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KARADENİZ ZİRVESİ
3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
25- 26 NİSAN 2020 - ORDU

25 NİSAN 2020
UBAK 1
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN

UBAK 2
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE

UBAK 3
OTURUM 1

10:00 – 12:00

OTURUM BAŞKANI: DR. MURAT

KANTARCIOĞLU

AYDEMİR

HATİCE KOÇ
DR.ÖĞR.ÜYESİ EROL ATA

MUSTAFA EREN

DR. MURAT AYDEMİR

İlkokul Öğrencileri Yaratıcılık Öz Yeterlik Algıları
Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Balıkçı İle Hanımı Masalının Ordu Ve Grimm
Kardeşler Varyantlarının Epizot Ve Motif
Mukayesesi

Persistent Solid-State Phosphorescence At Room
Temperature And The Origin Of Delayed
Fluorescence In Blue Emitting Materials

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM SARI

MUSTAFA EREN

DR. MURAT AYDEMİR

Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan
Zorluklar Ve Çözüm Önerileri

Divan-ı Hikmet’te Geçen Atasözleri Üzerine
Tasavvufi Anlamda Kavramsal Bir
Değerlendirme
DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU

The Role Of Metastable Charge Transfer State
To Activate Thermally Activated Delayed
Fluorescence In Carbazole Derivates

GÜRÇAY

SÜLEYMAN KASAP
Dil Öğretiminde Psikodilbilim’in Önemi

Râkım Ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” Adlı
Çocuk Romanında Eğitim Değerleri

PROF.DR.ESVET AKBAŞ
DR. ADEM RÜZGAR
5-Benzoil-6-Fenil-4-(4 Triflorometoksifenil)
-2-Tiyokso-3,4-Dihidro-1H-Pirimidin
Bileşiğinin Sentezlenmesi Ve
Türevlendirilmesi

SÜLEYMAN KASAP

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU

Toplum Dilbilim ve Dil Eğitimi

Naim Tirali’nin Hikâyelerinde Giresun

PROF.DR.ESVET AKBAŞ
DR. ADEM RÜZGAR
PROF.DR.ERTAN ŞAHİN

TOLGA KALIPÇI

5-Benzoil-4-(3,5-Dimetoksifenil)-6-Fenil-3,4Dihidropirimidin-2(1H)- On Ve 3-Asetil-5Benzoil-6-Fenil-4-(4-Hidroksifenil)-1,2,3,4
Tetrahidro-2-Tiyoksopirimidin Bileşiklerinin
Sentezi
DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ÇOMAKLI

Âşıklık Geleneği Üzerine Kırşehir/Mucur/Geycek
Köyünde Yetişen Aşık Ve Şairler Üzerine
Bir Araştırma

Structural and Tribological Properties Of Tio 2
- Cr 2 O 3 Mixed Oxide Films Produced on
Titanium Alloys by Sol-Gel

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR
PROF. DR. SERDAL SEVEN

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SAİT HALİM
GENÇOĞLU

NESAR AHMAD AHMADY
DOÇ.DR. ERHAN BURAK PANCAR

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan
Eğitimciler Dışındaki Diğer Personellerin
Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Özgün Bir Mûsikî Risâlesi’nin Tanıtımı;
Vahyîzâde Mehmet’in Risâle-i Edvâr’ı

Hafif Raylı Sistemin Ondokuzmayıs Üniversite
Kampüsündeki Otopark İhtiyacına Etkisi

SÜLEYMAN ELÇİ
REZZAN PINAR
RÜSTEM ÇURKU
SERVET ÖZKAN
HAMDULLAH AKGÜL

DR. RAMAZAN TARİK

HİLAL TULAN
PROF. DR. EBRU VESİLE ÖCALIR

PROF. DR. SERDAL SEVEN
ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR
Türkiye’de 2016-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi
Dönemde Kaynaştırma İle İlgili Yapılan Lisansüstü
Çalışmaların İncelenmesi

Muhammed Ebû Zehrâ Ve Âyetullah Ali
Hamaney’in Eserlerinden Hareketle
“Vahdetü’l-İslâmiyye” Kavramı Ve İşlevi

Kent İçi Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri:
Ankara Çayyolu Metrosu Örneği

Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemine Eğitim
Sisteminin Finansman Sorunu Ve Mektep Vergisi
Uygulaması
REZZAN PINAR
ABDURRAHMAN ÇALIK
SERVET ÖZKAN
SÜLEYMAN ELÇİ

MEHMET CEVHER İŞERİ
DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK
ABDULLAH BİNGÖLBALI

Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına
Öğrencilerin Bakışı: Yüzüncü Yıl Üniversitesinde
Bir Araştırma

İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel
Uygunluk Bileşenlerine Etkisi

MEHMET YÜREKLİ
DOÇ.DR. PINAR ŞAFAK

MEHMET CEVHER İŞERİ
DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU
PROF. DR. REŞAT ACAR
Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Fırat
Havzasının Drenaj Ağı Ve Sınırlarının
Belirlenmesi

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU
PROF. DR. REŞAT ACAR
Gidişler Analizi Kullanılarak Ekstrem Kuraklık
Olaylarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

Ağır Ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle
Çalışan Uzmanların BEP Hazırlarken
Kullandıkları Ölçme Ve Değerlendirme
Araçlarının Belirlenmesi

25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık MiniTrambolin Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna
Etkisi
DR. ÖĞR. ÜYESİ GULSAH SAYDAN
KANBEROGLU
Development Of PVC Membrane Potentiometric
Sensor Based On MOF In The Determination Of
Maprotiline Hydrochloride

UBAK 1
OTURUM 2

11:45 – 13:15

UBAK2
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK 3
OTURUM 2

12:00 – 13:30

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN

GÜRÇAY

VARIŞLI

SEFA KÜÇÜKLER

SERVET ÖZKAN
SÜLEYMAN ELÇİ
PROF. DR. SUPHİ ASLANOĞLU
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
REZZAN PINAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN
ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFA KÜÇÜKLER

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Bağlamında
Ortaklıklarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu
SERVET ÖZKAN
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
SÜLEYMAN ELÇİ
Kar Amacı Gütmeyen 3. Sektör: Türkiye’de Vakıf
Üniversiteleri

İşletmelerin Finansal Performansının Dupont
Modeliyle Analizi: Tarım Sektöründe Bir Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN
ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ
Türkiye’de Tarımsal Finansman Girdilerindeki
Gelişmeler

Ratlarda Metotreksat Uygulamasının Kalp
Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal
Olarak Araştırılması

İNCİ SÖĞÜTLÜ
NİHAT MERT
HANDAN MERT
SEMİH YAŞAR
RAHAF ALHALABİ BASKIN
Investigation Of Some Serum Biochemical
Parameters Of Different Sheep Breeds

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEK ASLI CİNEL

RAMAZAN KAYMAKÇI

Türkiye’de Faiz İle Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir
Çalışma

Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Politikaları:
1930 Dönemi Sonrası İthal İkame Anlayışı İle
1960 Sonrası İthal İkame Anlayışının
Karşılaştırılması

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY

Prevalance of Cryptosporidium spp. in
Lambs in Siirt Region
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR

RAMAZAN KAYMAKÇI

Sanal (Kripto) Para İşlemlerinin Vergilendirilmesi
Ve Muhasebesi Üzerine Bir Değerlendirme

Vergi Yükünün Dağılımı: Türkiye Ve OECD
Ülkeleri Karşılaştırması

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
The Prevalence of Giardia duodenalis in
Calves in Siirt Region

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR

Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının
Niceliksel Açıdan Karşılaştırılması

Finansal Yapı İçinde Faizsiz Bankacılık
Modelinin Dünya’daki Ve Türkiye’deki
Gelişimi

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK

Prevalance of Cryptosporidium spp. in
Calves in Siirt Region
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT AYDIN

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR

Brıcs Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin
Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri İle
Sınanması

Türev Araçlar Ve İslami Finans Araçlarının
Riskten Korunma Açısından Karşılaştırılması

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR ESKİN
Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar: Bist
Spor Endeksi’nin İncelenmesi

NOMİNDARİ MUNGUNBAYAR
Mongolia-China-Russia Economic Corridor In
Frame Of “Belt And Road” Initiative

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
YAREN KAYLAN
SELMAN KAŞTAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
ENES RUHAT KANBAY

Prevalence of Giardia duodenalis in Lambs
in Siirt Region
ADNAN AYAN
MUSTAFA İLERİ
Prevalence of Cryptosporidium spp. in Dogs
in Siirt Region
YALÇIN YAMAN

Diversity of ovine MHC II, DQA2 gene
coding region in native Turkish sheep

UBAK 1
OTURUM 3

13:30- 15:00

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. EKREM

YAŞAR AKÇAY
M. İREM UZUNER
Türk İşçi Göçünde Marjinalleşen Kuşaklar Ve
Artan Yabancı Düşmanlığı

UBAK2
OTURUM 3

13:30- 15:00

OTURUM BAŞKANI: Dr. Nadire

UBAK 3
OTURUM 3

13:45 – 15:30

OTURUM BAŞKANI: DR. DURSUN KURT

Kantarcıoğlu
ARŞ. GÖR. S. SEVGİ UYGUR
PROF. DR. RENGİN KARACA
Psikolojik Esneklik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme
Çalışması

DR. DURSUN KURT
The Effect Of Different Mulching Materials In
Seedling Performance Of Oriental Tobacco

DOÇ. DR. EKREM YAŞAR AKÇAY

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OZAN KAVSIRACI

Milli Görüş Hareketinin Türkiye-AB İlişkilerine
Bakışı

Güvenli Ve Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik
Yaklaşımları

ŞEYMA TUNÇAY

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL
ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK

ALİ RIZA KUL
HASAN ELİK

Örgütsel Bağlılık Ve Sinizm Arasındaki İlişkide
Mobbing’in Rolü

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn,
Mais) Koçanı Talaşında Metilen Mavisi
Adsorplama Çalışmalarının
Termodinamik Ve İzoterm Hesaplamaları

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK
ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ
MÜHENDİS EMRULLAH URGAN
MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN
BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

ŞEYMA TUNÇAY
Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin
Kullandığı Maddelerin İncelenmesi; KKTC
Örneklemi

ESRA ÖZGÜR

Presenteeısm (İşte Var Olamama) Ve İşten Ayrılma
Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin
Rolü

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU

ALİ RIZA KUL
HASAN ELİK

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn,
Mais) Koçanı Talaşı Üzerindeki Metilen
Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik
Hesaplamaları

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond,
Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef
Dışı Bazı Toprak Mikroorganizmalarına
Etkileri
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ

QUEBEC’te Kolektif “Biz”in İnşasında İmkanlar
Ve Sınırlılıklar

Yeni Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN
MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN
BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN
Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond,
Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef Dışı
Toprak Nematodlarına Etkileri

ARŞ. GÖR. SEMİH NARGÜL

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK

İranlı Grupların Etnik Ve Dini Farklılıklarının
Türkiye’ye Yönelik Göçe Etkisi

Yeni Kurumsal Kuramın Örneklerle Açıklanması

Eskişehir De Yayılış Gösteren Convolvulus
L. Taksonların Tohum Yapılarının
İncelenmesi

YL. PINAR ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK

Tabiat Varlıklarının Korunmasının Önemi

Platanthera Chlorantha (Custer) Rchb.
(ORCHIDACEAE) Üzerine Anatomik Ve
Mikromorfolojik Araştırmalar

UBAK 1
OTURUM 4

15:15- 17:30

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYE.

BURAK ÖKDE
MANZOOR HUSSAİN SAMIM
DOÇ. DR. HASAN ENGİN ŞENER

UBAK2
OTURUM 4

15:15- 17:30

OTURUM 4

15:45 – 17:30

OTURUM BAŞKANI: DR LEMAN KUZU

OTURUM BAŞKANI: ÖĞR.GÖR.DR.
MUSTAFA EKİCİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ

DOÇ DR ,ŞERİFE BÜYÜKKÖSE
MERVE YAVUZ

Sexual Harrasment And Motivation: Evidence
From Afghanistan

Tersyüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi
Ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını
Geliştirme

SEVİLAY KARATEPE
DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇETİN KAPLAN

ARAŞ. GÖR. EYLEM EZGİ ÖZDEMİR
DOÇ.DR. NEVİN AKKAYA

Türkiye Ve Rusya Kamu Yönetimlerinin
Karşılaştırılması

Planlama ve Yazma Stratejilerinin Öğretiminde
Etkililiği Kanıtlanmış Bir Model: Özdüzenlemeli
Strateji Geliştirme Modeli

GÖKHAN ÇINKARA

PROF. DR. AHMET AKIN
KUMRİYE ÖZBABABACAN

İkinci Faz Arap Baharı İle Arap Milliyetçiliğini
Yeniden Düşünmek

UBAK 3

Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği:
Geçerlik ve Güvenirlik çalışması

Ağırlıklı Grafların Zagreb Matrisi
YAĞMUR ASLAN
DOÇ. DR. KUMRU DİDEM ATALAY
PROF. DR. FULYA ALTIPARMAK
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle B2B
Bilişim/Yazılım Firmaları İçin Dijital Pazarlama
Kanalı Seçimi
EVRİM TOKLU
On Some Properties Of Normalized BesselClifford Functions

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE
DR. ÖĞR. ÜYE FATMA ÖKDE

MUSTAFA MENTEŞE
DOÇ.DR. ÇIĞIL AYKUT

ONUR ŞENTÜRK
HÜLYA OLMUŞ

Van İline Yapılan Beşeri Sermaye Harcamalarının
Ülke Geneli İle Karşılaştırılması

Okul Yöneticileri Ve Kaynaştırma Konusunda
Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Sıfır Yığılmalı Regresyon Modelleri Üzerine Bir
Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE
DR. ÖĞR. ÜYE. FATMA ÖKDE

MEHMET AKİF ÖZDEMİR
DOÇ. DR. PINAR ŞAFAK

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN PALANCI
ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA EKİCİ

Mamak Yeni Kentsel Dönüşüm Uygulamasının
Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi

Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma İle İlgili
Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Minimum Giderli Ağaç Oyunları İçin Özel
Çözüm Kavramları Üzerine

PROF. DR. AHMET AKIN
NİDANUR MUTLU

ARŞ. GÖR. SERENAY BAŞALEV
DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SOYSAL

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA EKİCİ

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve
Güvenirlik Çalışması

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Söylemine
Dayalı Etkinliklerde Oluşturdukları Etkileşim
Örüntülerinin İncelenmesi

PROF. DR. AHMET AKIN
NURDAN SUBAŞI

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAHMAN AKALIN

Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması

Lineer Olmayan Kesirli Mertebeden
Sharma--Tasso -- Olver Denkleminin
Rasyonel (G’/G)-Açılım Yöntemiyle
Çözümü

Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çevirideki
Bilgi Teknolojilerine Bakış Açıları İle İlgili Bir
Değerlendirme
Amaneh MANAFİDİZAJİ
Cam Sanatında Füzyon Tekniğin Tarihsel Gelişimi
Ve Çağdaş Uygulamaları

26 NİSAN 2020
UBAK 1
OTURUM 1

10:00 – 11:30

UBAK2
OTURUM 1

10:00 – 11:30

UBAK 3
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.
ABDULLAH DUMAN

OTURUM BAŞKANI: İGBAL ORUJOV

OTURUM BAŞKANI: DR.AHMET ÖZLÜ

DR. HALİL YAVAŞ

İGBAL ORUJOV
TARAVAT ORUJOVA

FATİH KUTLUER
EMİNE YALÇIN

Azerbaycan Bestecilerinin Senfonik Eserlerinde
Flüt Enstrümanının Rolü

Deltametrinin Teşvik Ettiği Biyokimyasal
Toksisiteye Karşı Arı Sütünün Koruyucu
Rolü

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK FATMA ÇEVİK

FATİH KUTLUER
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Wıllıam Wallace Ve I. İskoç Bağımsızlık Savaşının
Başlaması

DR. ÖĞR.ÜYESİ AYDIN BAYRAM

İngiliz Mühtedi Lord Headley (Ö. 1935) Ve Kurmuş
Olduğu Britanya Müslüman Cemiyeti

Hipnotik, Kısa Ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar
Ve Bir Uygulama

DR.ÖĞR.ÜYESİ. HÜSEYİN ALİ

HATİCE YILMAZ
EMRE ÖZERGİN

تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN
Sâmânîler Devletinde Şahsî Çekişmelerin
İsyana Sürüklediği Bir Türk Komutan:
Hüsâmüddevle Ebü’l-Abbas Taş

Deltametrinin Genotoksik Etkilerine Karşı
Gınkgo Bıloba Yaprak Özütünün Koruyucu
Rolü
DENİZ KURT
EMİNE YALÇIN

İnstagram Da Sharenting Ve İnstagram Anneleri:
Çocuğun Mahremiyet İhlali Üzerine Bir Araştırma

1,4 Dioksanın Sebep Olduğu Biyokimyasal
Toksisiteye Karşı Kereviz Tohum Ekstraktının
Koruyucu Rolü

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİS ARTAN ÖZORAN

DENİZ KURT
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Corona Virus Krizinde Halkla İlişkiler Aracı
Olarak Instagram Kullanımı: Markalar Üzerine
Araştırma

1,4 Dioksan Genotoksisitesine Karşı Likopenin
Koruyucu Rolü

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM MELEK

Kaderin Döngüsündeki Sultan: Gıyaseddin
Keyhüsrev

Brexıt Sürecinde Basın-Parti Paralelliği Ve İngiliz
Medyasının Kutuplaşması

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY

DR. ÖĞR.ÜYESİ KADRİYE UZUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK MELİKE ULUÇAY

DR.AHMET ÖZLÜ
DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ
PROF. DR. TURAN BUZGAN

Çocuk Youtuberların Kendini Sunum Davranışları:
Fenomen Youtuberlar Özelinde Bir Değerlendirme

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının
Gayrısıhhi Müesseselerin Etkilerinin Azaltılması
Sürecinde Kullanılması

ARŞ. GÖR. GİZEM DURSUN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN

Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi Ve Bu
Kapsamda Bilgi Suistimali Suçundan Kaynaklanan
Cezai Sorumluluğun İncelenmesi

Cep Telefonlarına Entegre Dijital Fotoğraf
Teknolojilerinin Gerçekliği
Değiştirmesi/Güzelleştirmesi Üzerine Bir Analiz:
Oppo Marka Cep Telefonu Reklamı

DR. MELEK ZOR
DR. ELİF FEYZA TOPDAS
PROF.DR. MEMNUNE SENGUL

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKI HAKAN ERKİNER

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Yasağının Kişi Bakımından (Ratione
Personae), Yer Bakımından (Ratione Loci) Ve

Futbol Ve Nefret Söylemi İlişkisi: 23 Şubat 2020
Tarihinde Oynanan Fenerbahçe- Galatasaray

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ
ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ
НЕЗІГДЕМЕСІ

DR.AHMET ÖZLÜ
DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ
PROF. DR. TURAN BUZGAN
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının
Evde Bakım Hizmetleri Sürecinde Kullanılması

Biosynthesis, Composition And Positive Health
Effects Of Anthocyanins
YILMAZ SARIBOĞA
SİMGE ZEYNELOĞLU

Konu Bakımından (Ratione Materiae)
Uygulanabilirliği

Futbol Müsabakasında Twitterdeki Nefret
Söylemlerinin Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BAL

ÖĞR. GÖR. DR., AHMET ÇAL

Bayrak Devletinin Yabancı Gemi Mürettebatı
Üzerindeki (Diplomatik) Himayesi

Nâzım Hikmet Ran’ın Şiirlerinde Gibi Edatıyla
Kurulan Benzetmeler

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumu Ve
Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET TARIK
TÜRKMENOĞLU
Wallerstein’ın Dünya Sistemi Kuramı Ve
Ekonomipolitik Yaklaşım Perspektifinden Uluslararası
Medya Yapılanması

UBAK 1
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK2
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK 3
OTURUM 2

11:45 – 13:30

OTURUM BAŞKANI: DR: GÜLTEKİN
GÜRÇAY

OTURUM BAŞKANI: TUĞÇE

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ.DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
OKSAL MACAR
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

ZAFER TÜRKMEN
ERDEM PARÇAL
EMİNE YALÇIN

Protective Role Of Lycopene Against Meristematic
Cell Damage Induced By Cobalt (II) Nitrate

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen
Fizyolojik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeğinin
Koruyucu Rolü

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
OKSAL MACAR
EMİNE YALÇIN

ZAFER TÜRKMEN
ERDEM PARÇAL
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Protective Role Of Royal Jelly Against Genotoxicity
Induced By Cobalt(II) Nitrate

Allium cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde
Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen
Genotoksisite

OKSAL MACAR
TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN

Determination of Arsenic (As) Genotoxicity
with Chromosomal Damage and Micronucleus
Tests in Allium cepa L.
PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ.DR. EMİNE YALÇIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
Changes Encouraged by Nickel Chloride
(NiCl2) in Allium cepa Root Tip Meristem
Cells
ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER

OTURUM BAŞKANI: AHMET KÖSE

KALEFETOĞLU MACAR

HDACi’ler (Sınıf I), Kanser Kök Hücreler Ve
Fitokimyasallar: Kanser Tedavisi Ve
Koruyucu Öneriler
ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER
Organoid

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ÖZTÜRK
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU
Coronavirüs 2 (Sars-CoV-2)’e Güncel Bakış

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU
Enterococcus’lara Güncel Mikrobiyolojik Ve
Epidemiyolojik Bakış

Protective Role Of Milk Vetch (Astragalus
membranaceus) Root Extract Against Copper
(II) Chloride Toxicity In Root Tip Meristem
Cells
OKSAL MACAR
TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
EMİNE YALÇIN

The Protective Role of Hazelnut Against
Fenpyroximate Acaricide Induced
Micronucleus Formation in Mice

Protective Role Of Grape Seed Against Copper
(II) Chloride Genotoxicity

The Protective Role of Nettle Against
Paraben Encouraged Micronucleus
Formation in the Mouse Leukocyte and
Buccal Mucosa Epitel Cells
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
BARAN SEVEN
DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN

TEKİN DEMİR
Kültürlü Ve Kültürsüz Kremadan Üretilen
Tereyağlarından Elde Edilen Sadeyağlarda
Depolama Süresince Meydana Gelen Bazı
Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması
CAFER TAYYAR BATİ
DOÇ. DR. GAZEL SER
DR. ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ
PROF. DR. İSMAİL ÇELİK
Sıçanların Biyokimya Parametre Değerlerinin
Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi
Algoritmalarının Performanslarinin
Karşilaştirilmasi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Evaluation of DNA Damage Caused by
Imazalil with Comet Assay
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
BARAN SEVEN
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU
Determination of DNA Damage Induced by
Titanium Dioxide (E171) with Comet Test

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
Determination Of DNA Damage Induced
By Malathion Pesticide With Comet Assay
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU

CAFER TAYYAR BATİ
DOÇ. DR. GAZEL SER

AHMET KÖSE
DUYGU KÖSE

Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Direnç
Mekanizmaları ve Enfeksiyonlarının Tedavi
Seçenekleri

Makine Öğrenmesinde Hiper Parametrelerin
Farklı Durumlardaki Fare Protein
Ekspresyonu Verisi Üzerindeki
Performanslarının Değerlendirilmesi

Aliskirenin Deneysel Olarak Oluşturulan
Kemik Kırık Modelinde Kemik Kırık
İyileşmesine Etkisi

ASSIST. PROF. EMRAH YERLIKAYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN ASLAN

The Inhibition Effects Of Organochlorine
Pesticides And Metals On Carbonic Anhydrase
Enzyme Purified From Siirt/Botan Fish
(Capoeta Capoeta) Gill Tissue

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı’nda İncelenen Tuba Uterina
Biyopsilerinin Değerlendirilmesi

Доцент Исмайылов Юсиф Байрам оглы
Доцент Исмайылова Афтаб Тофик кызы
Джафарова Гумру Камил кызы
Салимли Тахмина

DR.ÖĞR.ÜYESİ AKAR KARAKOÇ
ÖĞR.GÖR. ARZU GEZER

Роль Пролактина В Регуляции Щитовидной
Железы При Различных Функциональных
Состояниях Организма

CƏFƏROVA QUMRU KAMİL QIZI
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU
DOSENT ISMAYILOVA AFTABTOFİK QIZI
SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI
DOSENT QARAYEVA SEVİNC QALİB QIZI
Qurğuşun Asetatın Və Qurğuşun Nitratın
Hipotalamik Tənzimləməyə Və Hormonal Əlaqəyə
Təsirinin Müqayisəli Təhlili

The Determination Of Incorrect Attitudes Of 1st
Grade Students Of Vocational School Of Health
Services About Drug Use

DUYGU KÖSE
AHMET KÖSE

Bosentanın Deneysel Olarak Oluşturulan
Osteoporoz Modelinde Kemik Mineral
Yoğunluğuna Etkisi
BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU
VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA QIZI
SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI
ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN QƏNİ QIZI
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU
Eksperimental Hipo-Və Hipertireoz Modelləri
Fonunda Qurğuşun Asetatın Immunıtetın
Qeyrı-Spesıfık Amilləriınə Və Dövr Edən
İmmun Komplekslərə Təsiri

VENHAR ÇELİK
IVONA POCRNJA
Sentetik Bir Ekosistemde Gen Devreleri İle
Escherichia Coli’de Yüksek Değerli Mikrobiyal
Pigment Violasein Üretimi

VENHAR ÇELİK
NEBAHAT YILDIZ
Mikrobiyal Bütümleme Mühendisliği Yaklaşımıyla
Bir “Sentetik Kemostat Sistemi” Oluşturulması

LABORANT SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR
QIZI.,
BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU
VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA Q.
ELMİ İŞÇİ ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN
QƏNİ QIZI.,
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM
OĞLU,
Orqanizmin Immunofizioloji Funksiyasinin
Qarşiliqli Əlaqəsində Ağir Metallarin Rolu
AYSUN YAĞCİ ŞENTÜRK
AYŞE LİVANELİOĞLU
60 Yaş Üstü Bireylerde Düşme Riskini
Etkileyen Faktörler
Öğr. Gör. Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK
ÖĞR. GÖR. ATİYE KAŞ ÖZDEMİR
ÖĞR. GÖR. ELİF OKUR
Yaşlı Bireylerde Kırılganlık Ve Düşme
Riski

UBAK2
OTURUM 3 13:45 – 15:30
OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN

VARIŞLI
ZEYNEP DENİZ SEVEN
PROF. DR. SERDAL SEVEN
DAMLA ZÜNGÖR
BERNA AŞÇI
Nesiller Arası Aktarımla Bağlanma Ve
Duyarlılık Davranışlarının 3-6 Yaş Çocukları
Üzerinden Yansımasının İncelenmesi
ZEYNEP DENİZ SEVEN
ELİF YILDIZ
BİLKAY DAĞ
Çocuk Gelişim Bölümündeki Öğrencilerin
Popülerlik Ve Sosyal İlişki Biçimlerinin
İncelenmesi
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NURETTİN İMRE
ÖĞR. GÖR. TAMER CÖMERT
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planları
Kapsamında Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin
Değerlendirilmesi
DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ İLHAN
PROF. DR. RECEP ASLANER
Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik
Geometri Yazılımları ile Yürütülen Özel Öğretim
Yöntemleri Dersine Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi

ALİ IBRAHİM MOHAMMED AL-BAYATI
BURCU DOĞANALP

Performance Evaluation Of Hospital
Managers Via Hierarchical Fuzzy Topsis
Method
PROF. DR. AHMET AKIN
SEDİDE AKBULUT
Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı
Ölçeği (BAÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik
Çalışması

Galymzhan Tazhibayev Kuanishbekuly- Kazakistan
Dosent İsmayilov Yusif Bayram Oğlu -Azerbaycan
Cəfərova Qumru Kamil Qizi– Azerbaycan
Mehdi Meskini Heydarlou - İran
Asst. Prof. Karol Bieniek - Poland
Amaneh Manafidizaji - İran

Nomindari Mungunbayar – Moğolistan
Tamar Beridze - Gürcistan

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ
BİLİM VE DANIŞMA KURULU
KONGRE PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ TAM METİNLERİ
İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
YENİ KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ANLAYIŞI
Sayfa 1-14
İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
YENİ KURUMSAL KURAMIN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI
Sayfa 15-33
Süleyman KASAP
DİL ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN ÖNEMİ
Sayfa 34-43
Emek Aslı Cinel
TÜRKİYE’DE FAİZ İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayfa 44-72
Murat ÖZDEMİR
TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ NİCELİKSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 73-81
Mücahit AYDIN
BRICS ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN DALGACIK TABANLI BİRİM KÖK
TESTLERİ İLE SINANMASI
Sayfa 82-90
İlknur ESKİN
MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR: BİST
SPOR ENDEKSİ’NİN İNCELENMESİ
Sayfa 91-103
Ekrem Yaşar AKÇAY
MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE BAKIŞI
Sayfa 104-113
Şeyma Tunçay
OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayfa 114-119
Esra ÖZGÜR
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Sayfa 139- 151
Semih Nargül
İRANLI GRUPLARIN ETNİK VE DİNİ FARKLILIKLARININ TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇE ETKİSİ
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Sayfa 352- 363
Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU
ÖZGÜN BİR MÛSİKÎ RİSÂLESİ’NİN TANITIMI; VAHYÎZÂDE MEHMET’İN RİSÂLE-İ EDVÂR’I
Sayfa 364-371
Ramazan TARİK
MUHAMMED EBÛ ZEHRÂ VE ÂYETULLAH ALİ HAMANEY’İN ESERLERİNDEN HAREKETLE
“VAHDETÜ’L-İSLÂMİYYE” KAVRAMI VE İŞLEVİ
Sayfa 372- 389
Ramazan KAYMAKÇI
VERGİ YÜKÜNÜN DAĞILIMI: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
Sayfa 390-409

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Ramazan KAYMAKÇI
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NAİM TİRALİ’NİN HİKÂYELERİNDE GİRESUN

Yavuz Selim UĞURLU
Giresun Üniversitesi
ÖZET
Mekân, tahkiyeli metinlerin yapı unsurları içerisinde önemli bir ögedir. İnsan, yaşadığı mekânla
anlam kazanan, yaşadığı mekândan ayrı düşünülüp değerlendirilemeyecek bir varlıktır. Sanatçı,
içinde yaşadığı mekândan her anlamda etkilenmekte ve bu etkilenmeyi eserine yansıtmaktadır.
1940 kuşağı Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerinden biri olan Naim Tirali 1925 yılında
Giresun’da doğar. Tirali’nin ilk çocukluk yılları Piraziz’deki Hasan Bey Konağında geçer. Lise
öğrenimi için kaydolduğu Galatasaray Lisesinde yedi yıl yatılı olarak okur. Bu dönem, onu
edebiyatla tanıştıran en değerli yıllardır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek
öğrenimini tamamlar. Üniversiteye başladığı dönemde gazeteciliğe de adım atar. Naim Tirali,
CHP’den Giresun Milletvekili seçilerek meclise girer ve bir dönem milletvekilliği yapar. Naim
Tirali, gazetecilik mesleğini sonlandırmasının ardından otuz yıl boyunca ara verdiği hikâye
yazma işine geri döner. Naim Tirali, 25 Mayıs Pazartesi 2009’da, İstanbul’da tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini yumar. Gezi yazısı ve fıkra türünde de eser veren Tirali’nin hikâye
kitapları yayım tarihine göre şu şekilde sıralanır: “Park”, “Yirmibeş Kuruşa Amerika”, “Aşka
Kitakse”, “Piraziz Nere Berlin Nere”, “Aşk Dediğin”, “Çılgınca Şeyler”. Naim Tirali’nin
hikâyelerinde mekân önemli bir yer teşkil eder. Naim Tirali, gerçekçi bir yazardır. Eserlerinde
insan psikolojisine ve sosyal yaşama sıklıkla yer verir. Tirali hikâyelerinde konu seçimine çok
dikkat eder. Herkesin üzerinde durduğu ve bildiği konuları hikâyelerine almamaya büyük özen
gösterir. Olayların gözden kaçan kısımlarını eserlerinde kaleme alır. Tirali, hikâyelerinin
konularını genellikle kendi yaşamından ya da yakın çevresinden seçer. Onun hikâyelerinin
neredeyse tümü, yaşanmışlıkların kaleme alınmasından oluşur. Naim Tirali’nin hikâyelerinde
Giresun şehri önemli bir mekândır. Yazar, Giresun özelinde Karadeniz insanının pek çok
özelliğine yer vermiştir; bunun yanı sıra İstanbul, Paris ve Almanya’ya da onun eserlerinde
mekân olarak sıklıkla rastlanılır. Bu çalışma ile Tirali’nin hikâyelerinde Giresun’un bir mekân
olarak işlenişi ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Naim Tirali, hikâye, mekân, Giresun
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GİRİŞ
Mekân, tahkiyeli metinlerin yapı unsurları içerisinde önemli bir ögedir. Sanatçı, içinde
yaşadığı mekândan her anlamda etkilenmekte ve bu etkilenmeyi eserine yansıtmaktadır. 1940
kuşağı Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerinden Naim Tirali’nin hikâyelerinde de mekân
önemli bir yer teşkil eder. Onun hikâyelerinde Giresun, Piraziz, Ordu, İstanbul, İzmir, Paris ve
Münih önemli mekânlardır. Bilhassa Giresun ve İstanbul, onun hikâyelerinde diğer mekânlara
göre daha ön plandadır. Bunun nedeni olarak Tirali’nin kişiliğinin şekillenmesinde bu şehirlerin
payının daha fazla olduğu söylenebilir.
“Mekân kavramı sadece felsefenin değil, aynı zamanda edebiyat biliminin ve
sosyolojinin de önemli bir unsurudur. Mekân bu kadar farklı alanlarda yer edinmesine rağmen
tam olarak onun sınırlarını belirlemek çok zordur. Bunun başlıca sebebi mekân kavramının
somut olarak bulunulan yeri belirtmesine rağmen, uzaya bağlı sonsuzluğa doğru genişlemesidir.
Ayrıca bir mekânın bireyden bireye, toplumdan topluma ve hatta zamanla anlamsal olarak
değişmesi, kavramsal olarak mekân kavramının sınırlandırılmasını daha da zorlaştırmaktadır.
Nitekim bir mekân kendi topolojik ve topografik yapısının dışında farklı bir anlamsal boyut
kazanabilmektedir. Böylece bir taraftan mekân; insanın yaşam tarzını, kültürünü ve dilini
etkilerken diğer taraftan da insanların bir mekâna yükledikleri anlama bağlı olarak yeniden
şekillenmektedir. Aynı durum bir edebi eserdeki mekân için de geçerlidir” (Zengin, 2013: 289).
“Mekânla bireyin ilişkisi, yaşanılan coğrafya ile örtük bir düzlemde ilerler. Böylece
mekânlar, insan hayatının/kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkarken; insan da
mekâna yeni boyutlar kazandırarak hâkimiyet alanını genişletmiş olur. Yani “İnsan, içinde yer
aldığı mekânı algılayan, kendi konumunu bu yapı içinde belirleyen ve kendisine bu çevre içinde
hareket alanı sağlayabilen bir bilinç ve görüş yeteneğine sahiptir” (Yazıcı 2002’den aktaran:
Şengül, 2011: 528-529).
İnsan, yaşadığı mekânla anlam kazanan, yaşadığı mekândan ayrı düşünülüp
değerlendirilemeyecek bir varlıktır. Mekânın fiziksel ve sosyal yapıdan oluşan yapısı, insanı da
şekillendirmektedir. Sanatçıların doğup büyüdükleri mekânlardan beslendikleri, eserleri
incelendiğinde açık veya örtük bir şekilde görülmektedir.
“Edebiyat ve kültür bilimci Juri M. Lotman, edebiyatta mekân kavramı konusunda
önemli bir yere sahiptir. 1972 yılında yazmış olduğu ‘Die Struktur literarischer Texte’ (Edebi
Metnin Yapısı) adlı eserinde yapısal ve göstergebilimsel açıdan mekân kavramını irdeleyen
Lotman, özne, yani suje, kavramını bir eserin olay örgüsü olarak tanımlamaktadır. Bu çerçevede
mekân kavramını insanın hayatını belirleyen ve şekillendiren bir unsur olarak görmektedir.
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Lotman bir edebi eserde üç mekânsal boyuttan bahsetmektedir: topografya boyutu, topolojik
boyut, anlambilimsel boyut. Bir edebi eserde topografyanın çizdiği sınır, topolojik ve
anlambilimsel boyutla birlikte genişleyerek yeni bir soyut mekân yaratılmaktadır. Lotman’a
göre mekânın genişleyerek bölünmesi sonucunda mekânda çok seslilik meydana gelmektedir”
(Zengin, 2013: 292).
1. NAİM TİRALİ’NİN HAYATI VE HİKÂYECİLİĞİ
Naim Tirali, 25 Aralık 1925 tarihinde Giresun’da doğmuştur. Nüfus kayıtlarındaki adı
Naim Şafak Tirali’dir. Naim Tirali’nin mensup olduğu Tiralizadeler, Piraziz’in önde gelen
ailelerindendir. Bu aile, Karadeniz bölgesine uzun yıllar önce asayişi sağlamak için yerleştirilir.
Naim Tirali’nin ilk çocukluk yılları Piraziz’deki Hasan Bey Konağında geçer (Yüce, 2012: 3334).
İlkokulun ilk iki yılını Piraziz Merkez İlkokulunda okuyan Tirali, üçüncü sınıfı
Giresun’da Necati Bey Okulu’nda, dört ve beşinci sınıfları Gazi Paşa İlkokulunda tamamlar.
Naim Tirali, 1937 yılında orta, lise için Galatasaray Lisesi’nde yedi yıl yatılı olarak okur. Bu
dönem, onu edebiyatla tanıştıran en değerli yıllardır. Lisenin onuncu sınıfına geldiğinde gazete
çıkarmaya başlar. Naim Tirali, Galatasaray Lisesinden 1945 yılında mezun olur. Aynı yıl
mezun olduğu lisede iki ay “muallim muavinliği” yapar. Liseden sonra hukuk eğitimi almaya
karar verir. Zaten ailesi de onun hukuk eğitimi almasını istemektedir. İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamlar. Üniversiteye başladığı dönemde
gazeteciliğe de adım atar. 1950’de aynı yıl lisansüstü eğitimi için Paris’e gider. 1951 yılında
ise, babasının vefatı üzerine öğrenimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döner (Resuloğlu, 2009:
6-7).
1952’de İstanbul’da Yenilik Yayınevini kurar. Devrin önemli şair ve yazarları olan Tarık
Buğra, Suut Kemal Yetkin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay Akbal, Salah Birsel, Bedii Faik ve
Nurullah Ataç’ın eserleri bu yayınevinde basılır. Yenilik Yayınevi’ne destek olması için
“Yenilik” adlı bir dergi de çıkarmaya başlar. Naim Tirali, Tuzla’da altı ay uçaksavar eğitimi
görmesinin ardından İzmir Ordu Basın Bürosu’nda askerliğini tamamlar. Askerliğinin
bitmesinin ardından halası Naime Tirali’nin kızı Günay Tirali ile dünya evine girer. Tirali
çiftinin üç çocuğu dünyaya gelir. Bunlar: Hasan Tirali, Emine Tirali ve Yavuz Tirali’dir. Naim
Tirali, bir yazı sebebiyle 12 Şubat 1960 tarihinden itibaren, Bulancak Cezaevinde yüz bir (101)
gün tutuklu kalır. Bu tutukluluğun ardından, 27 Mayıs Darbesi günü serbest bırakılır
(Gedikoğlu, 2015: 5-8).
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Naim Tirali, 26 Ekim 1961-22 Ekim 1965 tarihleri arasında CHP’den Giresun
Milletvekili seçilerek meclise girer. Naim Tirali, 1981-1982 yılları arasında gazetecilik
mesleğini sonlandırmasının ardından, otuz yıl boyunca ara verdiği hikâye yazma işine geri
döner. geçirdiği ilk kalp rahatsızlığı Tirali’nin, “by-pass” ameliyatı olmasını gerektirir.
Amerika’da ameliyatın başarı ile geçmesi sonucu hikâye yazmaya geri dönmeye karar verir.
Naim Tirali’nin, ameliyattan sonra yazdığı hikâye kitabı Piraziz Nere Berlin Nere’de yer
alan “Yoğun Bakım”, “Atlantik Uçuşu” ve “Polanyalı Oda Arkadaşım” adlı hikâyeler, doğrudan
doğruya onun kalp ameliyatı ile ilgili hikâyelerdir. Yazamadığı otuz yıl zarfında biriktirdiği
tüm anılarını ve gözlemlerini bu dönem içerisinde kaleme alır. Sağlığı el verdiği ölçüde de
yazmaya devam eder. O dönem içindeki hikayeleri için daha dinamik ve daha gerçekçi tanımını
kullanır. Naim Tirali, 25 Mayıs Pazartesi 2009’da, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata
gözlerini yumar. Naim Tirali, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği Gazeteciler
Cemiyeti, Galatasaray Divan ve Anadolu Kulübü, Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu
üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca, 1960’larda Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası İkinci
Başkanlığı, 1970’lerde ise Ankara Gazete Sahipleri Sendikası İkinci Başkanlığı yapmıştır. 1972
yılından itibaren de Basın Şeref Kartı sahibi olmuştur (Resuloğlu, 2009: 11-13).
Naim Tirali, hem yazar olarak hem de yayıncı olarak eserlerinde daima sadelikten
ve açıklıktan yana olur. Ona göre hikâye, okurla yazar arasında bir iletişim aracıdır. Ağdalı bir
dille, karanlık bir üslupla, şizofrenik bir anlatışla okuyucuya hiçbir şey iletilemez. Gerçeklik
sınırlarını zorlayarak eserlerini oluşturan yazarlar, Tirali’ye göre okuyucu ile iletişim halinde
olamaz. Hayâl ve masal ögelerinin eserlerde çok kullanılmaması gerektiğini düşünür. Bu
yüzden Naim Tirali, eserlerinde açık olmayı tercih eder. Hikâyelerinde konu seçimine çok
dikkat eder. Herkesin üzerinde durduğu ve bildiği konuları hikâyelerine almamaya büyük özen
gösterir. Olayların gözden kaçan kısımlarını eserlerinde kaleme alır. Tirali, hikâyelerinin
konularını genellikle kendi yaşamından ya da yakın çevresinden seçer. Onun hikâyelerinin
neredeyse tümü, yaşanmışlıkların kaleme alınmasından oluşur. Naim Tirali, sağlığını
kaybedene kadar hikâye yazmaya devam eder. Hikâyeden asla kopmak istemez. Birçok not
alır ve kaset doldurur. Elliyi aşkın hikâye

konusu

belirler fakat

bu hayâllerini

gerçekleştiremeden hayata gözlerini yumar (Gedikoğlu, 2015: 12-14)
Naim Tirali’nin ilk hikâye kitabı, “Park”tır. Eser, 1947 yılında İstanbul’da Üniversitesi
Basımevinden çıkar. Yazarın ikinci hikâye kitabı, “Yirmibeş Kuruşa Amerika”dır. Eser, 1949
yılında Yeşilgiresun matbaasında yayımlanır. “Aşka Kitakse” adlı hikâye kitabı 1954 yılında
Yenilik Yayınevi tarafından yayımlanır. Tirali, ilk üç hikâye kitabında Beyoğlu’ndaki
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yaşantısına ait izlenimlerini yansıtır. “Piraziz Nere Berlin Nere” adlı hikâye kitabı 1984
yılında Cem Yayınevi tarafından basılır. “Aşk Dediğin” adlı hikâye kitabı 1994 yılında Cem
Yayınevi tarafından yayımlanır. “Çılgınca Şeyler” adlı hikâye kitabı 1994 yılında Cem Yayınevi
tarafından yayımlanır (Resuloğlu, 2009:17).
Tirali’nin diğer eserleri şunlardır: Hatıralar-gezi notları: “Bir Adayn Notları” (1965),
“Avrupa’daki Amerika” (1965), “Devrimden Önce- Devrinden Sonra” (1965), İki Şalom
Arasında (1992) Gazete yazıları: “Şapkasını Yiyen Bakan” (2000). Derlemeleri: “Sakıncalı
Yazarlardan Sakıncasız Öyküler” (1994) (Tekin, 2012:651)
Naim Tirali, hem yazar hem de yayıncı olarak eserlerinde daima sâdelikten ve
açıklıktan yana olur. Hikâyelerinde konu seçimine çok dikkat eder. Herkesin üzerinde durduğu
ve bildiği konuları hikâyelerine almamaya büyük özen gösterir. Olayların gözden kaçan
kısımlarını eserlerinde kaleme alır. Tirali, hikâyelerinin konularını genellikle kendi yaşamından
ya da yakın çevresinden seçer.
2. NAİM TİRALİ’NİN HİKÂYELERİNDE GİRESUN
Naim Tirali’nin hikâyelerinde Giresun, Piraziz, Ordu, İstanbul, İzmir, Paris ve Münih
önemli mekânlardır. Özellikle Giresun ve İstanbul, onun hikâyelerinde diğer mekânlara göre
daha ön plandadır. Bunun nedeni olarak Tirali’nin kişiliğinin şekillenmesinde bu şehirlerin
payının daha fazla olduğu söylenebilir. Hikâyelerin yazıldığı dönemdeki Giresun toplumsal
yaşamının hikâyelerde nasıl anlatıldığını hikâyelerden gözlemlenebilir.
Naim Tirali’nin hikâyelerinde Giresun şehri önemli bir mekândır. Onun “Park” adlı
hikâye kitabında: “İskele” ve “Park” hikâyelerinde; “Aşk Dediğin” adlı hikâye
kitabında:“Kurbanlar” ve “Kahvenin Çayın Tadı” hikâyelerinde; “Piraziz Nere Berlin Nere”
adlı hikâye kitabında: “Bisiklet” ve “Otobüste Gösteri” hikâyelerinde; “Çılgınca Şeyler” adlı
hikâye kitabında:“Anneciğim, Anneciğim...” ve “Bir Zamanlar Giresun” adlı hikâyelerde
Giresun gerçekçi bir bakış açısıyla mekân olarak kullanılır.
Kendisi de Giresunlu olan yazar, içinde doğup büyüdüğü bu coğrafya ve insana çok
yakındır. Gerek Giresun sokaklarında gezerek gerek lokanta ve parklarında arkadaşlarıyla
sohbet ederek gerek limanı seyrederek o dönem Giresun insanının yaşam biçimini ve kentin
görünümünü tüm gerçekliğiyle okuyuculara aktarır.
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2. 1. Giresun İskelesi
Giresun İskelesi, Tirali’nin “Park” adlı hikâye kitabındaki “İskele” hikâyesinde ana
mekân olarak kullanılır. Bu hikâyede yıl 1944’tür. Tirali, bu hikâyesinde Giresun limanında
yaşanan olayları ele alır. Yolcular, öğrenciler, âşıklar, çocuklar, aylaklar iskelede bekleşir.
Hepsinin ayrı ayrı hayalleri vardır. Hayâl kırıklıkları, hüzünler, mutluluklar bütün bu duygular
iskelede gerçekleşir. Vapurların şehirden ayrılmasıyla da tüm kalabalık dağılır ve şehir koca
bir sessizliğe gömülür.
“Avâre adamların, yolcuların, öğrencilerin ve çocukların, ikindi vaktinden beri
bekledikleri vapurlar, her biri ayrı yönden ışıklarını göstererek, karanlıkla
birlikte Giresun’a yaklaşıyorlardı. (…) İskele, kentin bütün semtlerinden
bambaşka sebeplerle gelen, çeşitli yaş ve görünümde insanla hıncahınç
dolmuştu” (1987: 75).
2. 2. Yalı Parkı
Naim Tirali hem ilk hikâye kitabı olan “Park” a da adını veren hikâyede hem de “Aşk
Dediğin” adlı hikâye kitabında bulunan “Kahvenin Çayın Tadı” hikâyesinde Giresun’daki Yalı
Parkı’nı mekân olarak kullanır.
“Aşk Dediğin” adlı hikâye kitabında bulunan “Kahvenin Çayın Tadı” hikâyesinde Naim
Tirali ve arkadaşının Yalı Parkı’na olan özlemini konu alır. Bu hikâyede yıl 1945’tir. Giresun’da
bir süre dolanıp işlerini hâlleden iki arkadaş, kalan diğer vakitlerini de uzun zamandır gidip
görmedikleri Yalı Parkı’nda geçirmek ister. Deniz kenarında bir masa seçip otururlar. Ardından
garson, masanın aile yeri olduğunu söyleyerek iki arkadaşın diğer masalara oturmasını ister. İki
arkadaş, oldukça şaşırır ve garsona güzel bir dille bu durumun çok yanlış olduğunu anlatmaya
çalışırlar. Fakat garson, bu sözleri anlayacak düzeyde olmadığı için laf anlatmak zor olur. Bu
can sıkıcı olay, Naim Tirali ve arkadaşının eski Yalı Parkı’na olan özlemini bir kat daha arttırır.
“Durcan’a epeydir parka gitmemiş olduğumu, yarım saatlik süreden
yararlanarak kırk yıl önce çıkan ilk öykü kitabıma adını veren Yalı Parkı’na
kadar uzanmayı önerdim. Park içinde dolaşıp, eskiden hemen yarısı denizle
çevrili, kayalar üstünde düzenlenmiş bu toprak parçasının bizim delikanlılık
günlerimizdeki, çok daha bakımlı hâlini anlattım Durcan’a” (1988: 59)
“Park” adlı hikâye yazarın memleketi Giresun’daki Yalı Parkı’nda, zamanın nasıl
geçtiğini ele alır. Bu hikâyede yıl 1987’dir. Bu park, her saat ve her mevsim ayrı güzeldir.
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Temmuz ayında yapılan deniz şenliklerinde park çok kalabalıktır. İnsanlar arasında eğlenceler
düzenlenir ve yarışlar yapılır. Gündüzleri oldukça fazla hareketli olan park, geceleri de çok
hareketlidir. “Park”taki bütün bu dış gözlemlerden hareket eden yazar, parkın güzelliği ve
sessizliğinden dolayı memnundur.
“Kayaların üstündeki bu küçük toprak parçasını park yapmayı akıl eden,
muhakkak ki zevk sahibi biriymiş. Bir gemi bordası gibi denize yaslanan taş
duvarı da epeyce gösterişli olan Yalı Parkı’nı, önce Giresun’un en yüksek
yerinden seyretmeli” (1987: 75).
2. 3. Osman Ağa Meydanı
“Aşk Dediğin” adlı hikâye kitabında bulunan “Kurbanlar” hikâyesinde Kenan
Tirali’nin, ağabeyi Naim Tirali’ye İstanbul’daki evinde yaptığı ziyaret anlatılır. Kenan,
Ankara’da yaşamaktadır. Tüm aile bir arada otururlarken, Kenan’ın gözüne ağabeyinin
masasında ki Adnan Menderes’in idam edilmiş fotoğrafı ilişir. Bunun üzerine biraz duygulanır.
Menderesi, 1954 yılında Demokrat Parti’nin Bulancak İlçe Başkanı iken evinde ağırlamıştır.
Yakînen tanışmaktadırlar. Fotoğrafı gördükten sonra aklına Menderes ile ilgili anısı aklına
gelir. Seçimlerden birkaç ay önce Giresun’da büyük bir açık hava

mitingi düzenlenir.

Menderes’in Trabzon’dan Giresun’a gelmesi gecikir. Parti önünde bekleyen kurbanlıklar hava
kararınca kesilip kesilmemesi üzerine tartışma başlar. Akşam ezanından sonra kurban
kesilmemesi gerektiğini savunsalar da orada bulunan kasap Kadir ile İl Başkanı Abdullah
İzmen, kesilebileceğini öngörür. Bunun üzerine Giresun’a geç gelebilen Menderes için gece de
olsa kurbanlar kesilir. Ertesi sabah meydanda miting düzenlenir. Belediye binasına yakın olan
yamaçlarda bile insanlar bulunmaktadır. Miting devam ederken karşı yamaçtan bir çığlık
kopar. Feci bir toprak kayması sonucu beş kişi hayatını kaybetmiştir. Şaşkınlık içinde olan
insanlar ölenlerin kimliği belirlenince dehşete kapılır. Ölen beş kişiden ikisi Kasap Kadir’in
oğlu, iki kadından biri İl Başkanı İzmen’in annesi diğer kadın ise, kız kardeşidir. Kenan, bu
olayı ömür boyu unutamaz ve bu olayın rastlantı olup olmadığı uzun yıllar sorgular.
“O gece Adnan Menderes konuğumuz oldu. Yiyip içmeler, oyunlar, şenlikler.
Ertesi gün Osmanağa Meydanı hınca hınç. Vilâyet Konağı’na doğru yükselen
yamaç bile öbek öbek insan dolu.” (1988: 50).
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2. 4. Debboy, Çaloğlu Çeşmesi, Yeni Yol, Cumhuriyet Meydanı, Şeyh Camii,
Çıtlakkale, Gemiler Çekeği
“Piraziz Nere Berlin Nere” adlı hikâye kitabındaki “Bisiklet” adlı hikâye, yazarın
çocukluk anısını konu alır. Hikâyenin geçtiği 1930’lu yıllarda Giresun’da bisiklet sahibi çocuk
yok denecek kadar azdır. Yazarın da en büyük hayali bir bisiklet sahibi olmaktır. Dedesine
bir gün bu isteğini söyler. Giresun’da en çok beğendiği bisiklet, Ticaret Odası
Baş Kâtibi Osman Efendi’nin oğlu Mekin’e aittir. Yazarın dedesi diğer gün Osman
Efendi’ye kendi torunu içinde bir bisiklet sipariş etmesi için haber yollar. Bunun üzerine Osman
Efendi, Mekin‟in bisikletini satmaya karar verdiğini söyler ve bir adam gönderip bisikleti
yazarların evinin kapısına bırakır. Hayallerine kavuşan çocuk bisikletiyle tur atmaya başlar.
O sırada Mekin’in ağladığını görür. Çok utanır ve sevinci kursağında kalır.
“Çünkü

anlatacağım

olay

Giresun’da

geçiyor.

Ama

çocukluğumun

Giresun’unda... Yani, bindokuzyüz otuzlu yılların Giresun’unda. Çaloğlu
Çeşmeli, Debboylu, parkesi o sırada döşenmiş Yeni Yollu, Cumhuriyet ve
Osman Ağa meydanlı Giresun’da Sokaklarında herkesin birbirini tanıdığı...”
(1984: 66).
2. 5. Necatibey ve Gazipaşa İlkokulu
“Çılgınca Şeyler” adlı hikâye kitabında bulunan “Anneciğim, Anneciğim...” adlı
hikâyede 1930’lu yılların başında, Necatibey İlkokuluna giden bir öğrencinin anısı ele alınır.
Çocuk, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisidir. Öğretmen, sınıfında maddi düzeyi iyi olan öğrencilere
beş lira karşılığında izci takımı araç-gereçleri satar. Annesinden izin alan çocukta bu araçgereçten satın alır. Çocuğun annesi de kendini geliştirmiş bir bayandır. Çocuk, Gazipaşa
İlkokulu’nun son sınıfındayken bir gün öğretmen, çocuklara ev ödevi olarak bir soru yöneltir.
Herkes eve gidince ailelerinden değişik cevaplar alır. Öğretmen, bu cevapları dinler fakat tam
bir cevap alamaz. Ardından kahramanımızın annesinin verdiği cevap öğretmenin takdirini
kazanır. Bu olay da çocuğun bir kez daha annesine olan sevgisini arttırır.
“Giresun’da Necatibey İlkokulunun üçüncü sınıfındaydım. Okula, şapka,matara,
kemer ve kasaturadan oluşan izci takımları gelmiş (…) Gazipaşa İlkokulunun
son sınıfında okuduğum günlerde öğretmenimiz Ahmet Oksal şöyle bir soru
yöneltmişti” (1999: 82-84).
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2. 6. Eriklimanı, Burunucu, Güre, Giresun Adası, Giresun Kalesi Gedikkaya,
Kaman Sırtları
“Piraziz Nere Berlin Nere” adlı hikâye kitabındaki “Otobüste Gösteri” adlı hikâyede
mekân olarak Güre, Eriklimanı, Burunucu, Mevkileri; “Çılgınca Şeyler” adlı hikâye kitabındaki
“Bir Zamanlar Giresun” hikâyesinde ise “Otobüste Gösteri” hikâyesindeki mekânların aynısı
yer alır. Ayrıca bu hikâyede Giresun Adası, Giresun Kalesi, Gedikkaya, Kaman Sırtları da
mekân olarak yer alır.
“Otobüste Gösteri” adlı hikâyede olaylar Giresun-Ordu arasında sefer yapan bir
otobüste geçer. Zaman, Demokrat Partinin iktidar olduğu yıllardır. Hikâyeden anlaşıldığı
kadarıyla zaman, 1954 sonrasıyla 1961 arasıdır. Bu hikâyede otobüs; Güre, Eriklimanı,
Burunucu, Mevkilerinden geçerek Ordu istikametine doğru yol alır. Otobüs şoförü, bir yolcuyla
siyasi bir tartışma yaşar. Ardından tartışma büyür ve yolcu otobüsten iner. Otobüstekiler, şaşkın
bir halde olup bitene tanık olurken şoför, bu durumun bir şaka olduğunu ve bilinçli yapılan bir
oyun olduğunu söyleyerek kahkaha atar. Yolcular, bir süre bu saçma oyunun etkisinden
kurtulamaz.
“Eriklimanı’nı geçmiştik. Burunucu’na yaklaşırken, inişli yokuşlu dönemeçler
vardı. Oralardaydık. Yollar daracıktı. Her dönemeçte şoför yavaşlıyor, korna
çalıyordu” (1984: 75).
“Çılgınca Şeyler” adlı hikâye kitabında yer alan “Bir Zamanlar Giresun” hikâyesinde
1991 yılının Eylül ayında Ordu’dan feribotla Giresun’a giden kahramanın kısa gezisi anlatılır.
Kahraman, kıyı boyunca feribotun güvertesinden sahili gözlemler. Burunucu, Eriklimanı, Güre,
Giresun Adası, Giresun Kalesi, Gedikkaya, Kaman Sırtları kahramanın gözlemlediği yerlerdir.
Feribot Giresun’a yaklaştıkça kahraman, çocukluk günlerini anımsar. Kahramanımız eski
günlerini hatırladıkça duygusallaşır. Ardından gemi rıhtıma yanaşır ve bir saatlik Giresun gezisi
yolcular için başlar.
“Ayvasıl Burnu geride kalınca, Burunucu, Eriklimanı, Güre derken, daha fazla
bekleyemedim; ön kısım güverteye çıktım. Her tarafı tutmuş gezgin ve yolcular
arasında kendime güçlükle yer buldum. Adası, Kalesi, gedikkaya’sı ve Kaman
sırtlarıyla Giresun, batı yakasının çarpıcı güzelliğini, denizden yaklaşanlara
sergiliyordu. Artık kentin, kıyı boyu Güre Irmağı’na değin uzanan yeni
mahalleleri, plajları, seyredilmese de olurdu. Ada, kalenin ardında kalmıştı.
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Sıkılmış bir yumruk gibi denize inen kalesiyle, Giresun’un merkezi, ferbot da
hızını kestiğinden, zum yapan bir film çekicisinin yakınlaştırmasına benzer
biçimde bütünüyle ağır ağır üsütümüze geliyordu sanki” (1999: 94).
Memleketi Giresun’u yazdığı hikâyeler aracılığıyla Türkiye’ye hatta tüm dünyaya
tanıtan Tirali, Giresun’u neden çok sevdiğini ve hikâyelerinin birçoğunda mekân olarak tercih
ettiğini şu sözlerle açıklar:
“Çocukluğumun, delikanlılık yıllarımın o unutulmaz güzellikteki günleri, zaten
Giresun, Piraziz ve Kulakkaya üçgeninde geçmişti. Kimi öykülerimde, o günlere
özlem duygularımı dile getiren bölümler vardır Piraziz’in Çeşmeli Meydanı, en
büyük kahvesi, Giresun’un Yalı Parkı, İskelesi, Çaloğlu Çeşmesi, Debboy’u
mekân olarak ele alınır o öykülerde” (1999: 94-95).
“Eski günleri anar, keyifle Giresun’u seyrederken, bir yandan da bunca sevginin
nereden kaynaklandığını düşünüyordum. Giresun’da doğup büyüdüğüm, oniki
yaşımdan sonra da, her yıl en az üç dört ayımı Giresun’da geçirmiş olduğum için
mi?” (1999: 96).
Sonuç olarak; kendisi de Giresunlu olan yazar, içinde doğup büyüdüğü bu coğrafya ve
insana çok yakındır. Gerek Giresun sokaklarında gezerek gerek lokanta ve parklarında
arkadaşlarıyla sohbet ederek gerek limanı seyrederek o dönem Giresun insanının yaşam
biçimini ve kentin görünümünü tüm gerçekliğiyle hikâyeleri aracılığıyla okuyuculara aktarır.
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RAKIM VE NİMET ÇALAPALA’NIN “87 OĞUZ” ADLI ÇOCUK ROMANINDA
EĞİTİM DEĞERLERİ
Yavuz Selim UĞURLU
Giresun Üniversitesi
ÖZET
Edebî eserler aracılığıyla çocukları eğitmeye çalışmak; yazarların, eğitimcilerin ve
ebeveynlerin müracaat ettiği bir yöntemdir. Çocuklar, okudukları eserler aracılığıyla hayata
dair çeşitli tecrübeler edinir ve o eserlerden kendilerine hisse çıkarabilirler. Dünyanın ve
Türkiye’nin çocuk edebiyatı kavramıyla karşılaşması 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.
Türk çocuk edebiyatının gelişimi ile dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimi zaman açısından
aynı çizgide ilelerler. Birçok kaynak Tanzimat Dönemi’ni Türk çocuk edebiyatının başlangıcı
sayar. Cumhuriyet’in ilanı ve devamında çocuklar için hazırlanan yayınlarda gözle görülür bir
artış göze çarpar. 2000’li yıllara gelindiğinde çocuklar için bir edebiyatın olmasının gerekliliği
artık benimsenir. Bu dönemde çocukların eğitimine yönelik basılı materyallerin yanı sıra görsel
ve işitsel materyallerde hazırlanır. Türk çocuk edebiyatına kaleme aldıkları eserlerle katkı
sağlayan iki isim olan Rakım Çalapala ve eşi Nimet Çalapala, bu alanda isimleri hâlâ anılan iki
yazardır. Çocuk edebiyatçısı, yazar, gazeteci, oyun ve hikâye yazarı Rakım Çalapala eserlerini
1930-1960 zaman diliminde verir. Çalapala’nın eserlerinin çoğunu çocuk kitapları
oluşturmaktadır. İlkokul öğretmeni olan eşi Nimet Çalapala’nın da çocuk edebiyatı içerisinde
değerlendirilebilecek çeşitli çalışmaları mevcuttur. “87 Oğuz” Rakım Çalapala’nın eşi Nimet
Çalapala’yla 1933 yılında kaleme kaleme aldıkları ve sonrasında Millî Eğitim Bakanlığının
ilköğretim öğrencileri için belirlediği “100 Temel Eser” arasına girmeyi başarmış, içerisinde
birçok eğitim değeri barındıran bir çocuk romanıdır. Eserde yaramaz ama zeki bir ilkokul
öğrencisi olan 10 yaşındaki Oğuz’un okulda başından geçen olaylar anlatılır. Eser,
Cumhuriyet’in onuncu yılındaki Türk eğitim sisteminden izleri de bünyesinde taşır. Bu eserle,
Oğuz karakteri aracılığıyla arzulanan öğrenci tipi çizilmeye çalışılır. Eserin hedef kitlesi
ilköğretim seviyesi (6-13 yaş grubu) öğrencileri olması sebebiyle eserin dili dönemine göre
oldukça sâdedir. Eserin, anılan bu özellikleri sebebiyle ilköğretim çağındaki (6-13 yaş grubu)
öğrencilerin eğitimi açısından önemli eğitimsel değerler taşıdığı düşünülmektedir. Bu çocuk
romanıyla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, onlara birtakım yararlı bilgiler aşılamak,
onların iyi alışkanlıklar edinmesini sağlamak, onlara ahlâkî ve milî değerleri aktarmak
amaçlanır. Bu çalışmayla Râkım ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” adlı çocuk romanındaki
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eğitim değerleri tespit edilerek eserin çocuk eğitimi açısından değerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, çocuk romanı, çocuk eğitimi, 87 Oğuz, Rakım Çalapala,
Nimet Çalapala, eğitim değerleri

GİRİŞ
Edebiyat ile eğitim arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Edebî eserler aracılığıyla
çocukların ve gençlerin eğitimine katkıda bulunma öteden beri yazarların müracaat ettiği bir
yöntemdir. Çocuklar ve gençler, okudukları eserler vasıtasıyla hayata dair tecrübeler edinir, o
eserlerden kendilerine pay çıkarabilirler.
Çocukların eğitimi meselesi insanlığın başlangıcından itibaren önemini koruyan bir
konudur. Eğitimin ve eğitim psikolojisinin bir dalı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk
eğitimi gerçek anlamda önem kazanmıştır. Bunun sonucu olarak çocuk eğitimindeki arayışlar
insanları “Çocuk Edebiyatı”yla tanıştırmıştır (Kıbrıs, 2006: 3).
Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatı kavramının gündeme gelişi 19. yüzyılın
sonlarına rastlamaktadır. Türk çocuk edebiyatının gelişimi dünyadaki çocuk edebiyatının
gelişimiyle eş zamanlıdır. Birçok araştırmacı Tanzimat Dönemi’ni, Türk çocuk edebiyatının
başlangıcı olarak kabul eder. Tanzimat’tan önce doğrudan çocuklara öğüt veren kitaplar kaleme
alınmıştır. Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının müstakil bir edebiyat kolu olması 20.
yüzyılı bulur. Türk Edebiyatında çocuk edebiyatı konusunda çalışmalar Tanzimat Döneminde,
Batılı yazarlardan yapılan çevirilerle başlar. Tanzimat’ın hemen sonrasında Türk yazarların
artan bir hızla çocuk edebiyatına yöneldikleri görülür (Yalçın ve Aytaş, 2011: 11-25).
Cumhuriyet’in ilanı ve devamında çocuklara yönelik yayınlarda belirgin bir artış göze
çarpar. Çocuk dergileri de nitelik ve sayı bakımından artar. 2000’li yıllarda çocuklar için bir
edebiyatın olmasının gerektiği artık benimsenir ve bu alanda birçok eser kaleme alınır.
Çocuk edebiyatçısı, yazar, gazeteci, oyun ve hikâye yazarı Rakım Çalapala eserlerini
1930-1960 zaman diliminde verir. Çalapala’nın eserlerinin çoğunu çocuk kitapları
oluşturmaktadır. İlkokul öğretmeni olan eşi Nimet Çalapala’nın da çocuk edebiyatı içerisinde
değerlendirilebilecek çalışmaları mevcuttur.
“87 Oğuz”1 Rakım Çalapala’nın eşi Nimet Çalapala’yla birlikte kaleme aldığı çocuk
romanıdır. İlk baskısı 1933 yılında İkbal Kütüphanesi Türkiye Matbaasından çıkan eserin

1

Bu çalışmada eserin Bilge Kültür Sanat Yayınevinin 1. baskısı (2006) esas alınmıştır.
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başlığının altında “Millî Çocuk Romanı” ibaresi yer almaktadır. Eser, 128 sayfadan oluşur ve
eserin ebatları 13.5x19 cm’dir. Romanda geçen olaylarla ilgili 23 adet siyah-beyaz resim ayrıca
Atatürk’ün siyah-beyaz bir fotoğrafı da mevcuttur. Her resmin altında eserden alıntılanan ve
resmin muhtevasını açıklayan bir cümle de mevcuttur.
Roman çeşitli başlıklardan oluşmuştur. Başlıklar şunlardır: “Sabah”, “Sokak”, “İlk
Ders”, ve “Mektep Başladı”, “Üç Gün Sonra”, “On Beş Gün Sonra”, “Yeni Bir Arkadaş: 351
Selim”, “Öğle Yemeği”, “Oğuz’a Ceza”, “Ertesi Sabah”, “Günler Geçiyordu”, “Cumhuriyet
Bayramı”, “Gazi’nin Heykeli Önünde”, “Kışa Doğru”, “Müze”, “Sene Ortasında”, “Sınıf
Müsameresi”, “Yaşasın Dördüncü Sınıf”, “Muallim Hanım da Sahnede”, “Şaşılacak Şey”,
“Acıklı Bir Haber”, “Babasız Çocuk”, “Oğuz Değişiyor”, “Bir Bayram Daha”, “Oğuz’un
Misafiri”, “Birbirini Tamamlayan İki Çocuk”, “Yıl Sonu”, “Yıl Sonu Gezmesi”, “Son Ders”,
“Dönüş”. Bu başlıklar kronolojik bir sıra içindedir.
“87 Oğuz”; yaramaz ama zeki bir öğrenci olan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki
Oğuz’un başından geçen olayların anlatıldığı bir çocuk romanıdır. Romanda olaylar Oğuz’un
4. Sınıfa başladığı eylül ayı içerisindeki okulun ilk günüyle 5. sınıfa başladığı eylül ayı
içerisindeki okulun ilk günü arasındaki bir yıllık zaman dilimi arasında geçer. Eserin yazıldığı
zaman ile (1933) olay zamanı aynıdır. Bu eserle, arzulanan öğrenci tipi çizilmeye çalışılır.
Eserin başkişisi Oğuz’dur. Romandaki diğer önemli karakterler şunlardır: Öğretmen
Nezihe Hanım, Oğuz’un sınıf arkadaşı Selim, sınıftaki diğer öğrenciler, Oğuz’un yaşlı annesi
ve babası, Selim’in annesi. Romanda yer alan öğrencilere bazen sadece okul numaralarıyla
bazen de hem okul numarası hem de isimleriyle hitap edilmektedir: 87 Oğuz, 351 Selim, 113
Gül gibi. Oğuz’un bulunduğu sınıfta 48 öğrenci bulunur. Eserde geçen mekânlar İstanbul’un
çeşitli semtleridir. Oğuz’un evi ve okulu Fatih Semti’ndedir. Romandaki diğer mekânlar ve
önemli yapılar ise Taksim, Cumhuriyet Abidesi, Sultanahmet, Ayasofya, Göksu Mesiresi’dir.
Fakir bir ailenin çocuğu olan Oğuz; açlık, soğuk ve kıyafet eksikliğine rağmen okuluna
her zaman devam eder ve öğretmeninin gözüne girer. Oğuz, her ne kadar sınıfta yaptığı
yaramazlıklarla ön plana çıksa da tarihe meraklıdır, şiir okumayı sevmektedir. Bunun yanında
Oğuz, içinde bulunduğu yaşın çok üzerinde davranışlar sergileyen sözler söyleyen bir çocuktur.
Romanın diğer önemli kişisi olan Öğretmen Nezihe Hanım, ideal öğretmen tipini temsil eder.
Nezihe Hanım; tüm öğrencilerine eşit muamele yapmaktadır. Öğrencilerinin sosyal ve kültürel
gelişimi, millî değerleri edinmeleri, okuma-yazmayı ve okulu sevmeleri hususunda elinden
geleni yapmaktadır. Bu çalışmalardan özellikle sene sonunda gerçekleştirilen müsamere ve
piknik ayrıca öğretim yılı içersinde gerçekleştirilen kültür gezileri dikkat çeker. Oğuz’un babası
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ölen arkadaşı Selim’e derslerinde yardımcı olup onu sınıfta kalmaktan kurtarması ve onun
kendine güvenen cesaretli ve sosyal bir çocuk olmasına yardım etmesi romanın üzerine inşâ
edildiği ana olaydır.
Eserin hedef kitlesi ilköğretim seviyesi (6-13 yaş grubu) öğrencileri olması sebebiyle
eserin dili dönemine göre oldukça sadedir. Eserde günlük konuşma diline ait sözcükler
çoğunluktadır. Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı çok azdır, eserin günüzümüze yakın
baskılarında bu sözcüklerin anlamları sayfa altındaki dipnotlarda verilir. Eserin, anılan bu
özellikleri sebebiyle ilköğretim çağındaki (6-13 yaş grubu) öğrencilerin eğitimi açısından
önemli eğitimsel değerler taşıdığı düşünülmektedir.
Bu romanla çocuklara okuma alışkanlığı aşılamak, birtakım yararlı bilgiler, iyi
alışkanlıklari ahlâkî ve milî değerler kazandırılması amaçlanır. Eserin çocuklara kazandırmak
istediği eğitim değerleri bu çalışmanın ilerleyen sayfalarındaki ilgili başlıklar altında eser
metninden alıntılar yapılmak sûretiyle örneklendirilerek açıklanacaktır.
1. ÇOCUK EDEBİYATI KAVRAMI, DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK
EDEBİYATI
Çocuk edebiyatı kavramıyla ilgili birçok araştırmacı ve yazar birçok tanım yapmıştır.
Bu tanımlamalardan bazılarını açıklamak yerinde olacaktır.
Turan Karataş (2001: 89) “çocuk edebiyatı” kavramını “Çocukların okuması
amaçlanarak yazılan edebiyat ürünlerinin oluşturduğu toplamın genel adıdır” şeklinde tanımlar.
A. Ferhan Oğuzkan (2001: 2-3) “çocuk edebiyatı” kavramını şu şekilde tanımlar: 2-14 yaşları
arasındaki kimselerin ihtiyacını karşılayan bir edebiyat alanıdır. (2001: 2-3). Sedat Sever ise
(2007: 9) bu kavramı “Erken çocukluk döneminde başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir
yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlam düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce
dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini
yükselten ürünlerin genel adı” olarak tanımlar.
20. yüzyıldan önce bağımsız bir edebiyat kolu olmayan çocuk edebiyatı 20. yüzyıldan
itibaren çocuk edebiyatı tüm dünyada bağımsız bir edebiyat haline gelmiş ve hemen her ülkede
büyük bir sektör konumuna gelmiştir (Kıbrıs, 2016: 5).
Çocuk edebiyatı ürünlerini okuyucu kademeleri açısından (Yalçın ve Aytaş, 2003: 3841) dört evreye ayırmıştır: İlk evre Okul Öncesi (0-5 Yaş Grubu) olarak İkinci evre, 1. Kademe
1. Devre (6-8 Yaş Grubu) olarak adlandırılır. Üçüncü evre 1. Kademe 2. Devre (9-12 Yaş
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Grubu) olarak adlandırılır. Dördüncü evre İlk Gençlik Çağı (13-15 Yaş Grubu) olarak
adlandırılır (Yalçın ve Aytaş, 2011: 38-41).
Türkiye’de ve dünyada çocuklara yönelik eserlerin ilk örnekleri sözlü geleneğe ait
ürünlerdir. Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatı kavramının gündeme gelişi 19. yüzyılın
sonlarına rastlamaktadır. Türk çocuk edebiyatının gelişimi dünyadaki çocuk edebiyatının
gelişimiyle eş zamanlıdır. Birçok araştırmacı Tanzimat Dönemi’ni, Türk çocuk edebiyatının
başlangıcı olarak kabul eder. Tanzimat’tan önce doğrudan çocuklara öğüt veren kitaplar kaleme
alınmıştır. Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının müstakil bir edebiyat kolu olması 20.
yüzyılı bulur.
Türk Edebiyatında çocuk edebiyatı konusunda çalışmalar Tanzimat Döneminde, Batılı
yazarlardan yapılan çevirilerle başlar. Bu dönemde Şinasi çocuklar için ilk çeviriyi yapan kişi
olmuştur. Recaizâde Mahmud Ekrem, Muallim Naci ve Ahmed Midhat Efendi’nin
Fransızcadan yaptıkları çevirilerler, Türk çocuk edebiyatının Türkiye’de gelişmesine katkıda
bulunmuşlardır (Kıbrıs: 2006: 6).
Çocuklara yönelik bilinen ilk çocuk dergisi Tanzimat Dönemi’nde 1869 yılında
Mümeyyiz adıyla çıkar. Tanzimat Dönemi, çocuk dergilerinin çıkarıldığı dönem olması
açısından dikkat çeker. II. Meşrutiyetten sonraki dönemde çocuklar için şiirler yazan
şâirlerimizden bazıları şunlardır: Alaattin Gövsa “Çocuk Şiirleri” (1911), Ali Ulvi Elöve
“Çocuklarımıza Neşideler” (1912) ve Tevfik Fikret “Şermin (1914). Millî Edebiyat
Dönemi’nde Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü çocuklar için şiir yazanların
başında gelir. Cumhuriyet’in ilanı sonrasında yapılan Harf İnkılabı ile çocuk edebiyatında yeni
bir dönem başlar. Kitaplar yeni harflerle basılır. Bu dönemde çocuk edebiyatı gelişiminde farklı
bir çizgi takip eder. Bu dönemde çocuklar daha fazla önemsenir. Reşat Nuri, Mahmut Yesari,
Peyami Safa, A. Ziya Kozanoğlu, Rakım Çalapala, Kemalettin Tuğcu bu dönemin önde gelen
isimleridir (Yalçın ve Aytaş, 2011).
Cumhuriyet’in ilanı ve devamında çocuklara yönelik yayınlarda belirgin bir artış göze
çarpar. Çocuk dergileri de nitelik ve sayı bakımından artar. 2000’li yıllarda çocuklar için bir
edebiyatın olmasının gerektiği artık benimsenir ve bu alanda birçok yazar tarafından birçok eser
kaleme alınır. Bu dönem yazarlarının başında Muzaffer İzgü, Gülten Dayıoğlu, Mustafa Ruhi
Şirin, Mavisel Yener gelir. Yine aynı dönemde çocuk kitaplarının yanı sıra çocuk eğitimine
yönelik görsel, işitsel materyaller ve internet yayınları çoğalır. Sonuç olarak dünyada ve
Türkiye’de çocuk edebiyatı çocuklara has bir edebiyat olma yolunda ilerlemektedir.
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2. RAKIM VE NİMET ÇALAPALA’NIN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ
1909 yılında İstanbul’da doğan Rakım Çalapala, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da
yaptı. Hayatını Öğretmen Nimet Hanım’la birleştiren Çalapala Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesini bitirir. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapan yazar, birçok dergi ve gazetede sekreter,
yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalışır. Çalapala, Yavru Türk, Çocuk Haftası, Resimli Hayat
dergilerini yönetir. Atlas Yayınevi’ni kurarak yayıncılık yapar. Çalapala’nın eserleri şunlardır:
Nimet Çalapala’yla yazdığı “87 Oğuz” adlı çocuk romanı, “Mustafa” (çocuk romanı); “Köye
Giden Gelin” (roman), “Aşk İnsanı Güzelleştirir”, “Işıklı Pencere” (öykü); “Eski Bir Dost”,
“Köyden Gelen Ses” (oyun), “Yavrutürk Şiirleri” (şiir). Çalapala 28 Kasım 1995 tarihinde
hayata gözlerini yumar (Yalçın, 2010:292-293).
Çalapala’nın eserlerinin ağırlığını çocuk kitapları oluşturmaktadır. Bunların arasında
100 Temel Eser içerisinde adını duyuran cumhuriyet döneminin özelliklerini, anlayışını
bünyesinde barındıran çocukların beğeniyle okuduğu “87 Oğuz” da yer alır.
1908 yılında Gümülcine’de doğan Nimet Çalapala; yazar ve eğitimcidir, Yazar Rakım
Çalapala’nın eşidir. Ders kitapları, çocuklar için piyesler ve hikâyeler yazmıştır. Eşiyle birlikte
ortak kitaplar kaleme almıştır. Nimet Çalapala 1984 yılında hayata gözlerini yumar (Tekin,
2012: 174).
3. RAKIM VE NİMET ÇALAPALA’NIN “87 OĞUZ” ADLI ÇOCUK
ROMANINDA EĞİTİM DEĞERLERİ
İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde education/educazione şeklinde isimlendirilen
“eğitim” semantik açıdan Latince “educare” fiilinden gelmektedir; inşa etmek, ayağa
kaldırmak, dikmek anlamına gelir. Genellikle kurumsal eğitim için kullanılması sebebiyle
öğretim, öğrenim gibi kavramlarla karıştırılabilmektedir. Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde
değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim
en bilinen tanımıyla: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik
değişme meydana getirme sürecidir.
Çocuk eğitimi dendiğinde eğitimin yaş ölçüsü kullanılarak ele alınması akıllara gelir.
Gelecek nesillerinin eğitimi öteden beri her ülke için gözardı edilemeyecek ciddî bir meseledir.
Çocukların eğitimi ailede başlamakta, okulda devam etmektedir. Çocuk eğitimi hususunda aile
ve okula önemli görevler düşmektedir.
Çocuk eğitimi çeşitli yöntem ve araçlarla yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi
de okunan edebî eserlerden çocuğun ders çıkarmasını sağlamaktır. Bu yöntemde kullanılan
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edebî türlerden biri de çocuk romanlarıdır. Bir çocuk romanı olan “87 Oğuz”, çocuk eğitimi
amacıyla kullanılabilecek etkili bir araçtır. Eser çocuk eğitimi açısından önemli olan davranış
eğitimi; okuma-yazma, kültürlü olma; karakter gelişimi; ahlâklı olma ve millî değerlere sahip
olma konularında ilkokul çağındaki çocuklara hitap eder. İlköğretim Çağı, çocukların yukarıda
sayılan özellikleri edinmeleri açısından en kritik dönemdir.
Rakım ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” adlı eserdeki amacı ilkokul çağındaki
çocuklara bazı eğitim değerlerini kazandırmaktır. Bunun için eserin dili oldukça sâde, ifâde
tarzı oldukça açıktır.
Eserin incelenmesi sonucunda tespit edilen 13 eğitim değeri metinden örnekler
alıntılanmak sûretiyle somutlaştırılıp açıklanmaya çalışılmıştır.
3. 1. Okula Devam Konusunda Kararlılık
İlkokul öğrencilerinin okula devam etme meselesi hem velîlerin hem de öğretmenlerin
önem verdiği bir meseledir. Okula devam etmeyen öğrenciler gelmedikleri günlerde işlenen
dersleri dinlemedikleri için diğer arkadaşlarının gerisinde kalmakta ve bu durum başarılarını
olumsuz anlamda etkilemektedir. Romanda okula devam konusuna dikkat çekilmiştir.
Romandan alıntılanan aşağıdaki kısımda bunu görmek mümkündür: “Şimdiye kadar bir kere
olsun, değil sınıfta kalmak, ikmale bile kalmamıştı. Mektebini çok seviyordu. Kış, kar hatta
ufak tefek hastalıklar, hiç, hiçbiri onu bir gün mektepten alıkoymamıştı.
“Her işini tam yapmayı sevdiği için mektebine de gitmezlik etmiyordu ya…
Kaç kere çorapsız ayakları karlara gömülmüş, donmuş, onu bayıltacak

kadar

ağrıtmıştı… Kaç kere annesi ona bir yiyecek veremediği için elini
kolunusallaya sallaya mektebe gitmişti” (s.12-13).
3. 2. Verilen Vazifeyi Eksiksiz ve Düzgün Bir Şekilde Yerine Getirme
Verilen vazifeyi eksiksiz ve düzgün bir şekilde yerine getirme alışkanlığına sahip olma
özellikle küçük yaşlarda kazanılabilecek bir alışkanlıktır. Eserde verilen vazifeyi eksiksiz ve
düzgün şekilde yerine getirmeye ilişkin birtakım öğütler mevcuttır. Bu öğütlerle ilkokul çağı
çocuklarının bu alışkanlığı edinmeleri amaçlanmaktadır. Romandan alıntılanan şu cümleler bu
amaca hizmet eder: “ Anası, babası hem yaşlı hem fakirdi. Ona pek iyi bakamıyorlardı. İyi bir
terbiye almamıştı. Fakat Oğuz’da tuhaf bir hal vardı. Her ne pahasına olursa olsun o işini tam
yapardı. Her işini tam yapmayı sevdiği için mektebine de gitmezlik etmiyordu ya…” (s.13.).
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3. 3. Engelli Bireylere Karşı Duyarlı Olma
Engelli bireylere yaklaşım hususunda gereken hassasiyeti gösterebilme bireylerin erken
yaşta edinmesi gereken bir erdemdir. Romanın başkişisi Oğuz, kambur olan sınıf arkadaşı
Fatin’e çok iyi davranır. Oğuz sınıf arkadaşı Fatin’e her durumda kol kanat gererek onu korur.
Oğuz’un bu davranışı sınıftaki diğer öğrencilere de iyi bir örnek teşkil eder. Romandan
alıntılanan aşağıdaki kısımda Oğuz’un engelli arkadaşına karşı yaklaşımı görülmektedir:
“Fatin sınıfın sakat bir talebesiydi. Zavallı çocuk kamburdu. Onlarla beraber
pek koşamaz eğlenemezdi. Fakat kurnaz bir şeydi. Oturduğu yerde ara sıra
öyle yaramazlıklar bulup çıkarırdı ki herkes ondan ummazdı bile!.. Bütün bu
işbirliği gözünden kaçmadığı için Oğuz onu severdi. Zaten onda zayıflara,
sakatlara karşı büyük bir sevgi vardı ” (s. 22).
Eserdeki bu kısımla okuyucularda engellilere yaklaşım hususunda bir farkındalık
oluşturma amaçlanmıştır.

3. 4. Empati Kurma
Empati: Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum veya davranışlarındaki
motivasyonu anlamak ve içselleştirmek anlamına gelir. Bu kelimenin eskiden kullanımı ise
“hemhâl” olmadır. Bir başkasının herhangi bir sıkıntısına veya bunun tam tersi sevincine ortak
olabilme her insanda bulunması gereken bir haslettir.

Türk toplumunda empati kurma

alışkanlığı diğer toplumlara nazaran daha yaygındır. Bu alışkanlığın kazanılmasında aile
ortamının yanı sıra okulda ortamı da önemli bir eğitim yeridir. Bu alışkanlığın kazanılmasında
ilköğretim çağı kritik bir dönemdir.
Eserde çocuklarda empati kurma alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlayan
kısımlar mevcuttur. Romanın başkişilerinden Öğretmen Nezihe Hanım öğrencilerinin yaz
tatillerini nasıl geçirdiklerini, ailelerinin sıhhat ve afiyetini sorarak öğrencileriyle empati
kurmaya çalışır. Öğretmenin bu davranışı öğrencilerine örnek teşkil etmektedir. Romandan
alıntılanan şu cümle bu durumu örnekler: “Necdet’in annesi hasta idi, “Nasıl oldu?” diye sordu.
Eserde öğrencilerin Türk büyüklerini tanıması ve onların aziz hatıralarına saygı duyması
hususuna da değinilmiştir. Bu konuda Öğretmen Öğretmen Nezihe Hanım, gereken hassasiyeti
göstermektedir. Hikâyeden alıntılanan aşağıdaki kısımda öğretmen, Atatürk’le karşılaşan bir
öğrencisinin izlenimlerini sınıfla paylaşmasına imkân vererek öğrencilerinde Atatürk
sevgisinin gelişmesini amaçlamaktadır:
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“İleriden biri beyaz şapkalı, bastonlu; ikisi de zabit üç kişi geliyordu.
Mehmet ağabeyim kolumu dürttü. “Bak Gazi Paşa geliyor!” dedi
—Resmine benziyor mu?
—Evet ama… Daha güzel… Bizim yanımızdan geçerken bana tatlı tatlı
gülümsedi… Ağır ağır bir şeyler anlatıyordu. Ne dediğini duyamadım ama
sesi öyle hoşuma gitt ki!..
Burhan, çocuk ağzı ile o günkü büyük sevincini yarım yamalak
anlatmaya uğraşırken gözleri dolu dolu olmuş, içinde hop hop oynayan bir şey
var sanmıştı. Fakat böyle olan yalnız o değildi. Muallim hanım gözlerini
çocuklarının yüzünde dolaştırdı. Hepsini aynı halde gördü; hepsini de
Burhan gibi, kendisi gibi sessiz, titrek bir heyecan içinde kendinden

geçmiş

buldu” (s. 29).
Ayrıca eserde Türk büyüklerinden İsmet, Fevzi Paşaların ve Oğuz Han’ın da adı
geçmekte onlardan da övgüyle bahsedilmektedir. Hikâyeden alıntılanan aşağıdaki kısımda
gelişmesini amaçlamakatdır:
3. 5. Dersi Takip Etme, Derste Yaramazlık Yapmama, Tertipli ve Düzenli Olma
Gibi Olumlu Öğrenci Davranışlarına Sahip Olma
Dersi dikkatli dinleme, derste yaramazlık yapmama, düzenli ve tertipli olma bütün
öğrencilerin dikkat etmesi gereken hassasiyetlerdir. Bu konu geçmişten bugüne öğretmenler ve
velîlerin sıkıntı yaşadığı konular olmuştur. Erken yaşlarda bu konuda velîlelerin göstereceği
hassasiyet ilerleyen yaşlarda bireylerin hayatta başarılı olmalarını etkiler.
Hikâyeden alıntılanan aşağıdaki kısımda bu hususa dikkat çekildiğini gösteren cümleleri
görmek mümkündür:
“Tarih dersi çocuklarda büyük bir merak ve bağ uyandırdı. Dört aylık
dinlenmeden sonra bütün iştahı ve isteğiyle kafasını hocasına veren çocuklar
neyi öğrenmez ki!. Bizim Oğuz da bugün gözünü dört açmış, hocasının
ağzından bir tek

kelime kaçırmamıştı.. (…) Dördüncü sınıfta çok şeyler

öğreneceğini anlamıştı. Defterlerini temiz tutmak, her gece çalışmak,
haylazlık etmemek için verdiği kararı bir kere daha yineledi” (s. 30).
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3. 6. Sahip Olunan Eşyanın Değerini Bilme
Sahip olunan eşyanın değerini bilme hem kişinin kendisi hem de millî servet için önemli
bir meseledir. Değeri bilinmemesi sebebiyle her yıl tüm dünyada milyarlarca eşya bozulup işe
yaramaz hâle gelmektedir. Çocukların sahip oldukalrı eşyanın değerini bilme hassasiyetine
sahip olmaları noktasında hem aileye hem de okula önemli görevler düşmektedir. Bu hassasiyet
sayesinde hem kişi hem de toplum maddî anlamda zarar görmeyecektir.
Romandan alınan aşağıdaki kısımda bu hususta çocukların dikkati çekilmeye
çalışılıldığı görülmektedir: “Çantanın hali ona, en güzel şeylerin bile iyi kullanılmazsa berbat
olacağını, yok olacağını anlatan en güzel dersti” (s. 35).
3. 7. Âdîl Olma
Adaletli olma ve bunu yaşam biçimi hâline getirebilme tüm insanlar için önemli bir
meseledir. Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanların huzur içinde yaşayabileceği öteden
beri bilinen bir gerçektir. Adaletli olma konusunda öğretmenler ve anne-babalar çocuklara
örnek olabilecek en önemli kişilerdir. Çocuklar sınıfta öğretmeninin, ailede ortamında annebabasının adalet anlayışından etkilenmektedir. Bu sebeple adaletli davranmak hususnda
özellikle anne-babalar ve veliler çok dikkatli olmalıdır çünkü çocuklar iyi örnekleri
alabilecekleri gibi kötü örnekleri de alabilmektedir.
Romanda Öğretmen Nezihe Hanım, öğrencilerine adaletli davranarak onlara bu konuda
iyi örnek olmaktadır. Romandan alıntılanan aşağıdaki kısımda Nezihe Hanım’ın kendisinden
oğluna ayrıcaklı yaklaşılmasını isteyen zengin anneye verdiği cevap öğretmenin adaletli olma
hususnda gösterdiği hassasiyeti açık bir şekilde gösterir:
“Biz bu dikkati yalnız siizn çocuğunuza değil, memleketin bütün çocuklarına
veriyoruz. Kendisi de görecek ya, onu sınıfta 48 tane candan arkadaş
bekliyor. İçlerinden pek çoğu belki fakirdir, belki biraz yaramazdır. Fakat
en yaramazı, en fakiri bile tam çocuktur. Çocuk deyince benim aklıma
dünyanın en güzel en iyi mahlukları gelir!..” (s. 40-41).
3. 8. Yalan Söylememe
Yalan söylemek hem dinî hem de insanî açıdan kötü bir alışkanlıktır. Kişinin bu kötü
alışkanlığı edinmemesi için anne-babalara ve okuldaki öğretmenlere önemli görevler
düşmektedir. Yalanın kötü bir alışkanlık olarak değerlendirilmediği, sürekli yalan söylenen bir
aile ortamında yetişen çocuklar ne yazık ki bu alışkanlıkla erken yaşta tanışmakta ve hayatı
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boyunca bu alışkanlığı sürdürmektedir. Yalan söylemek, insanlar arasındaki ilişkilere darbe
vurmaktadır.
Romanda, öğrencilerin bu alışkanlığı edinmemeleri ve yalan söylememnin kötü bir
alışkanlık olduğunu öğrencilere kavratmak adına Öğretmen Nezihe Hanım’ın bazı çabaları
tespit edilmiştir.
Romandan alıntılanan aşağıdaki kısımda Oğuz’un yaptığı bir yaramazlık sonucu
arkadaşının elbisesini kirletmesi ve devamında öğretmenin bunu yapanı cezalandıracağını
söylemesi üzerine Oğuz, öğretmenine bu yaramazlığı kendisinin yaptığını söylemesi
anlatılmaktadır. Oğuz yalan söylememiş ve öğretmen, Oğuz’un bu davranışını överek
öğrencilerin yalan konuşma alışkanlığını edinmemeleri adına çok iyi bir yaklaşım içinde
olmuştur. Hikâyeden alıntılanan Nezihe Öğretmen’e ait şu cümlede bu durum görülmektedir:
“—Aferin Oğuz, dedi. Bütün yaramazlıklarınla beraber yalan söylemediğin için seni
seviyorum” (s. 55). Öğretmenin bu sözleri hem Oğuz hem de sınıftaki diğer öğrenciler için
yalan söylememe hususunda bir motivasyon kaynağı olur.
3. 9. Millî Tarih Bilincine Sahip Olma
Bir milleti millet yapan unsurlardan biri de millî tarih şuuruna sahip olmadır.
Geçmişinden ders almayan milletler geleceklerinden emin olamazlar. Bir milletin fertlerini bir
arada tutmaya yarayan ögelerden biri de ortak bir tarih mirasına sahip oluşlarıdır. Elde edilen
zaferlerden övünç duyan ve yetiştirilen kahramanları kendilerine örnek alan aynı zamanda
uğranılan yenilgilerden de ders alan bir milletin fertleri geleceğe emin adımlarla yürürler.
Türk milleti zengin bir tarih birikimine sahip olan bir millettir. Tarih sahnesinde birçok
devlet kurup birçok mücadeleler veren Türk milleti aynı zamanda dünya tarihine yön vermiş
birçok kahramanı da içinden çıkarmıştır. Bu mirasın gelecek kuşaklara aktarımında okulun
önemli bir işlevi bulunmaktadır.
Romanda, çocukların belli bir tarih bilincine ulaşmaları amacına yönelik Nezihe
Hanım’ın bazı çalışmaları olur. Bu çalışmalar: Cumhuriyet Bayramı’nda öğrencilerin
Taksim’deki Cumhuriyet Abidesi’ne götürülmeleri, Sultanahmet Camii, Ayasofya, Askerî
Müze ve Asarıatika Müzesi ziyaretleri ve Dikilitaş’ın gösterilmesi, 29 Ekim Cumhuriyet ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na öğrencilerin katılımının sağlanması ve bu
törenlerde coşku içinde olmalarının sağlanıp çeşitli görevler üstlenmelerinin sağlanmasıdır. Bu
geziler ve törenler esnasında Nezihe Hanım’ın öğrencilerine gezilen yerlerin tarihle

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

347

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

bağlantısıyla ve yapılan törenlerin tarihî önemiyle ilgili yaptığı açıklamalar öğrencilerin tarih
bilinci kazanması amacına hizmet eder.
Romandan alıntılanan bu paragrafta yer alan Nezihe Hanım’a ait şu cümleler bu durumu
örnekler:
“—Bakın çocuklar dedi. Sevr Muahedesi’nden sonra düşmanlar memleketimizi
paylaşmaya kalkmışlar ve dört taraftan topraklarımıza saldırmışlardı.
Anadolu’nun ta göbeğine kadar girip çoluğu çocuğu kesen Yunanlılar orada
Türk’ün en müthiş sillesini yediler” (s. 84).

3. 10. Dil Bilinci
Millî kültürün unsurları din, dil, sanat, dünya görüşü, gelenek-görenekler ve tarihtir.
Millî kültürün bir ögesi olan dil, kültürün hem bir ögesi hem de onun taşıyıcısıdır. Dil aynı
zamanda bir milleti bir arada tutan en kevvetli bağlardan biridir. Dili düzgün kullanmak, onun
başka dillerin boyunduruğu altına girmesine izin vermemek ve dil bilincine sahip olmak her
Türk vatandaşının üzerine düşen bir görevdir. Dil öğrenimi ve dil bilincinin edinilmesi
konusunda ilkokul çağı kritik bir dönemdir. Hem okulda öğretmenler tarafından hem de aile
ortamında ebeveynler tarafından çocukların dili düzgün kullanmasına gereken hassasiyetin
gösterilmesi gerekir.
Romanda ilköğretim çağındaki çocuklara dil bilinci kazandırılması meselesine de
değinilmiştir. Romanın bakişisi Oğuz; dil becerilerinden okuma, yazma, konuşma ve dinleme
konusunda gayet başarılı bir öğrencidir. Öğretmeni, Oğuz’un dille ilgili bu kabiliyetini takdir
etmekten geri durmaz. Romandan alıntılanan Oğuz’a ait şu cümleler Oğuz’un Türkçeye olan
sevgisini okuyucuya göstermektedir: “Hocanım ben Türk’üm!.. İnsan kendi dilini bilmezse
neyi bilecek?.. Türk çocuğu Türkçe dersinden her zaman tam numara almalıdır!..” (s. 86)
3. 11. Millî Kültüre Ait Ögelerden Halk Oyunları Konusunda Farkındalık
Millî kültürün unsurlarından biri de sanattır. Halk oyunları da millî sanat unsurlarından
biridir. Halkın yaşantısı halk oyunlarına yansır. Türk milleti halk oyunları hususunda gayet
zengin bir mirasa sahiptir. Bu mirasa sahip çıkmak her Türk vatandaşının görevidir. Bu hususta
bilincin kazandırılması noktasında en kritik dönem ilköğretim dönemidir. Halk oyunlarının
gelecekte unutulup gitmemesi için halk oyunlarının küçük yaşta başlamak üzere çocuklara
öğretimesi gerekir. Bu sayede Türk millî kültürünün bir ögesi olan halk oyunları gelecek
kuşaklara aktarılabilecektir.
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Romanda halk oyunları konusunda farkındalığa dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Romanın
başkişisi Oğuz, İskoç dansı öğrenen bir kız öğrenciye karşılık Zeybek oyununu arkadaşlarıyla
birlikte öğrenip müsamereye Zeybek oyunuyla çıkar. Romandan alıntılanan Oğuz’un
öğretmenine söylediği şu sözler de Oğuz’un bu konudaki hassasiyetini göstermektedir: “—
Hocanım biz de Zeybek dansını, kendi millî oyunumuzu oynayacağız!.. dedi” (s. 92).
3. 12. Yardımseverlik
Yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etme, her insanda bulunması gereken bir
özelliktir. Yardım olayında her iki taraf da mutlu olmaktadır. Yardım eden kişi yaptığı yardımın
karşı tarafta oluşturduğu mutluluğu gördüğünde mutlu olmakta, yardım edilen kişi de aldığı
yardım sebebiyle mutlu olmaktadır. Dünya üzerindeki bütün insanların maddî veya aklî durumu
aynı değildir. Bu sebeple eksikliği olan taraf yardım almak, fazlalığı olan taraf ise yardım etmek
durumundadır. İşte bu noktada karşımıza “yardımseverlik” kavramı çıkar. İhtiyacı olan
insanlara yardım etme konusunda istekli olan şnsanlara yardımsever insan denilir.
Yardımseverlik duygusunun edinilmesi hususunda okul ve aileye görevler düşer. Çocukların
bu duyguyu kazanmasında ilkokul dönemi kritik bir dönemdir.
Bu romanda yazarlar yardımseverlik konusunda okuyucunun dikkatini çekmeye çalışır.
Romanın genelinin üzerine inşâ edildiği ana olayın teması yardımseverliktir. Oğuz, okula yeni
gelen, dersleri zayıf olan ve bir zaman sonra babası ölen Selim’e derslerinde yardım eder ve
Selim bu sayede sınıfını geçer. Selim’in sınıfı geçmesi Oğuz başta olmak üzere herkesi mutlu
eder.
Romandan alıntılanan aşağıdaki kısımda yardımseverlik meselesine yazarların nasıl
yaklaştığı Oğuz’un Selim’in annesine söyledikleri aracılığıyla görülmektedir: “—Teyzeciğim,
Selim sınıfta derslerinden pek geridir. Fakat hiç merak
Muhakkak sınıfı geçecek… Akşamları

etmeyin. Ben onu çalıştıracağım…

beraber çalışırız… Bizim

evimiz yakın, ben

size gelirim! demişti” (s.114).
3. 13. Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanma
Okuma alışkanlığı kişinin yaşamında ona birçok fayda sağlar. İnsan birçok bilgiye
sadece kitap okumakla kolayca ulaşabilir. Okuma alışkanlığına sahip olamk insanın kültürlü
olmasını sağlar. Kültürlü olmak, bir insanı diğer insanlardan ayıran önemli özelliklerden biridir.
İnsanlık, bilim sayesinde bu noktalara gelmişse bunda kitapların payı büyüktür. Bilimsel
bilgileri içinde barındıran kitaplar sayesinde bilim ilerlemektedir. İnsanlığın her türlü
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gelişiminde katkısı olan kitapların değerini her insan bilmeli ve onları okuma alışkanlığını
kazanmalıdır. Kitap okuma alışkanlığının çocuklara kazandırılması hususunda ilkokul çağı en
kritik dönemdir. Bu noktada aile ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.
“87 Oğuz”da okuma alışkanlığına sahip olmanın önemine ve bu alışkanlığın
edinilmesinin gerekliliğine yer verilir. Romanda, okuma alışkanlığı sayesinde şiirler ezberleyen
Oğuz; okuduğu kitaplarda beğenip ezberlediği bu şiirleri önemli günlerde herkesin önünde
okuyarak hem öğretmeninin hem de arkadaşlarının takdirini toplar. Ayrıca Oğuz bu güzel
alışkanlığı sayesinde sınıfındaki diğer çocuklara nazaran daha sosyal ve özgüveni yüksek bir
çocuk olur.
Romandan alıntılanan ve öğretmeninin Oğuz’u okuduğu güzel şiirden dolayı tebrik
etmek amacıyla başlattığı Oğuz ve öğretmeni arasında geçen aşağıdaki diyalog bu çocuk
romanının yazarlarının bu konuya verdiği önemi gösterir.
“—Neydi o okuduğun şeyin adı Oğuz?
—Bayrak diyor ki!..
—Nerden ezberledin?
—Bir çocuk romanından buldum!..
—Burada okumak için mi ezberlemiştin?
—Hayır. Ezberlemedimdi… Okumuştum. Öylece aklımda kalmış… Birdenbire
canım okumak istedi” (s. 77).
SONUÇ
Edebiyat ile eğitim birbirleriyle birçok noktada kesişir. Bu iki alanın birbiriyle kesiştiği
noktalardan biri de edebî eserler aracılığıyla çocukların ve gençlerin eğitimine katkıda bulunma
faaliyetidir. Çocuklar edebî eserler aracılığıyla çeşitli bilgiler edinmenin yanında bu eserlerden
kendilerine paylar da çıkarabilirler. Bu da onların eğitimine katkı sağlar.
Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatı kavramı 19. yüzyılın sonlarından itibaren
anılmaya başlar. Türk çocuk edebiyatının gelişimi dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimiyle eş
zamanlıdır. Tanzimat Dönemi’nden itibaren Türk çocuk edebiyatı dâhilinde çocukların
eğitimine katkı sağlayan birçok eser kaleme alınmıştır ancak Türkiye’de ve dünyada çocuk
edebiyatının müstakil bir edebiyat kolu olması 20. yüzyılı bulur. Tanzimat’ın hemen sonrası
özellikle Cumhuriyet’in ilanı ve devamında çocuklara yönelik yayınlarda belirgin bir artış göze
çarpar. 2000’li yıllarda çocuklar için bir edebiyatın olmasının gerektiği artık benimsenir ve bu
alanda birçok kitabın yanı sıra görsel ve işitsel materyal ortaya çıkar.
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“87 Oğuz” çocuk eğitimi açısından önemli meselelerin başında gelen olumlu davranışlar
edinme, okuma alışkanlığı kazanma, kültürlü olma, olumlu karakter özelliklerine sahip olma,
ahlâklı bir kişi olma vb. konularında ilkokul çağındaki çocuklara fayda sağlayabilecek nitelikte
bir çocuk romanıdır. “87 Oğuz”, taşıdığı bu eğitim değerleri sebebiyle çocuk eğitimi açısından
önemli bir eserdir.
Eserin incelenmesi sonucunda tespit edilen eğitim değerleri şunlardır: Okula devam
konusunda kararlılık, vazifeyi düzgün yapma, merhamet sahibi olma, empati kurma, Atatürk
sevgisi, yaramazlık yapmama, tertipli ve düzenli olma, sahip olunan eşyanın değerini bilme,
eşitlik, millî amaçlara sahip olma, yalan söylememe, tarih bilincine sahip olma, millî kültüre ait
ögelerin farkında olma, yardımseverlik, misafire değer verme, sağlam dostluklar kurmadır.
Sonuç olarak; Rakım ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” adlı çocuk romanı, özellikle
ilköğretim çağındaki çocuklara çeşitli eğitim değerlerini kazandırmayı amaçlayan Türk çocuk
edebiyatının önemli eserlerinden biridir.
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KIRŞEHİR/MUCUR/GEYCEK KÖYÜNDE YETİŞEN ÂŞIK VE ŞAİRLER ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Tolga KALIPÇI*
Özet
Çalışmamızın amacı; Kırşehir İli, Mucur Ilçesi Geycek köyünde yetişen âşık ve şairlerin bilim
ve edebiyat dünyasına tanıtılmasıdır. Yörece bilinen ancak geniş kitlelerce tanınmayan, bu
kadar aşığı ve şairi yetiştiren Geycek Köyünün daha sonraki akademik çalışmalara bir ön
hazırlık oluşturmasını sağlamaktır. Çalışmamızın içerisinde kısaca Kırşehir’in kısaca tarihine
değinilmiş olup asıl konumuz olan Geycek köyünde yetişen âşık ve şairlerin antolojik
çalışmalardan alınan bilgilerle kısaca hayatlarıma ve antolojik çalışmalarda yer almayan âşık
ve şairlerden sözlü mülakat neticesinde alınan bazı dörtlüklerle yer verilmiştir. Temel amacımız
Geycek köyünü ve yetiştirdiği âşık ve şairleri sadece tanıtmaktır. Küçücük bir köyde bu kadar
âşık ve şairin çıkması tesadüf değil âşıklık geleneğin olduğunun bir göstergesidir. Bunun böyle
olmasını bulgularımız ve yorumlarımız şuna bağlamaktadır: Âşıklık geleneği ve şairlik köyün
genelinde olmasına rağmen bazı ailelerde genetik kodlarla olup sonraki nesillere aktarıldığında
dair tahminlerimiz olup çalışmamızın içerisinde Bandura'nın “Sosyal Öğrenme Kuramı" ile de
bağlantılar

kurarak

bu

teze

ulaşılmıştır.

Bu

ailelerden

Bazıları;Ölöler

Nebioğluları(Ertuğrul),Faydacılar,Sargınlar(Hocalar),Kevgirler(Şahinler),Bayraktarlar.Yeterli
oranda veri ve doküman elde ettiğimiz ve üzerinde çalışma yaptığımız On dört şair ve âşığımızı
tanıtmak ve hepsinde ortak temalar ve şiir anlayışını bulmaktır.
Anahtar Kelimeler; Geycek Köyü, âşık ve şairler, Kırşehir
Giriş
Türkler, sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir alana yayılmışlar, birçok kültür ve dinin etkisi
altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Bunun sonucu olarak Orta Asya'dan
günümüze değişen, gelişen bir geleneğe bağlı bir edebiyatları olmuştur.*1
Halk şiir; geleneği Türk kültürünün tarih içinde görünümü, değişmesi ve gelişmesine paralel
olarak bir değişim ve gelişim içinde olmuştur. Aynı uygarlığa bağlı kültürler, aynı dünya
görüşünde birleşirler. Bir uygarlığa bağlı dünya görüşü de o uygarlığa özgü bir edebiyat
anlayışı doğurur.*2
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Edebi eserler, yaşayan kültür topluluğunun kendilerine özgü ortak dünya görüşüne ve değerler
sistemine göre şekillenir.*3
Kültür kaynaklarının, Orta Asya'dan Anadolu'ya çağlar boyu süren bir zaman süreci içinde
halk şiiri geleneğini şekillendirici bir etkisi görülmüştür. Kültür her toplumsal öğede
yansımasını bulan dokudur.*4 Kültürleşme adı verilen evrensel süreçte kültür varlıkları
yeniyi alarak değişir, gelişir.*5
“Ozan-baksı veya destan geleneği diye adlandırabileceğimiz İslâmiyet öncesi halk edebiyatı
geleneği Anadolu'da İslâmiyet kültür potasında şekillenerek yeni bir hayat anlayışı ve zevkine
cevap verecek biçim ve öz kazanmıştır. Anadolu'da ozan-baksı geleneği yerini yeni bir
kültürde oluşan yeni bir sanatçı tipine ve kültürün beğenisine cevap verecek "Âşık Edebiyatı"
olarak adlandırılan bir geleneğe bırakmıştır.”*6
Kırşehir tarihine kısaca bir bakış
“Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde, Kızılırmak nehri havzası içinde kurulmuştur. Şehir
çevresinin verimli toprakları, nehrin sağladığı imkânlar ve buradan geçen ticaret
yolları, şehri her dönemde önemli kılmıştır.Bilinen 5.000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip olan
Kırşehir, Hititler döneminde Akua Saravena (Su Şehri), Persler döneminde Katpatukya
(Kapadokya-Güzel Atlar Ülkesi),Roma döneminde Makissos, Bizans döneminde
Justinianapolis ve Anadolu Selçuklu döneminde Gülşehri adını almıştır. Kırşehir, tarihte
yeniden canlanışını, Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle XI.yüzyıldan sonra
Kırşehir’in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu gözlenmiştir. 1243’de
yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar, Anadolu’ya hakim
olmuştur. Bu dönemde Kırşehir’e Vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara
karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma getirmiştir. Bu dönemde
Kırşehir, Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri hâline gelmiş olup, Türk dilinin
öncüsü Âşıkpaşa, Gökbilim Medresesinin kurucusu Cacabey, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi
Evran-ı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Türk-İslam şair,
düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve Yunus Emre’nin de Kırşehir ve
çevresinde yaşadığı göz önüne alınırsa, bu
gönül erenlerinin Moğol İstilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini
sağladıklarını görmekteyiz.”(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür Turizm
Müdürlüğü web sitesi) (1)
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Geycek köyü ve Geyikli Baba
“Gönüllere taht kuran, yol göstererek liderlik yapan, İslam’ı tanıtan ve yayan o kadar çok
Allah dostu var ki; bunları araştırmak, tanımak, tanıtmak, efsanelerini dilden dile yaymanın
bir borç olduğunu bilenlerdenim. Mucur ve çevresinde yıllar önce yaşamış, tarihe damga
vurmuşlarda biriside Geyikli Baba’dır. Hacı Bektaş’ı Veli’den aldığı feyizle, ahilik
geleneklerinden elini, dilini, belini bağlı, kapını, gönlünü ve sofranı açık tut prensiplerini
işleyen velilerdendir.
Geyikli Baba bazı kayıtlara göre 1250-1350 yılları arasında yaşamış bir mutasavvıftır.
Mezarı,Geycek Köyü, yakınlarında ki Kırlangıç Dağı’nın üzerindedir. Kırşehir Merkez ilçeye
36 km.Mucur Merkez ilçeye 12 km mesafededir. Mezar,Geycek Köyünün yaklaşık 2 km
güneyinde yüksek tepeler üzerinde iki tepe arasında yer almaktadır. Geyikli Baba ve Geyiğine
ait olduğu bilinen ve çevreden toplanan moloz taşların uzunluğuna yığılmasıyla yaklaşık 5
metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde iki mezar oluşturulmuştur. Mezara çıkış, Geycek
Köyü tarafından yeni açılmış toprak stabilize yol ile sağlanmaktadır. Mezarla ilgili derlenen
çeşitli rivayetler bulunmaktadır.
Mezarların 300 metre doğu tarafında belirgin biçimde bir tepecik yer almaktadır. Roma
dönemine ait önemli bir kültür varlığı olarak korunması gerekli olan ve bölgeye tarihsel anlam
veren bu kültür varlığının üzerinde çok sayıda ve geniş açılmış kaçak kazı çukurlarıyla ileri
derecede tahrip edildiği görülmektedir. Ayrıca yine çevrede irili ufaklı birçok tepeciğin varlığı
dikkati çekmektedir.
Geycek Köyü, adından anlaşılacağı üzere adını, bazı rivayetlere göre, Geyikli Babadan
almıştır. Geycek, Baba ve geyiğine ait olduğu belirtilen mezarın olduğu tepe çevreye oldukça
hâkim dudumdadır. Mezarın kuzeyinde Seyfe Gölü Havzası düzlükleri ve tepenin güneyinde
Kızılırmak Havzası düzlükleri uzanmaktadır. Ayrıca mezarın bulunduğu tepe ve çevresi bir
takım ilgi çekici coğrafi yükseltilerden meydana gelmiştir. Cazip, verimli bir bozkır
manzarasının güzelliği dikkati çekmektedir.
Turizm bakımından da önemli bir yere durumundadır. Ağaçlandırma yapmaya ve mesire yeri
olarak kullanılmaya elverişlidir. Dağlara yapılan rüzgârgülleri sayesinde oraya yapılan yollar
da kullanışlı bir durumdadır.” (Ali Aydemir, “Geyikli Baba Kimdir?”) (2)
GEYCEK KÖYÜNDE YETİŞEN ÂŞIK VE ŞAİRLER (ON DÖRT KİŞİ) HAYATI VE
ŞİİRLERİNDEN ALINTI BAZI DÖRTLÜKLER
ÂŞIK HASAN NEBİOĞLU
Aşık Hasan Nebioğlu, 1318/1902 yılında Kırşehir/Mucur İlçesinin Geycek köyünde
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doğmuştur. Babası Yusuf onbaşı, annesi Meryem hanımdır. Aşık Hasan 1988 yılında vefat
etmiştir.Aşık Hasan’ın ataları, eldeki bilgilere göre, Bozulusun Dulkadir beylerine bağlı
Karacayurt/Karaca kurt aşiretinden olup Diyarbakır-Maraş arası dağlık bölgede
oturmaktaydılar. Osmanoğulları, Dulkadir Devleti’nin varlığına son verince, bu aşiretin de
dirliği bozulmuş, bir kısım Dulkadir oymaklarıyla İç Anadolu’ya gelerek Seyfe ovasına
yerleşmişlerdir. Karacayurt/Karaca Kurt aşireti, daha önce Mucur’a bağlı olan, şimdiyse
Hacıbektaş’a bağlı olan Başköy ve Hasanlar köyünü meydana getirmiş; zaman içinde bölgeye
sığmayan aşiret, Hacıveli ve Maksutlu olarak iki kola ayrılarak Seyfe gölü ile Kızılırmak’ın
kuzeye kıvrıldığı büyük kavisin içine yerleşerek bugün yetmişe yakın sayıdaki köyü meydana
getirmişlerdir.
Âşık Hasan Nebioğlu'ndan bazı dörtlükler;
"Aşık Hasan der ki neye yararım
Aşk elinde yoktur benim kararım
Güzellerin güzelini ararım
Ararım güzeli dost yavaş yavaş"
"Şeriattan hakikate iskânım
Geycek köyü hem vatanım hem meskenim
Kırk senedir bir Tümende askerim
Bıraktım teskere ben yavaş yavaş"
(Sever, Bir Destan Şairi Geycekli Âşık Hasan ve Bütün Şiirleri, syf.13,14,47,55) (3)
ÂŞIK MEHMET FAYDACI
Âşık Mehmet Faydacı 1920 yılında Geycek köyünde doğmuştur.Almanyaya çalışmaya
gitmiş,dönünce Mucurda Bakkaliye işiyle uğraşmıştır. Okuma yazmayı kendi kendine
öğrenen âşık 1996 yılında Mucurda vefat etmiştir.
Mehmet Faydacı'dan bazı dörtlükler
"Kurbet elden hasretim sılama
Bu derdi de yaz diyorum kaleme
El oğlu bu derdi halinde bilmez
Mektup selamımı söyle anama"
"Peder yaşlı son günüdür anamın
Delinmedik yeri yoktur sinemin
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Onca acılar ortağıdır çilemin
Mektup selamımı söyle anama "
(Kaynak :kızı Yeter Metin Faydacı) (4)
ÂŞIK İHSAN SÜTER( VEFAT)
İhsan Süter, Geycek köyünde 15 Eylül 1340(1924) tarihinde geldi. Babası Çıtakoğullarından
Hasan Çavuş, annesi ise izibüyüklerden Elif Hanımdır. Hayatı çilelerle geçen şair küçük yaşta
babasını kaybetmiştir. Mucura yerleşmiş ve esnaf olarak geçimini sağlamıştır.Yurt dışına da
giden şair Almanca, Fransızca ve Felemenkçe(Hollandaca) öğrenmiş,yazdığı şiirleri de bir
kitapta toplamıştır.
İhsan Süterden alınma bazı dörtlükler;
"Göremezsin aşık bu kadar güzel,
Dünyayı toplasan, hepsini bozar.
Çok Öğme Süter'im uğratın nazar,
Yaktı küp eyledi bir güzel beni."
"Köyümü sorarsan Geycektir adı
Hafızlar yetişir her evde biri
Aslını sorarsan, evliya yeri.
Ne kadar söylesem, seni övemem."
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi,Ali Aydemir, Şahin Tokmak,syf.142,145) (5)
ÂŞIK DERVİŞ EKİM
Aşık Derviş Ekim Kırşehir İli Mucur İlçesi Geycek köyünde 12 Şubat 1965 tarihinde
doğdu.İlkokulunu köyünde tamamladı. Âşıklık geleneğini günümüze taşıyan Ekim,yazıp
yayınladıklarıyla da "Anadolu insanı alim değildir ama her türlü sevdayı belleğimize nakış
nakış işlemektedir." diyerek âşıklık çizgisini belirlemiştir.Ekim,Aşığım Sana Kırşehir,Sevda
Kanseri, Güneşime gölge düştü ve Aşk sınır tanımaz " adlı şiir kitaplarını okuyucuyla
buluşturmuştur.Şiir yazmaya devam etmektedir.
Âşık Derviş Ekimden alıntı dörtlükler;
"Gezelim dünyayı, görelim arşı
Çıkalım aşka olana karşı
Söyletelim herkese mutluluk marşı
Varsın bize çatlak âşık desinler."
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"Yazdığın mektubu her gün okudum
Her satırı yüreğime dokudum
Bensiz bu dünyada hani yokudun
Yalanmış sevdiğim, sevdan yalanmış."
(Adını Kalbime Yazdım, Derviş Ekim,syf.33,101) (6)
ÂŞIK SAİT SARGIN
Sait Sargın, 1966 yılında Kırşehir Mucur Ilçesi Geycek köyünde doğdu.Açık Öğretim
Fakültesi Sosyal Bilimleri bitirdi. 25 yıllık bir memurluk hayatını geride bırakan şair, evli ve
üç çocuk babasıdır.Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği üyesidir. Şair Sait Sargın aynı
zamanda iyi bir tiyatro yazıcısı ve yönetmenidir. Bir Canımın Bin Yarası, Güneşin
Gölgelediği Sevda ve Yâren adlı üç şiir kitabını okuyucuyla buluşturmuştur.
Sait Sargın'dan bazı alıntı dörtlükler;
"Yüzünde kınalı çiçekler açan
Gönlümü yaktığım çıramsın güzel
Sürmeli gözleri gülücük saçan
Kadere çaldığım karamsın güzel"
"Geycekli'm ağaca dilek dileme
Gücün yetmez elindeki kaleme
Emmi, dayı ne ki,cümle aleme
Küs dersen küserim, haberin olsun"
(Yaren,Sait Sargın, syf.77,82) (7)
SUAT ERTUĞRUL(VEFAT)
Suat Ertuğrul, Kırşehir Mucur Ilçesi Geycek köyünde 1965'te doğdu. Âşık Hasan
Nebioğlu’nun torunudur. Şiiri ve âşıklığı bir miras olarak görür. Uzun süre yurt dışında
kalmış ,Rusça ve Almancayı çok iyi derecede bilmektedir. Rahatsızlandığı bir hastalık
nedeniyle şair Suat Ertuğrul 2019 yılında vefat etmiştir.

Suat Ertuğrul 'dan alıntı dörtlükler;
“Ayırt etme Karıncayı otu da
Hikmet aranır mı kemde kötüde
Sultan Süleyman'ın saltanatı da
Geçti gitti kaş ile göz arası "
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"Gönülden gönüle gül dermiş gibi
Yüreğini bu yola sermiş gibi
Hırkasına bürünmüş derviş gibi
Maveradan hüküm pir gelir bana. "
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak, syf.200,222) (8)
TOLGA KALIPÇI
Tolga KALIPÇI, 20.04.1999 tarihinde Kırşehir İli Mucur Ilçesi Geycek köyünde doğdu.
Ortaokul sıralarında şiir yazmaya başladı. Geycek köyünde birçok şairi yakından tanıdı. "Şiir
yaşadıkça yazılır. “anlayışına bağlı kaldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği 3.Sınıf öğrencisidir. Şiirlerini Aşkın Fermanı adlı kitabında topladı.
Tolga Kalıpçı 'dan bazı dörtlükler ;
"Bir gelişle Papa'ya diz çöktüren
Ergenekon'a kömürler döktüren
Kırk çeriyle koca seddi söktüren
Kürşad' ın kılıcındaki gök benim"
"Karanlık Saat dördü on geçiyor
Gönlüm yalnızca seni seçiyor
Ömür öyle ya da böyle geçiyor
Zincirlerim kırılmasın hiç vur!"
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak, syf.249,250) (9)
AŞIR ÜLGER
1963 Yılında Kırşehir Mucur Ilçesi Geycek köyünde doğdu. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi mezunu olan şairimiz yıllarca memurluk yaptı. 2012 yılında emekli
oldu.Kaybolan değerlerimiz olan masalları, halk inanışları ve yöreye ait halk hikayelerini
derledi. "Hatırladım” adlı kitapta yayımladı.
Aşır Ülgerden bir dörtlük;
"Bilmem kaç şehirde
Dostlara veda etmeden
Bedenim ayrıldı
Ruhum gelmedi benimle
Gitmediğim yerlere
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Bazen benden önce vardı
Bazen mezarlıkta kaldı
Unuttu, ummadıklarım ."
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak, syf.39,41) (10)

ÂŞIK NİYAZİ SAPMAZ(EFENDİ)
Ahmet Çavuş ve Durdu hanımın en büyük çocuğu olan Niyazi Sapmaz, Geycek köyünde
doğdu. Gençlik yıllarında Efendi lakabıyla tanınır. 130 kadar şiiri olup Mucur İlçe Halk
Kütüphanesinde bir kitabı vardır. Şair 1988 de Ankarada vefat eder.
Niyazi Sapmaz 'dan dörtlükler;
"Kırık gönülleri ulamak ister
Gökteki kuşları sulamak ister
Garibim şu köyde bana yol göster
Sıradağlar gibi sahibim babam "

"Sevk eyledin bu derdi de Niyazi
Bağla perdeleri hazırla sazı
Kimden aldın böyle cevaplı sözü
Dermansız dert durmaz sızılar
Ciğerime bastı öğsüz kuzular. "
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir,Şahin Tokmak,syf.173,176) (11)
YETİŞ İSMAİL BAYRAKTAR
Gazi Osman Paşa Üniversite İlahiyat fakültesi mezunu.
Geycek köyü doğumluyum ilk ve orta öğretimimi Mucur Kırşehir'de bitirdim. Yine aynı
ilçede liseyi Mucur İmam Hatip olarak mezun oldum. Köyümüz de bulunan neredeyse herkes
şiirle ilgilenir ve bununla gurur duyarlardı bende doğduğum toprakların mayasını yeni şehirler
de farklı coğrafyalarda harmanlayarak yeni bir bakış açısı kazandırmak niyetindeyim. Din
kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni Yetiş İsmail Bayraktar.
Şairden alıntı bir dörtlük;
"İçmeseydim aşk denilen şarabı,
Göremezdim senin gibi mehtabı,
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Çölde de değildim gördüm serabı,
Yüzün çölde vaha gibi, a güzel.
Gözlerin kıskandırır ayın şavkını,
Şiirin kırarsın güzelliğinle şevkini,
Aşık neylesin yanında meşkini,
Şiirin asıl manası sensin, a güzel."
(Şairle mülakat yapılıp bizzat ondan alınmıştır.) (12)
ÂŞIK NUMAN ÜNAL
Geycek köyünde doğmuştur. Yurt dışında çalışmış emekli bir vatandaştır. Geycek köyünde
ikamet etmektedir.
Numan Ünal'dan bir dörtlük;
"Biri aslan yavrusu biri kurt
Bu vatanı edinmişiz yurt
Asla dönmemiş sırt
Bu ocak peygamber ocağı"
(Kaynak Âşığın kendisinden alınmıştır.) (13)
MUHAMMED MAZHAR ŞAHİN
29 Ağustos 1977 de Kırşehir’de doğdu.2015 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde
Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Sen Sevdamsın adlı eserini 2017 yılında yayımladı.
İyi derecede Arapça bilen şair şu an Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER’de okutman
olarak çalışmaktadır.
Mazhar Şahinden bir dörtlük;
"Uykudan hayırlıdır, Rabbine yönel
Ölüm meleği canını almadan gel
Nefsin vesveseni imanınla del
Bak dinle, rabbin seni çağırıyor."
(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak, syf.165,166) (13)
ÂŞIK DURSUN ÖZDEMİR
Dursun Özdemir 1948 yılında Geycek köyünde doğmuş, ilköğrenimini burada tamamlamış,
Kırşehir'e yerleşmiştir. Siyasi bir hayatı olmuş olan âşık emekli olmuştur.
Dursun Özdemir'den bir dörtlük;
"Vâden yetip nefes bitip ölünce.
Nazik tenin kara toprağa konunca.
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Cesetin çürüyüp saçlar kalınca.
Yaradana hesap verebilin mi.
(Kaynak: Âşığın kendisi ile görüşülmüştür) (14)
ÂŞIK SIDDIK SARIYILDIZ
Sıddık Sarıyıldız 1962 tarihinde Geycek köyünde doğdu. Ortaokulu İnebolu’da tamamladı.
Uzun yıllar memur olarak görev yaptı. Emekli oldu.
Sıddık Sarıyıldız'dan alıntı bir dörtlük;
"Kış bitiminde bahara doğru
Hıdırellez gibi doğdun der anam
Beydilli Türkmen’i Rızanın oğlu
Geycekten yazılır künyam"
(Kaynak şairin kendisidir. Görüşme yapılmıştır. ) (15)
SONUÇ
Genel olarak incelediğim ve gözlemlediğim verilerim ve bulgularıma göre Geycek köyünde
yetişme biçimi biraz daha genetik kodlamaya dayalıdır. Kişilik çevre ve kalıtımın etkisiyle
gelişir. Bandura’nın kuramında gözlem yoluyla öğrenme yalnızca bireyin diğerlerinin
davranışlarını taklit etmesi değil, aynı zamanda etrafındaki olayları bilişsel süreçlerle
kavramasıyla oluşan bilgidir. Burada gözlem yoluyla öğrenme ile taklit yoluyla öğrenme,
birincisinin diğerini bazen içeri bazen içermediği farklı kavramlardır."
(Senemoğlu, 1998, s.223) (16)
Aynı zamanda taklit ve gözlemlerin de önemi büyüktür. Bunun en güzel örneği Akademik
anlamda tanınan Âşık Hasan Nebioğlu okuma yazma bilmeyen hece ölçüsünü kullanan,
Yörece çok sevilen ve saygı duyulan bir şahsiyettir. Bu çalıştığımız on dört şairden Suat
Ertuğrul onun torunudur. İsmail Bayraktarın dedesinin de bir hiciv şairi olduğu bir iki
taşımalarının olduğu bilinir. Ayrıca çalıştığım bu şairlerden Âşık Sait Sargın’ ın dedesinin de
bir âşık olduğu şiirlerinin günümüze ulaşamadığı bilinir. Mehmet Faydacı Esma Kalıpçı ‘nın
amcası olup Esma Kalıpçı da oğlu da şairdir. Örnekler çoğaltılabilir. Köyde beş altı da kadın
şair vardır onlara bu çalışmada yer verilmemiştir. Bütün şairler incelediğimiz şiirlerine göre;
tema olarak : Aşk, vatan sevgisi,hiciv,ve tasavvufi konularda yazmışlardır. Geycek köyünde
âşıklık geleneğinin devam ettiğini bu on dört şairin kısaca hayatlarını ve şiirlerinden
seçtiğimiz dörtlüklerle aktarmaya çalıştık. Şairler genellikle hecenin 7,8 ve 11 li kalıbını
kullanmaktadır. Şairlerde ortak temalardan söz etmek gerekirse; vatan sevgisi,hiciv,özellikle
Geycek köyüne olan sevgiyi yansıtan şiirlerle de karşılaşılmıştır.Âşık Hasan'ın şiir
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anlayışında gerek tasavvuf gerek sosyal hayat önemli bir yer tutar. “Beyazıt Bestâmi içirdi
şarap. diye başlayan dizeden Âşık Hasan'ın gördüğü rüya sonucu badeli bir âşık olduğunu
saptamak mümkündür. Rüya hakkında ayrıntılı bilgimiz yoktur,lâkin kişi bade içerek sade
kişilikten sanatçı kişiliğe ulaşır.”( Sever, syf.16) (17)
Diğer şair ve âşıkların nasıl şiir yazmaya başladığı konusunda da çeşitli hikayeleri
dinledik.Genel olarak genetik ve ilhama bağlıdır.
Geycek köyünü bu bilgilerden hareketle Bilim ve Edebiyat Dünyasına tanıtmış olduk.
KAYNAKÇA
Notlar: *1 Umay Günay, Türkiye'de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ak-çağ
Yayınevi, Ankara, 1992, s. 3-4.
*2 Erman Artun," Ozandan Âşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları", İçel
Kültürü, Yıl 9, Sayı. 14, İçel 1995.
*3 Şirin Yılmaz, "Prof. Dr. Umay Günay ile Halkbilim Çalışmaları Üzerine Bir
Konuşma", Milli Folklor, Sayı. 22, Ankara 1994, s. 2-4.
*4 Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990, s. 13.
*5 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Kültür Bakanlığı
Yayını, Ankara, 1993, s. 138.
*6 Erman Artun, “Adana Âşıklık Geleneği ve Âşıklık Fasılları”, Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi
*1-*6 arasındaki notlar ve alıntılar Prof. Dr. Erman Artun, “Adana Âşıklık Geleneği ve
Âşıklık Fasılları” adlı akademik çalışmasından alınmıştır.
Prof. Dr. Mustafa Sever Bir Destan Şairi Geycekli Âşık Hasan ve Bütün Şiirleri,
•

(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir İlk kültür Müdürlüğü web sitesi.) (1)

•

( Ali Aydemir,Emekli Eğitimci,şair Geyikli Baba Kimdir?”) (2)
•

(Sever, Bir Destan Şairi Geycekli Âşık Hasan ve Bütün Şiirleri,
syf.13,14,47,55) (3)
(Kaynak :kızı Yeter Metin Faydacı) (4)

•

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi,Ali Aydemir, Şahin
Tokmak,syf.142,145) (5)
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•

(Yaren,Sait Sargın, syf.77,82) (7)

•

Şair, Yetiş İsmail Bayraktar, sözlü mülakat (12)

•

Şair, Numan Ünal, sözlü mülakat

•

Şair, Sıddık Sarıyıldız, sözlü mülakat (15)

•

Şair, Dursun Özdemir, sözlü mülakat (14)

•

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak,
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(13)

syf.200,222) (8)
•

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak,
syf.249,250) (9)

•

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak,
syf.39,41) (10)

•

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir,Şahin
Tokmak,syf.173,176)

•

(11)

(Mucurlu Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Ali Aydemir, Şahin Tokmak,
syf.165,166) (13)

•

Mucur Karacakurt Türkmen Derneği, Serdar Güneş Dernek Bşk. Sözlü
mülakat

•

(Senemoğlu, 1998, s.223) (16)

•

( Sever Bir Destan Şairi Geycekli Âşık Hasan ve Bütün Şiirleri , syf.16) (17)
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ÖZGÜN BİR MÛSİKÎ RİSÂLESİNİN TANITIMI; VAHYÎZÂDE MEHMET'İN
RİSÂLE-İ EDVÂR’I
THE DESCRIPTION OF AN UNIQUE MUSİC TRACTATE; “RİSÂLE-İ EDVÂR” OF
VAHYIZADE MEHMET
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU
Ardahan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Özet
Mûsikî teorisine ilişkin bilgilerin temeli, teoriye dayalı tarihsel çalışmaları
gerektirmektedir. Bu, bilhassa uzun bir geçmişe ve gelişim sürecine sahip olan Türk Mûsikîsi
Teorisi için şüphe götürmez bir gerçektir.
Türk Mûsikîsi Teorisi eserleri gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bulunan birçok
kütüphane, arşiv ve koleksiyonda bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu eserlerin
birçoğuna ilişkin bilgiler neredeyse sadece isimlerinden ibaret olup bunlar hâlen tespit
edilebilmiş değildir. Hâlbuki Türk Mûsikîsi Teorisi Tarihi’ne ilişkin eserler; mûsikî tekniğimiz
için olduğu kadar mûsikî kültürümüz açısından da özgün bilgiler içerdiğinden bu eserlerin
bulunması, incelenmesi ve bilimsel olarak değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir.
Öte yandan bu özgün eserlerin tespitinde birtakım güçlükler söz konusudur. Bazı eserler
müstakil kitaplar hâlinde yazılmış iken bazıları ise bir kitabın belli bir bölümüne eklenmiş bir
parçadan ibarettir.
Nitekim bir özgün mûsikî risâlesinin belli bir bölümünün önemi ve değeri bir yana satır
arasında bulunan küçük bir not, bir tarih bilgisi veya bir dörtlük bilgi dahi çoğu zaman ciddî
öneme sahip olabilmektedir.
İşte Paris Millî Kütüphânesi’nde bulunan 17. yüzyıl kaynağı, İlmîzâde Sabrî Dîvânı’nın
belli bir bölümünü ifâde eden Vahyîzâde Muhammed’in özgün nitelik taşıyan Risâle-i Edvâr’ı
da bunlardan biridir.
Bu çalışma; Paris Millî Kütüphânesi’nden temin edilen İlmîzâde Sabrî Dîvânı’nın son
bölümlerine yazılan, bugüne dek incelenmemiş olan Vahyîzâde Muhammed’in Risâle-i
Edvâr’ını müzikoloji dünyasına sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışma; 17. yüzyıl Türk Mûsikîsi Teorisi hakkında bilgiler vermesi ve günümüze kadar
tespit edilememiş olan Vahyîzâde Muhammed’in mûsikî teorisine ilişkin fikirlerini ortaya
koyması bakımından önemlidir.
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Türk Mûsikîsi Teorisi Tarihi’ne ilişkin eserler evreninden örneklem olarak seçilen
Vahyîzâde Muhammed’e âit Risâle-i Edvâr’ı temel alan bu çalışmada; arşiv tarama, kaynak
tarama ve çeviri yöntemleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlmîzâde Sabrî, Vahyîzâde Muhammed, Mûsikî Teorisi Tarihi,
Risâle-i Edvâr, Mûsikî Risâleleri

Abstract
The basis of information regarding the music theory requires historical studies based on
theory. This is an unquestionable fact especially for the Turkish Music Theory, which has a
long history and development process.
The works about Turkish Music Theory are found in many libraries, archives and
collections both at home and abroad. At the same time, the information on many of the works
in question is almost only by their names, and these are still undetectable. However the works
related to the History of Turkish Music Theory; since it contains unique information in terms
of our music culture as well as for our music technique, finding, analyzing and scientific
evaluation of these works are of great importance.
On the other hand, there are some difficulties in identifying these unique works. While
some works are written as individual books, others are a piece added to a certain section of a
book.
Indeed, even a date word or a stanza, an interline information beyond the value and the
significance of a certain part of an unique music tractate can often be of serious importance.
One of these is the 17th century source in the National Library of Paris, which is the
unique Risâle-i Edvâr of Vahyîzâde Muhammed, which expresses a certain part of the İlmîzâde
Sabrî Diwan.
This study is was prepared in order to present to the world of musicology Risâle-i Edvâr
of Vahyîzâde Muhammed which was written in the last sections of the İlmîzâde Sabrî Dîvan
obtained from the National Library of Paris, has not been studied so far.
The study is important in terms of information about the Turkish Music Theory of 17th
century and revealing his ideas about the music theory of Vahyîzâde Muhammed, which has
not been determined until today.
In this study which is based on Risâle-i Edvâr of Vahyîzâde Muhammed, chosen as a
sample from the universe of works related to the History of Turkish Music Theory were used
archive scanning, source scanning and translation methods.
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Özgün Bir Mûsikî Risâlesinin Tanıtımı; Vahyîzâde Mehmet'in Risâle-i Edvâr’ı
Giriş
Türk Mûsikîsi’ne kaynaklık eden tarihî kaynaklar; onunla ilgili bilimsel, sanatsal ve
kültürel özellikler hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır.
“Türk Mûsikîsi’nin yazılı kaynakları; temel olarak elyazması veya matbu eserler olup
mûsikînin çeşitli yönlerini aydınlatan söz konusu yazılı kaynaklar; mûsikî teorisi, psikolojisi ve
tedâvîsi, antropolojisi, çalgı bilgisi ve eğitimi gibi çeşitli alanlara ilişkin bilgilere ulaşmamızı
temin etmektedir.” (Tamay ve Gençoğlu, 2020; 4-5)
Türk Mûsikîsi’ne kaynaklık eden, ekseriyetle elyazması olan eserler; güfte mecmuâları,
edvârlar, risâleler ile cönk ve dîvânlardır.
Dîvânlar; Türkler’in XI. yüzyıldan sonra Orta Asya’da XIII. yüzyıldan sonra da
Anadolu’da meydana getirdikleri İslâmî Türk Edebiyâtı’nın -umûmî isimle- Dîvân
Edebiyâtı’nın ürünlerinden biridir. Dîvân Edebiyâtı şâirlerinin bir kısmı müzisyen olmakla
birlikte müzisyen olmayan şâirlerin dîvânlarında da mûsikîyle ilgili terimlere veyahut çeşitli
bilgilere rastlamak mümkündür. (Uslu, 2006; 88)
Öte yandan çoğu zaman karşılaşmak mümkün olduğu gibi bir şâire âit dîvânın daha
sonraki bir şâir tarafından yazılması, bu sırada aynı kitabın satır aralarına ya da bir kısmına
ilâve şeklinde kendi şiirlerini veya çeşitli mâlûmâtı kaydetmesi çok sık rastlanan bir durumdur.
Bu bakımdan birçok dîvânın bir kısmı belli bir şâire âit iken genellikle sonu olmak üzere bir
kısmı da farklı bilgiler ihtivâ edebilmektedir. Bu durumda bu elyazmasını kullanan şâirlerin
birbirinden ayrılarak tespit edilmesi ve onlar hakkında bilgi edinilmesi önemli olmaktadır. Bu
tespit, elyazmasının önem ve değerini belirlediği gibi eserin tarihlendirilmesi vb. konularda da
etkendir.
Tüm bu verilerin doğru değerlendirilmesi de şüphesiz belli bir birikimi ve titiz bir
sistematik çalışmayı gerektirmektedir. Öyle ki Türk Mûsikîsi kaynakları evreninin büyük bir
bölümünü, 1928 Harf Devrimi’nden önce yazılmış elyazması eserler ifâde eder. Bu eserleri
incelemek herşeyden önce Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi gibi adlarla anılan kültürel yapınınyazı sisteminin hakkıyla bilinmesine bağlıdır.
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Özgün Bir Mûsikî Risâlesinin Tanıtımı
Künyesi bilinen eski eserlere ulaşmak evvelâ basılı ve elektronik kaynakların
taranmasını gerektirir. Bu tür araştırmalar, belli bir eseri ya da bir konuyu incelemek veya bir
şahıs hakkında bilgi edinmek amacıyla birtakım kriterler yardımıyla yapılır. Ancak bunun
ötesinde araştırmacı, sınırsız nitelikteki ilmî merâkını gidermek adına ulaşabildiği her türlü
kaynağı da mümkün olduğu nispette temin eder ve inceler.
Paris Millî Kütüphânesi’nde Turc 384 künye numarasıyla kayıtlı İlmîzâde Sabrî
Dîvânı’nın tarafımızca temini, işte böylesi bir ilmî merâka dayanmaktadır. İlmîzâde Sabrî’ye
âit dîvânın bu nüshâsının özelliği; 53a-56a varaklarında yer alan ve eserin 49b varağında
belirtildiği üzere Vahyîzâde Muhammed (Mehmet) El-Kastamonî adlı bir şahsa âit olduğu
anlaşılan mûsikî teorisine dâir bir risâleyi ihtivâ ediyor olmasıdır.
“Sabrî mahlaslı dîvân yazarı Mehmed Şerif, doğum tarihi belli olmamakla birlikte
Edirne’de doğup 1645 yılında İstanbul’da ölmüştür. Babasının adı İlmî Nâzik, dedesi ise Lütfi
Çelebi’dir ve ikisi de kendisi gibi kadıdır. Edirne’den İstanbul’a gelip resmî görevini de burada
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Sabrî’nin geniş kültürü ve şâir kişiliği, onu saray çevresinde de
itibarlı bir konuma getirmiştir. Dîvân, Sabrî’nin elimizdeki tek eseridir. Sabrî Mehmed Şerif
Dîvânı’nın yurt içinde yirmi sekiz, yurt dışında altı olmak üzere otuz dört nüshâsı vardır. En
geniş ve özenli yazılan nüshâsı, XVIII. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen “TSMK, Revân, 787”
künyeli nüshâdır.” (Kasır, 1990; 12-66)
İlmîzâde Sabrî Mehmed Şerif Dîvânı’nın Paris Millî Kütüphânesi’nde bulunan,
müstensihi Vahyîzâde Muhammed El-Kastamonî olan Turc 384 künyeli nüshâsının yazı içeren
kısımları 2b-58a arasındaki varaklardır. Nüshânın geneli nestâlik hatla yazılmış olup varak
1a’da, müstensih hattıyla “dîvân-ı el-merhûm es-seyyid Sabrî rahmetu’llahi-aleyh” yazılıdır.
Ayrıca ilgili kütüphâne tarafından -Fransızca olarak- yazılı 18 Kasım 1882 tarihi ve kütüphâne
mührü mevcuttur ki bu tarih, eserin kütüphâne mülküne o zaman girdiğini göstermektedir. 1b2a varakları ise boştur. Söz konusu kitabın 2b-49b varakları İlmîzâde Sabrî Dîvânı’nın eksik
bir nüshâsıdır. 53a-56a varaklarında Vahyîzâde Muhammed (Mehmet) El-Kastamonî’nin
mûsikî teorisi risâlesi, 56b-58a’da ise şâir Nefî’nin (ö. 1635) Şeyhülislâm’a yazdığı kaside
türünde şiiri yer almaktadır.
Vahyîzâde Muhammed (Mehmet) El-Kastamonî’nin yedi sayfalık mûsikî risâlesi;
mûsikî teorisine dâir bilgilerin yanı sıra makâmların yıldızlar ve doğanın esâsını oluşturan dört
unsurla ilişkisini anlattığından “risâle-i edvâr” şeklinde adlandırılmıştır.
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Vahyîzâde Mehmet Kastamonî’nin Risâle-i Edvâr’ı
Paris Millî Kütüphânesi’nde Turc 384 numarada kayıtlı olan İlmîzâde Sabrî Mehmed
Şerif Dîvânı’nın 53a-56a varaklarında Vahyîzâde Muhammed (Mehmet) El-Kastamonî’nin
mûsikî teorisi risâlesi olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
Sabrî Divânı’nın eksik bir nüshâsından ibâret olan bu kitabın 49b varağının sonunda bu
nüshâyı kopya eden kişinin (müstensih) Vahyîzâde Muhammed El-Kastamonî adında bir şahıs
olduğu görülmektedir.
Bundan başka mûsikî içerikli bölümün sonunda (56a) bulunan “temmet ve bilhayr
ümmet, fî 6 Safer sene 1101” ifâdesinden, eserin istinsâh tarihinin mîlâdî 19 Kasım 1689 olduğu
bilgisine varılmaktadır.
Eseri istinsâh eden bu şahsın kim olduğunu açıkça tespit etmek kolay olmamakla birlikte
o dönemde yaşamış olan edib veya mûsikî bilen şâirlerin hayatlarını gözden geçirmek gerekir.
Bu itibarla ilgili kaynaklar incelendiğinde söz konusu Risâle-i Edvâr’ın sahibi olabilecek birkaç
kişi karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı Müellifleri adlı eserde 1696’da ölen Vahyîzâde Muhammed Efendi (İznikî)
adında bir şahıs hakkında bilgi verilmektedir. Bu eserde verilen bilgilerde bu şahsın dînî
ilimlerle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. (Yavuz ve Özen, 1972; 217)
Risâle-i Edvâr’ın yazılış tarihi olan 1689 senesine uygun olan benzer bir isim de Türk
Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde yer alan Vahyî Şeyh Mehmed Efendi (1660-1718)’dir. Bu şahsın
dînî ilimlere vâkıf olmakla birlikte mûsikî bilgisi olan dîvân sahibi bir edib olması, onun Risâlei Edvâr’ın yazarı olma ihtimâlini artırmaktadır.
Vahyî Şeyh Mehmed Efendi, bazı kaynaklarda Şeyh Seyyid Muhammed-i Vahyî
ismiyle de anılmaktadır. (Taş, 2004; 10) Vahyî’nin Mustafa, Hüseyin ve Muhammed adlı
kardeşleri vardır. İki çocuğundan sadece Feyzullah Efendi (ö. 1730 ) hakkında bilgi
bulunmaktadır. (Bkz. Kesik, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vahyi-seyh-mehmed-efendi,
Erişim Tarihi: 10.02.2020)
Vahyî Şeyh Mehmed Efendi’nin tek eseri, dîvânıdır ki dîvânın biri British Museum
Add. 7934’te, diğeri İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kitaplığı Manzum 492’de kayıtlı
olmak üzere iki yazması bulunmaktadır. Oğlu Feyzullah Efendi’nin bildirdiğine göre Vahyî
divanını yirmi yaşında tedvin etmiştir. Vahyî’nin divanında bulunan iki adet mensur mektup
mevcuttur ki ilkinin en belirgin özelliği içerisinde sûzinak, uşşak, dügâh, segâh, devr-i kebîr,
evsat gibi mûsiki terimlerinin zikredilmesidir. (Taş, 2012; 451-452)
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Tüm bu bilgilerden varılabilecek nokta şu ki; İlmîzâde Sabrî Mehmed Şerif Dîvânı’nın
53a-56a varaklarında yazılı olan Risâle-i Edvâr’ın sahibi Vahyîzâde Muhammed El-Kastamonî
adlı kişinin; Vahyî Şeyh Mehmed veya onun kardeşi Muhammed Efendi olması muhtemeldir.
Muhammed Efendi hakkında elimizde bilgi bulunmamakla birlikte Vahyî Şeyh Mehmed’in
mûsikî bilen bir dîvân sahibi olması, Risâle-i Edvâr’ın sahibinin o olduğu ihtimâlini öne
çıkarmaktadır. Vahyî Şeyh Mehmed veya kullanılan diğer adıyla Şeyh Seyyid Muhammed-i
Vahyî Efendi’nin gerek mûsikî, edebiyât ve şiirle ilgili bir kimse oluşu gerekse 1660 yılında
doğmuş olduğundan 1689 yılında bir dîvân istinsâh edebilecek olması, bu ihtimâli
desteklemektedir. Her ne kadar adı geçen şahısların memleketleri Kastamonu olmasa da, ayrıca
elkâbı Vahyîzâde değil Vahyî ise de elimizdeki bilgilerin sınırlılığı ve belli bir noktada
toplanması hâlihazırda bizi bir sonuca götürmektedir. Zira müstensihin, Risâle-i Edvâr sahibine
neden Kastamonî denildiği bu bilgiler nispetinde kestirilemez olduğu gibi daha sonra İstanbul’a
gitmiş olması ve önceki elkâbının kullanılmaması olası durumlardandır.
Kabûlümüze göre Şeyh Seyyid Muhammed-i Vahyî Efendi’ye âit olan Risâle-i Edvâr,
daha önce tespit veya tahlil edilmediğinden özgün niteliktedir. Risâle-i Edvâr’ın içeriğine
ilişkin olarak iç göze çarpan özeliği; hem manzum hem mensur olmasıdır. Nestâlik hatla yazılan
eserin yazarının eğitim görmüş bir kimse olduğu, hat niteliğinden anlaşılmaktadır.
Önce manzum olarak oniki makam, yedi avaze, dört şube ile belirtildikten sonra
bestenigar ile başlayp sebzendersebz ile biten, terkiblerin anlatıldığı hem manzum hem de
mensur yazılarla devam etmektedir.
Yedi sayfalık Risâle-i Edvâr’ın küçük bir kısmında yıldızların makâmlarla ilişkisi,
tabiatı oluşturan dört ana unsurun özelliğine değinilmiştir. Örnek:
“Yedi avâze ber karar oldu
Yedi yıldızdan aldı bunlar fer
Anları dahi eylegil ezber
Biri şems ve biri zühre ve biri tir
Sonra olur zuhal kamer tahrir
Badehu müşteri ile behram
Yedi avâze bunda ola tamam” (53a)
“Badehu çar unsuru nuş-est
Biri yekgâh anın birisi dügâh
Biri segâh (sigâh) birisi çargâh
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Biri nârî biri turâbîdir
Biri bâdî birisi âbîdir
Germ ve huşk olsa tabi nârîdir
Germ ve ter olsa ruzigârîdur” (53b)
Risâle-i Edvâr’ın genelinde ise manzum ve mensur olarak mûsikî makâmlarına ilişkin
izahâtta bulunulmuştur. Manzum izahâta örnek:
“Rast avâzesidirir selmek
Bunu hıfz eyle sonra çekme emek
Büzürk avâzesidirir şehnaz
Ana mahsusdur bu hoş-avâz” (53b)
Mensur izahâta örnek: “Evvelâ bilgil bestenigar oldur ki rast ibtida edub çargah evinde
karar eder. Nikriz oldur ki hicaz ibtida olub rast evinde karar eder.” (54b)
Risâle-i Edvâr’da yer alan beynelbahreyn, büzürkçargâh ve eviçmaklûb terkiblerinin
önceki ve sonraki edvârlarda görülmemesi dikkat çekicidir.
Bu terkiblerin tarifleri sırasıyla şöyledir: “Beynelbahreyn oldur ki temam gerdaniye
agaz edub uşşak karar eyleye” (56a), “büzürkçargah oldur ki büzürk agaz edub çargah karar
ide” (56a), “Evcmaklub oldur ki temam neva agaz edub gerdaniye gösterub ırak karar eyleye”
(55b).
Sonuç
Türk Mûsikîsi Tarihi’ne ilişkin bilgilere ulaşmak, mûsikî teorisi, psikolojisi, eğitimi
veya mûsikînin diğer ilimlerle ilişkisine dâir bilgiler edinmek için eski kaynakların tespiti,
incelenmesi ve değerlendirilmesi başlı başına bir uzmanlık gerektirmektedir. Öyle ki söz
konusu

kaynaklar,

umulduğundan

farklı

birçok

bilgi

ve

belgeye

ulaşmamızı

sağlayabilmektedir.
Türk Mûsikîsi kaynaklarından biri de dîvânlardır. Dîvânlar genellikle bir şâirin aruz
kullanarak yazdığı şiirlerinin toplandığı kitaplar olmakla birlikte başka alanlarda özgün bilgiler
de ihtivâ edebilmektedir.
Nitekim Paris Millî Kütüphânesi’nde Turc 384 künye ile kayıtlı olan İlmîzâde Sabrî
Mehmed Şerif Dîvânı’nın 53a-56a varakları, Vahyîzâde Muhammed El-Kastamonî’nin, diğer
adıyla Şeyh Seyyid Muhammed-i Vahyî Efendi’nin mûsikî teorisine dâir bilgiler içeren özgün
Risâle-i Edvâr’ını teşkil etmektedir.
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Tarafımızca tespit ve tahlil edilen 1689 tarihli bu özgün Risâle-i Edvâr; sadece yeni bir
XVII. yüzyıl kaynağı olarak değil beynelbahreyn, büzürkçargâh ve eviçmaklûb gibi makâm
tarihinde daha önce rastlanmamış üç adet terkibin ismini ve tarifini ihtivâ etmesiyle de Türk
Mûsikîsi Teorisi Tarihi için değerli bir kazanımdır.
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MUHAMMED EBÛ ZEHRÂ VE ÂYETULLAH ALİ HAMANEY’İN
ESERLERİNDEN HAREKETLE “VAHDETÜ’L-İSLÂMİYYE” KAVRAMI VE İŞLEVİ
THE CONCEPT AND FUNCTION OF “VAHDETU’L-ISLAMIYYA” FROM THE
WORKS OF MUHAMMAD ABU ZAHRA AND AYATOLLAH ALI KHAMENEI
Dr. Ramazan TARİK
Bitlis Eren Üniversitesi
tarik642@hotmail.com
ÖZET
İslam Dünyasında, 20. asırda meydana gelen dini, siyasi, sosyal ve ekonomik
alanlardaki problemlerden dolayı bir dağılma yaşanmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin
yıkılması ve hilafetin kaldırılmasıyla birlikte dağılan İslam âlemi bir yandan yeniden bir araya
gelme umudunu kaybederken bir yandan da bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için çareler
aramaya ve yeni fikirler üretmeye başlamışlardır. Şüphesiz bu dönemde “İslamcılık, İttihâd-ı
İslâm, Vahdetü’l-İslâmiyye” gibi Osmanlı mirası düşünceler etrafında faaliyetler devam
etmiştir. Kitaplar neşredilmiş, dergiler yayımlanmış, ilmi toplantı ve kongreler düzenlenmiştir.
Söz konusu çalışmalar, gelişen hadiseler sebebiyle ya akamete uğramış ya da başarısız
olmuştur. Ancak İslam dünyasında “İslam Birliği” düşüncesi asla unutulmamış, her dönemde
Müslümanların zihinlerindeki yerini muhafaza etmiştir. Günümüzde dahi mezkûr düşünce
etrafında yayınlar ve çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.
İslam dünyasında hemen her çevrede ve görüşte olanlar tarafından bu düşünceyle ilgili
çok sayıda eser neşredilmiştir. Çalışmamızda, İslam dünyasında kaleme alınan iki eserden
hareketle İslam Birliği düşüncesinin ana hatlarını ortaya koymaya çalışacağız. Bu eserlerden
ilki, 20. asırda İslam dünyasının önemli ilim adamları arasında kabul edilen Mısırlı Muhammed
Ebû Zehrâ tarafından kaleme alınan “Vahdetü’l-İslâmiyye” adlı eserdir. Diğer çalışma ise,
Âyetullah Humeynî’nin vefatından sonra rehber olan ve halen İslam Devrimi lideri kabul edilen
Şiî dünyanın ruhânî önderi Âyetullah Seyyid Ali Hamaney’in“İslâmî Birlik” adlı eseridir.
Çalışmamıza öncelikle Ebû Zehrâ ve Hamaney’in hayatı hakkında kısaca bilgi vererek
başlayacağız. Daha sonra her iki tarafın eserlerinden yola çıkarak ayrı başlıklar altında İslam
Birliği algılarını anlamaya çalışacağız. Son kısımda ise, her iki yazarın düşünceleri ile ilgili
genel bir değerlendirme yapılacaktır. İslam dünyasında her daim canlılığını koruyan bu
düşüncenin nasıl hayata geçirilebileceği, düşüncenin gerçekleşebilme ihtimali var mı yoksa bir
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ütopya mı olduğu gibi soruların cevabını bulmaya çalışarak ve temel argümanları ortaya
koyarak bu alana bir katkı sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Ebû Zehrâ, Hamaney, Vahdet, Ümmet.

ABSTRACT
In the Islamic World, there has been a disintegration due to the problems in the religious,
political, social and economic fields that occurred in the 20th century. The Islamic world, which
was disintegrated with the collapse of the Ottoman Empire and the abolition of the caliphate,
started to look for remedies and produce new ideas in order to eliminate this negativity.
Undoubtedly, activities continued around Ottoman heritage thoughts such as “Islamism,
Ittihâd-ı Islam, Vahdetu’l-Islamiyya”. Books were published, magazines were published,
scientific meetings and congresses were organized. The said studies were either filed or failed
due to developing events. However, the idea of “Islamic Union” has never been forgotten in the
Islamic world, it has always kept its place in the minds of Muslims. Even today, publications
and studies continue around the thought.
Many works related to this idea have been published by those in almost every
environment and opinion in the Islamic world. In our study, we will try to outline the Islamic
Union thought based on two works written in the Islamic world. The first of these works is
“Vahdetü’l-Islamiyye” written by the Egyptian Muhammed Abu Zahra, who was accepted as
one of the important scholars of the Islamic world in the 20th century. The other work is the
work of the “Islamic Unity” by the spiritual leader of the world, Ayatullah Sayyid Ali
Khamenei, who was the guide after the death of Âyetullah Humeyni and is still the leader of
the Islamic Revolution.
We will start our work by briefly giving information about the life of Abu Zahra and
Khamenei. Then, we will try to understand the perceptions of the Islamic Union under separate
titles based on the works of both sides. In the last part, a general evaluation will be made on the
opinions of both authors. We aim to make a contribution to this field by trying to find answers
to questions such as how this idea, which is always alive in the Islamic world, can be realized,
whether the thought is possible or is a utopia, and by revealing basic arguments.
Keywords: Abu Zahra, Khamenei, Unity, Umma.
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1. GİRİŞ
İslam Dünyası, içinde bulunduğu krizden nasıl kurtulacak?, İslam alemi yeniden bir
olabilecek mi?, İslam Birliği düşüncesi hayalden ibaret mi veya ütopya mı? gibi umutsuzluk
anında İslam ümmetinin karşılaştığı en önemli sorulardan sadece birkaçıdır. Bu soruların
çözümüne yönelik birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Nihayetinde bir
asırdan beridir üzerinde çokça düşünülen, yazılan ve çizilen bir birikimdir. Temel olarak bu
çalışmalarda, kavram ve düşüncenin ne olduğu tartışılmakta daha sonra da düşüncenin hayata
geçirilebilmesi için atılması gereken adımlar dile getirilmektedir. Bu bağlamda, konu ile alakalı
yazılan iki eseri esas alarak bu düşünce hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Çalışmamızda, 20. asrın önde gelen Mısırlı ilim adamlarından Muhammed Ebû Zehrâ
ve Şii dünyanın önde gelen isimlerinden belki de günümüzde en etkin role sahip isimlerden biri
olan Âyetullah Seyyid Ali Hamaney tarafından kaleme alınan İslam Birliği düşüncesi konulu
iki eseri esas alarak bu düşüncenin mahiyeti ve hayata geçirilebilmesi için atılması gereken
adımları eserlerin bağlamından kopmadan dile getirmeye çalışacağız. Böylelikle bu alana bir
katkı da biz sunmaya çalışacağız.
Çalışmada, öncelikle her iki ismin biyografisi kısaca verilecektir. Daha sonra önce
Muhammed Ebû Zehrâ daha sonra da Âyetullah Hamaney’in eserleri ve İslam Birliği düşüncesi
ele alınacaktır. Çalışmanın sonunda da sonuç yerine genel bir değerlendirme yazılacak ve
burada ortak noktalar ve farklılıklar dile getirilecektir.
A. Muhammed Ebû Zehrâ’nın Hayatı
Muhammed Ebû Zehrâ, ömrü boyunca başta Kur’ân-ı Kerim ve tefsir olmak üzere fıkıh
ve diğer alanlarda eserler yayınlayan yirminci asırdaki Mısırlı tanınmış âlimler arasındadır.
Özellikle ilmi şahsiyeti, takvâ ehli olması ve en önemlisi mutaassıp bir anlayıştan uzak olması
onun ayırt edici özelliklerindendir.1
Kaynaklarda “Ebû Zehre” veya “Ebû Zehrâ”2 şeklinde geçmekte olup asıl adı
Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehrâ’dır. 29 Mart 1898 yılında Mısır’ın Mahalletü’lKübrâ’da doğmuştur. Dindar bir aile ortamında büyüyen Ebû Zehrâ, Dokuz yaşında iken
Kurân-ı Kerim’i ezberlemiştir. Bu süreçte Matematik ve Coğrafya gibi ilimlerin yanı sıra

1

2

Muhammet Yılmaz, “Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü’t-Tefâsîr İsimli Tefsiri”, Diyanet İlmî Dergi, 2015,
Cilt: LI, Sayı: 1, s. 13; Mehmet Eren, “Muhammed Ebû Zehre’nin Küleynî’ye Yönelik Eleştirileri”, marife,
yıl. 8, sayı. 3, kış- 2008, s. 367-368. Ebû Zehrâ’nın yaşadığı dönem ve hayatı hakkında detaylı bilgi için bkz.:
Muhammet Yılmaz, Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü’t-Tefâsir İsimli Tefsirindeki Metodu, Doktora Tezi,
İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
Çalışmamızda, “Ebû Zehrâ” telaffuzunu kullanacağız.
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Arapça eğitimi almıştır. Daha sonra ise Câmiû’l-Ahmedî’ye dâhil olmuştur. 1907 ise
Medresetü’l-Kazâi’ş-Şer'î’ye girmiş ve burada Ali el-Hafîf ve Abdülcelîl Îsâ gibi önemli
hocalardan dersler almıştır.3 Buradan mezun olduktan sonra bir müddet avukatlık yapmıştır.
Bir yandan da Kahire Üniversitesi Dârû’l-ulûm Fakültesi’ni bitirmiştir. 1933’ten itibaren Ezher
bünyesinde ve I. Fuâd Üniversitelerinin farklı bölümlerinde hocalık yapmıştır. 1934-42 yılları
arasında ise Külliyyetü Usûli’d-din Fakültesi’nde çalışmış; 1958’de Hukuk Fakültesi’nden
emekli olmuşsa da Usûli’d-din Fakültesi’nde ders vermeye devam etmiştir. Birçok farklı sivil
kurum ve kuruluşun tesisine öncülük etmiş, Mısır Evkâf Bakanlığı uhdesinde tefsir projesinde
çalışmıştır. Ayrıca resmi görevlerinin yanı sıra, -her ne kadar bir dönem Enver Sedat’ın
baskısıyla yasaklanmış olsa da- Mısır’da yayın yapan dergi, gazete ve benzeri yayın
organlarında yazılar yazmış, konferanslar vermiştir. 1974 yılında yetmiş yedi yaşındayken vefat
etmiştir.4
Ebû Zehrâ, yazdığı eserler ve konferanslarla İslam toplumuna zarar vermek isteyenlere
karşı durmuş, özellikle İslam dünyasında artan Batı baskısına karşı durmaya çalışmış, Batı
kültürünün İslam kültürüne zarar vermesini ve İslam âleminin geride kalmışlığının en önemli
nedeninin İslam’dan kopuş olduğunu ifade ederek engellemeye çalışmıştır.5 Ayrıca Kur’ân ve
İslamın ruhuna aykırı fiil ve eylemlerde bulunanları eleştirmekten de geri durmamıştır.
Özellikle Mısır lideri Enver Sedat’ın ahvâl-i şahsiyye kanunu ile ilgili tasarılara yönelik
eleştirmekten kaçınmamış ve bu yüzden bir müddet ders vermesi ve yazı yazması
yasaklanmıştır.6 Tüm bu zorluklara rağmen İslam dünyasındaki çağdaş problemlerin çözümü
için de gayret göstermiştir. Hatta evinin önünde, “İslam’ın Cağımızdaki Sorunları” adı altında
bir çadır kurmuş ve burada fıkhi problemlerin çözümü için tanınmış birçok âlimini ağırlayarak
konferanslar dizisi başlatmıştır.7 Çalışmalarındaki en büyük motivasyonun bu olduğunu
söylemek mümkündür.
İslami ilimlerin hemen her alanında eserler veren Ebû Zehrâ, en önemli eserleri tefsir ve
fıkıh alanındadır. Kaleme aldığı telif eserlere bakıldığında yarısından fazlasının fıkıh ağırlıklı
olduğu görülmektedir. Telif eserlerinin yanısıra, Hz. Peygamber (sav), Ebû Hanîfe, İmam Zeyd,

3

4
5

6
7

Saffet Köse, “Muhammed Ebû Zehre”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXX, İstanbul, 2005, s. 519; Saffet
Köse, “Muhammed Ebû Zehre (1898-1974): Hayatı - İslam Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlgili Bazı
Görüşleri-Eserleri”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 6 [Son Asır İslâm Hukukçuları Özel
Sayısı], s. 479.
Köse, “Muhammed Ebû Zehre”, s. 519-520.
Necla Bodur, Ebû Zehre’nin Adalet ve Hürriyet Anlayışı”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar
2016), s. 502-503.
Köse, “Muhammed Ebû Zehre”, s. 519-520.
Yılmaz, “Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü’t-Tefâsîr İsimli Tefsiri”, s. 16.
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İmâm es-Sâdık, İmâm Mâlik, İmâm Şâfii, Ahmed b. Hanbel, İbn Hazm ve İbn Teymiyye gibi
önde gelen mezhep imamlarının hayatını ve çalışmalarını kaleme almıştır. Telif ve biyografi
eserlerine ilaveten Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, Mantık ve Cedel İlmi, Sosyoloji, Hak ve
Hürriyetler, Aile Hayatı, Mantık, İslam Birliği Düşüncesi ve Davet alanlarında çok sayıda eser
neşretmiştir. Söz konusu eserlerinin sayısı konusunda farklılık olmakla birlikte yaklaşık yüze
yakın eser neşrettiği görülmektedir. 8
B. Âyetullah Seyyid Ali Hamaney’in Hayatı
Tam adı, Seyyid Ali Hüseynî Hamaney olup 16 Temmuz 1939’da, İran’ın
Kuzeydoğusu’ndaki Horasan eyaletine bağlı olan ve Şiilerce kutsal kabul edilen Meşhed
şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi ile ilgili olarak kaynaklarda 17 Temmuz veya 18 Nisan da
zikredilmektedir.9 Ancak şahsi internet sitesindeki biyografisinde 16 Temmuz’da doğduğu
ifade edilmektedir.10 Babası Seyyid Cevad Hamaney, Azeri kökenli bir din adamı olup
Meşhed’deki iki camide birden görev yapmıştır.11 Küçük yaşlardan itibaren Meşhed’de okuma,
yazma, dilbilgisi ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin verildiği ilk mektebe gitmiştir.12 1957’de,
Şiiliğin prestijli yükseköğrenim merkezlerinden biri olan Necef’e gitmiştir.13 1958-1964 yılları
arasında ise Kum’a yerleşmiştir.14 Necef’te iken Âyetullah Hakîm ve Âyetullah Şahrûdî’den;
Kum’da iken de İmâm Humeynî, Allâme Tabatabâî ve Âyetullah Burucerdî gibi önde gelen
isimlerden dersler almıştır.15 Hamaney, özellikle Kum ve Necef’e gitmesinde başta babası
olmak üzere ailesinin teşviklerinin önemli rol oynadığını ifade etmiştir.16 Ancak 1958’de
hastalanan babasına bakmak için Kum’dan Meşhed’e dönmek zorunda kalmıştır.17 Bu dönemde
özellikle Şeyh Hâşim Kazvînî ve Âyetullah Milânî’den dersler alma imkânı olmuştur.18

8
9
10

11

12
13

14
15
16
17

18

Muhammed Ebû Zehrâ’nın eserleri ve detayları hakkında bkz: Köse, “Muhammed Ebû Zehre”, s. 520-522.
John Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, Chelsea House Publisher, New York, 2008, s. 61.
“Biography of Ayatollah Khamenei the Leader of the Islamic Revolution”, Khamenei.ir,
http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
Karim Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of Iran’s Most Powerful Leader, Carnegie
Endowment, Washington, 2009, s. 4.
Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 64.
Hamaney’in Meşhed’de okuduğu medrese, Süleyman Han Mederesesi’dir. Bkz: Murphy, Modern World
Leaders: Ali Khamenei, s. 64.
http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 64; http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 73; Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of
Iran’s Most Powerful Leader, s. 4.
Farhad Khosrokhavar, Portrait of Ali Khamenei - Supreme Leader in Iran, Institute Montaigne, 30 Eylül 2019
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/portrait-ali-khamenei-supreme-leader-iran
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Hamaney, özellikle Kum ve Necef’te kaldığı süreçte giderek siyasi bir kimliğe
bürünmeye başlamıştır. Bunda şüphesiz Şah hükümetinin ve emperyal güçlerin yoğun
eleştiricisi olan Nevvâb Safevî’nin19 etkisi büyüktür. Özellikle onun etkisi altında kalan
Hamaney genç yaşta cihad arenasına girdiği ifade edilmektedir.20 Yıllar önce, 1962’de Kum’da
yaşadığı dönemde Şah rejimine karşı İmâm Humeynî’nin takipçileri arasına katılmıştır.21
Hamaney’in politik hayatında bu iki kişi, büyük rol oynamıştır denilebilir. Özellikle 1963’te
Humeynî’nin Şah tarafından Irak’a sürülmesinden sonra Hamaney için onun öğretilerini
savunan sadık bir öğrenci olarak geride kaldığı kaynaklarda ifade edilen bir unsurdur. Bu
yüzden olsa gere, Hamaney, 1960-1970’yıllar arasında Şah’ın gizli servisi olan SAVAK22
tarafından altı kez tutuklanmıştır.23
Hamaney, Humeynî ile ilk kez 1957’de karşılaşmıştır. Bu süreçte ondan çok
etkilenmiştir. Şah rejimine karşı onunla birlikte hareket etmiştir. Bu süreçte tutuklanmış ve bir
süre Iranşehr’e 3 yıllık sürgüne gönderilmiştir. Ancak devriminle birlikte erkenden Tahran’a
dönmüştür. Bu süreçte hızlı bir şekilde yükselmiş önce devrim konsey üyesi olmuş; daha sonra
Humeynî tarafından Tahran Cuma İmamı daha sonra da Savunma Bakanlığı’na vekil olarak
atanmıştır.24
1981 yılında, Tahran'da bulunan Ebuzer Camii’nde konferans verirken, suikaste
uğramış ve bir bomba patlaması sonucu sağ kolundan ciddi şekilde yaralandı ve hasar gördü.25
Saldırıyı radikal örgüt kabul edilen Furak grubu ile Halk Mücahitleri üstlenmiştir.26
Aynı yıl, Tahran temsilcisi olarak İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu’na seçildi.
1981-1989 yılları arasında üst üste iki kez İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu.27

19

20
21

22

23
24
25

26
27

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İran’da kurulan “Fidâiyyân-ı İslâm” adlı örgütün kurucusudur. Tam Künyesi,
Seyyîd Müctebâ Mirlevhî olup bilinen adı Nevvâb Safevî’dir. Hakkında detaylı bilgi için bkz: Tahsin Yazıcı,
“Fidâiyyân-ı İslâm”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XIII, İstanbul, 1996, s. 54-55.
Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of Iran’s Most Powerful Leader, s. 4.
Bkz.: http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
1957’de kurulan ve asıl adı, “Sazeman-i Ettela'at Va Amniyat-i Kishvar (SAVAK)” olup İran’ın Ulusal
İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı’dır. Bkz: Abbas William Samii, “The Shah’s Lebanon policy: the role of
SAVAK”, Middle Eastern Studies, 33: 1, s. 66.
Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of Iran’s Most Powerful Leader, s. 4.
Farhad Khosrokhavar, Portrait of Ali Khamenei - Supreme Leader in Iran, aynı yer.
Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 93; Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of
Iran’s Most Powerful Leader, s. 5.
Farhad Khosrokhavar, Portrait of Ali Khamenei - Supreme Leader in Iran, aynı yer.
Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 94; Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View of
Iran’s Most Powerful Leader, s. 4; Farhad Khosrokhavar, Portrait of Ali Khamenei - Supreme Leader in Iran,
aynı yer.
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Humeynî’nin 5 Haziran 1989 yılında vefat etmesi üzerine, Uzmanlar Meclisi tarafından İran’ın
dini lideri “rehber” olarak seçilmiştir.28
Hamaney’in kişisel internet sitesinde yer alan çalışmalarına baktığımızda, telif ve
tercüme başlığa altında Kur’ân, Fıkıh, Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Sosyoloji ve Biyografi
alanlarında toplamda yirmiye yakın eser neşretmiştir.29
2. MUHAMMED

EBÛ

ZEHRÂ

VE

ÂYETULLAH

ALİ

HAMANEY’İN

ESERLERİNDE “İSLAM BİRLİĞİ” KAVRAMI
A. Muhammed Ebû Zehrâ’nın “Vahdetü’l-İslâmiyye” Adlı Eseri ve İslam Birliği
Düşüncesi
İslam Birliği ile ilgili her mecrada yazı yazanların başında Muhammed Ebû Zehrâ
gelmektedir. Ebû Zehrâ’nın İslam Birliği ile ilgili eskiden beri kaleme aldığı birçok çalışması
mevcuttur. Yazılarının önemli bir bölümü, Kâhire’de 1949’dan itibaren “Dârû’t-Takrîb
Beyne’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye” tarafından neşredilen “Risâletü’l-İslam”30 dergisinde aynı
isimle beş sayıda seriler halinde makaleleri yayınlanmıştır.31 Yine Abdülkerim Biazer eşŞirâzî’nin editörlüğünde yayınlanan “el-Vahdetü’l-İslâmiyye evi’t-takrîb beyne’l-mezâhibi’sseb’a” adlı çalışma32 içerisinde de aynı adla bir kitap bölümü mevcuttur.33
Çalışmamızda, Ebû Zehrâ’nın İslam Birliği’ne dair görüşlerini ifade ederken onun
“Vahdetü’l-İslâmiyye”34 adlı eserini temel aldık. Ebû Zehrâ’nın bu eseri, Türkçe’ye de
çevrilmiştir.35 Müellifin mezkûr eseri, Mısır’da yayınlanan “Silsiletü’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye”
serisi içerisinde bazı noktaları çıkartılmak suretiyle özetlenerek neşredilmiştir.36

28

29
30
31

32

33

34
35

36

Murphy, Modern World Leaders: Ali Khamenei, s. 101-102; Sadjadpour, Reading Khamenei: The World View
of Iran’s Most Powerful Leader, s. 4.
Hamaney’in çalışmaları için bkz: http://english.khamenei.ir/news/2130/bio.
Adı geçen derginin sayıları için bkz: https://www.taghrib.org/ar.
Muhammed Ebû Zehrâ, “el-Vahdetü’l-İslâmiyye”, Risâletü’l-İslâm, Sayı: 37, Mısır, ss. 28-35; Muhammed
Ebû Zehrâ, “el-Vahdetü’l-İslâmiyye”, Risâletü’l-İslâm, Sayı: 38, Mısır, ss. 138-145; Muhammed Ebû Zehrâ,
“el-Vahdetü’l-İslâmiyye”, Risâletü’l-İslâm, Sayı: 39, Mısır, ss. 242-250; Muhammed Ebû Zehrâ, “elVahdetü’l-İslâmiyye”, Risâletü’l-İslâm, Sayı: 40, Mısır, ss. 352-361.
el-Vahdetü’l-İslâmiyye evi’t-takrîb beyne’l-mezâhibi’s-seb’a, (ed.: Abdülkerim Biazer eş-Şirâzî),
Müessesetü’l-Alemî li’l-Matbuat, Beyrut, 1992.
Kitap bölümü için bkz: Muhammed Ebû Zehra, “el-Vahdetü’l-İslâmiyye”, el-Vahdetü’l-İslâmiyye evi’t-takrîb
beyne’l-mezâhibi’s-seb’a, (ed.: Abdülkerim Biazer eş-Şirâzî), Müessesetü’l-Alemî li’l-Matbuat, Beyrut, 1992,
ss. 111-140.
Muhammed Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslamiyye, Daru’r-Râidi’l-Arabî, Kahire, ts.
Muhammed Ebû Zehrâ, İslam Birliği, (Çev. İbrahim Sarmış), Esra Yayınları, İstanbul, 1996; Muhammed Ebû
Zehrâ, İslam Birliği, (Çev. Rumeysa Gökbayrak Ömrün), Beyan Yayınları, İstanbul, 2016.
Muhammed Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslamiyye, Silsiletü’s-Sekafeti’l-İslamiyye, el-Mektebetü’l-Fenni li’nNeşr, Kahire, 1483.
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a. İslam Birliği Düşüncesi ve Kapsamı
Muhammed Ebû Zehrâ, İslam Birliği düşüncesini ifade ederken ilk olarak geleneksel
bir yaklaşımla, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet olduğu sürece İslam Birliği’nin gerçekleşmesinin bir
gün imkân dâhilinde olduğunu savunmuştur. Özellikle bu meseleyle alakalı Hz. Peygamber’in,
“Kendisine sarıldığınız sürece hiç sapmayacağınız bir şey bıraktım o da Allah’ın kitabıdır.”37
hadisini delil göstermiştir.38 Çünkü İslam dini, bu meseleye karşı ilkelerini açıkça ortaya
koymuştur. Bu ilkeleri ortaya koyarken de herhangi bir renk, cins, soy, dil, kültür ve benzeri
özelliklere ayrıcalık tanımamıştır. Bununla birlikte dağılan ve parçalar halinde bulunan İslam
ümmetini derleyip toparlamak, Dolaysıyla Müslümanları yeniden bir araya getirmek ve asr-ı
saadetteki gibi birlik içerisinde hareket etmeyi sağlayacak birliği tesis etmek dini bir görevdir.
Bunun için en yakın adımlardan başlamak, sonra eksiksiz ve tarafsız olarak onu izleyen
adımlardan devam etmek gerekir.39
İslam Birliği düşüncesi, herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün Müslümanları içine alan
kapsayıcı bir özelliğe sahip olduğunu dile getirilmiştir. Bu bağlamda Arap olan ile olmayan
arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ebû Zehrâ, bu konuyu dile getirirken de
Rasûlullah (sav)’ın, “Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem de topraktandır. Arabın Arap olmayana
takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”40 hadisini dile getirerek mevcut durumu açıklamaya
çalışmıştır.41 Ebû Zehrâ ayrıca bu durumu şöyle ifade etmektedir:
İslam toplumunda kişilerin varan, millet, bayrak, soy, etnik şeylerle uğraşıp bunun kavgasını
yapması, İslam devletinin topluma hedef ve ideallerini göstermediği zamanlarda ortaya
çıkmaktadır. Hedef ve idealler, topluma öğretildiği ve gösterildiği takdirde insanlar onu
gerçekleştirmeye yönelir ve cahiliye anlayışlarını gündeme getirmezler. Şüphesiz bu cahiliye
anlayışlarını doğuran en büyük sebeplerden biri de toplumdaki adaletsiz ve haksız
uygulamalardır. İkinci olarak Arap ile Arap olmayan arasında ayrım yapmayan genel insanlık
kardeşliğinin gerçekleştirilmesidir. Kur’an-ı kerim Müslümanlar arasındaki birliği sağlamak
için iki ilke benimsemiştir. Bunlar kardeşlik için genel bir İslami tanışma ve İman kardeşliği
ilkesidir.42

Mevcut durumu örnekle açıklamak için İslam Tarihi’ne bakmak gerekir. Hz.
Peygamber’in vefatından sonra genişleyen İslam toprakları, farklı etnik ve dini grupların
katılımıyla kozmopolit hale gelmiştir. Bu süreçte, İslam toplumunu birlik içerisinde ayakta

37

38
39
40
41
42

Tirmizî, Sünen, Menâkıb, 31; Ebû Dâvûd, Sünen, Menâsik, 56; İmâm Mâlik, Muvattâ, Kader, 3; İbn Hanbel,
Müsned, III/26.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 5.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 11.
Tirmizi, Sünen, Menakıb, 73; Ebu Davud, Sünen, Edeb, 111.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 87.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 106.
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tutmak için yapılan en önemli eylem, kabile, ırk gibi soy bağı ile birlikte bölgesel milliyetçiliği
de yasaklamak olmuştur.43
İslam Birliği düşüncesi, öncelikle inanç birliğine dayanmaktadır. Bu birlik aynı
zamanda din, ibadet, fazilet, adalet, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmadır. Bu birliktelik,
fazilet ve erdem sahibi bir ümmetin ortaya çıkmasına da olanak sağlar. Ayrıca üstünlük, kan
dökerek değil iyilik ve takva temeline dayanmış ve ideal adalet sistemi de sağlanmış olacaktır.44
Ebû Zehrâ’ya göre İslam Birliği’nin en önemli amacı, “kardeşlik anlayışının sosyal,
ekonomik, askeri, politik ve kültürel alanlarda gözetilmesi ve işbirliğinin gerçekleşmesini
sağlamak ve bütün Müslümanları içine alan kapsamlı bir dayanışma ve işbirliğidir.”45 Ancak
bir tek devlet kurmak suretiyle bir birlik sağlama düşüncesi bu kapsamda değerlendirilemez.
Bununla birlikte Ebû Zehrâ, İslam Birliği’nin gerçekleşmesi için halife ve hilafet makamına
gerek olmadığını da ifade etmektedir. Eğer askeri, siyasi ve ekonomik anlamda bir işbirliği tesis
edildiği takdirde güçlü bir birliktelik oluşturmak mümkündür. Bunun için de İslam dünyasında
kapsayıcı nitelikte bir organ kurulmalıdır. Bütün İslam ülkelerini çatısı altında toplayacak olan
bu organ, “Dünya İslam Birliği” dir.46
Ebû Zehrâ, oluşacak olan bu modelin, “İslami Milletler Birliği” (Commonwealth)
formatında olmasının daha uygun olacağını ifade etmektedir. Çünkü bu sayede her İslâmî
bölgenin dış siyasinde bir birliktelik gerçekleşecektir. Her İslâmî bölgeye Müslümanlara hâkim
olarak birisi yönetecek ve herhangi bir İslâmî devlete saldırı bütün İslâmî ümmete toptan saldırı
gibi kabul edilecektir. Ayrıca İslâmî bir bölgeye saldıran veya saldırmaya çalışan bir devletle
ilişkiler kesilmelidir.47
b. İslam Birliği’nin Hayata Geçirilmesi İçin Atılması Geren Adımlar
Ebû Zehrâ’ya göre kurulacak olan İslam Birliği, özellikle “şûra” temeli üzerine
kurulmalıdır. Zira Müslümanların din ve dünya işlerindeki temel şiâr kabul edilen şûrâ
sayesinde Müslümanlar arasında birlik anlayışı ve sorumluluğu ortak bir şekilde paylaşılmış
olur.48
Ebû Zehrâ’ya göre İslam Birliği’nin pratikte uygulanabilmesi için bir takım
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öncelikle İslam coğrafyasının her köşesindeki

43
44
45
46
47
48

Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 105.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 237-238.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 239-243.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 243-244.
Ebû Zehrâ, “el-Vahdetü’l-İslâmiyye”, s. 352-361.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 249.
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Müslümanların bir araya gelmek suretiyle yüz yüze; kitaplar veya seyahat yoluyla birbirini
görerek veya hakkında malumatlar okuyarak mümkün olduğunca birbirlerini tanımaları,
birbirleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak İslami tanışmayı tesis etmek gerekir.49
Müslümanların birbirini tanıması için ortaöğretimden itibaren okullarda Müslüman ülkelerin
tarihi, coğrafi özellikleri ve ekonomisi hakkında bilgiler verilmelidir. Ayrıca devletler, İslam
ülkelerine uzman heyetler göndermeli ve bu uzmanlar sayesinde her bir İslam ülkesi hakkında
bilimsel araştırmalar yapılarak her ülkeye ait verilere sahip olabilir.50 Her Müslümanın ömründe
en az bir kez geldiği Hac ibadeti, Müslümanların birbirini doğru bir şekilde tanımasını ve
birliğin tesis edilmesini sağlayan en önemli fırsatlar arasındadır. Dolaysıyla hac mevsimi etkin
bir organizasyonla yönetilirse, Müslümanların kaynaşması ve bir araya gelmesi faydalı bir
sürece dönüşebilir.51
İslam Birliği düşüncesi kapsamında Müslümanlar arasında “ortak bir dil” in tesis
edilmesi gerekir. Bu ortak dil hem konuşma dili hem de kullanım içindir. Bu durum, Arap
milliyetçiliği gibi birliği bozacak bir unsur olarak anlaşılmamalıdır. Tam aksine burada amaç,
Müslüman aydınların kendi dillerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in dili olan Arapça’yı da
öğrenmelerini sağlamaktır. Böylece Müslümanlar arasında ortak bir iletişim kanalı tesis edilmiş
olacak ve kendi aralarında karşılıklı anlaşma ve birbirinden faydalanma gerçekleşecektir.
Arapça’nın ortak dil olarak seçilmesinin en önemli nedeni, Kur’an ve Sünnet dili olması ile
birlikte İslam kültürünün de ortak dili olmasıdır. Ayrıca İslami ilimlerde yazılan birçok eser de
bu dilde yazılmıştır. Bu dil görmezden gelindiği veya yok sayıldığı sürece İslam Tarihi’nin aslı
kaynaklarına ulaşmak mümkün olmayacak ve İslam Tarihi ile nesillerin irtibatı kopmuş
olacaktır.52
Atılması gereken bir diğer adım, İslam’ın öngördüğü şekilde Müslümanlar arasında
“ekonomik işbirliği ve yardımlaşma”nın gerçekleştirilmesidir. Bu sayede hem üretim
kuruluşları hem de sermayeler İslam ülkelerinde kalacaktır. Bununla birlikte ekonomik adımlar
kapsamında her Müslüman ülkenin kendi para biriminin yanında “ortak bir para birimi” de
belirlenmelidir. Böylece ticari faaliyetler kolaylaşacak ve yabancı paraların sebepsiz artışlarının
önüne geçilmiş olacaktır.53
Müslümanlar arasında haram-helal dengesini gözeten bir “İslami Banka”nın kurulması,
yine bir diğer adımdır. Bu sayede faizli mevduat ve kredi kullanımının önüne geçilmiş olacaktır.
49
50
51
52
53

Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 279.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 280-281.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 282.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 283-289.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 301-303.
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Kurulacak bu banka sayesinde, Müslüman ülkelerdeki ortak para biriminin de kullanımı
kolaylaşacaktır. Ekonomik adımlara ilave olarak, Müslümanlar arasında insani ve ticari yönden
serbest dolaşım getirilmelidir. Bu sayede kara borsacılık ve tekelcilik ortadan kalkmış olur.54
Bu süreçte “iş ve iş gücü” de önemlidir. İş imkânlarının arttırılarak Müslümanların batılı
ülkelere göç etmesinin önüne geçilmelidir. Bununla birlikte işçi göçü, ağırlıklı olarak İslam
devletleri arasında gerçekleşmelidir.55
Müslüman ülkeler tarafından birbirine karşı düşmanlık beslemeye ve muhalif olmaya
neden olmayacak şekilde “dış politika” belirlenmesi de yine İslam Birliği düşüncesi
kapsamında atılacak önemli adımlardandır. Elde edilen bu birliktelik sayesinde Müslümanların
uluslararası toplumda kuvvetli olmasını ve beraber hareket etmesi kolaylaşır. Ayrıca bu politika
kapsamında Müslüman ülkeler arasında imzalanacak antlaşmalar bu birlikteliği daha da güçlü
kılacaktır.56
Bir diğer önemli adım da, İslam ülkelerini, komşu veya yabancı güçlere karşı koruma
kapasitesine sahip Müslüman ülke askerlerinden oluşan bir “askeri güç” oluşturmaktır. Her
Müslüman ülkenin Savunma Bakanlığı’nın görev alanına, “İslam birliği içindeki ülkelerin iç
ve dış düşmanlara karşı korunması” şeklinde bir görev de ilave edilmelidir. Modern
teçhizatlarla donatılacak olan bu ordu sayesinde düşmanlara karşı caydırıcılık sağlanmış olur.
Saldırgan bir kimliğe sahip olmayacak olan bu askeri güç, sadece düşman saldırılarına karşı
önlem amaçlı bir tedbirdir. Bu askeri gücün komuta kademesi de yine ortak olmalıdır. Böylece
bu askeri gücün savaş ve savunma stratejileri de belirlenmiş olur.57
Son olarak, bu kapsamda atılacak en önemli adım da, İslam birliğinin genel politikasını
yürütmek üzere, “İslam Birliği Meclisi”nin kurulmasıdır. Bu meclis ile Kur’an ve Sünnet’e
uygun hükümleri hayata geçirmek, dış politikada birliktelik sağlamak, Müslüman ülkeler arası
ilişkileri düzenlemek, Müslüman ülkelere karşı muhtemel savaş ve saldırı karşısında tedbirler
almak gibi üzerinde durulan konularda tam bağımsızlığa zarar vermeden yönlendirme
faaliyetini yürütecek bir yürütme organına İslam birliğinin ihtiyacı bulunmaktadır.58
Görüldüğü üzere Muhammed Ebû Zehrâ’ya göre ilk olarak şûrâ ilkesi esas alınarak bir
birlik sağlanmalıdır. Bununla birlikte İslami tanışma dediği İslam dünyasındaki Müslümanların
türlü iletişim araçları vasıtasıyla birbirlerini daha iyi tanımaları gerekir. Hac mevsiminin iyi
değerlendirilerek bu tanışma kolaylaştırılmalıdır. İletişim dili olarak Müslümanların Arapça’yı
54
55
56
57
58

Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 305-307.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 310.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 312-322.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 323-326.
Ebû Zehrâ, el-Vahdetü’l-İslâmiyye, s. 326-329.
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ortak dil olarak benimsemesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak burada Arapça asla bir
milliyetçilik unsuru olarak değil tam tersine birleştirici bir unsur olarak görülmelidir. Atılacak
en önemli adım, ekonomi alanındadır. Bu bağlamda, ekonomik işbirliği, ortak para birimi,
İslami Banka’nın kurulması ve Müslüman iş gücüne sahip çıkılması çalışma yapılacak konu
başlıkları arasındadır. Diğer adım ise dış politika ve savunma alanındadır. Burada da ortak bir
dış politika, önemli antlaşmalar, ortak bir askeri güç ve İslam Birliği Meclisi gibi çalışma
alanlarında düzenlemeler yapıldığında İslam Birliği’nin gerçekleşmesi imkân dâhilindedir.
B. Âyetullah Seyyid Ali Hamaney’in “İslâmî Birlik” Adlı Eseri ve İslam Birliği
Düşüncesi
İran’da, özellikle “vahdet” sözcüğü ile ifade edilen bu birlik kavramı çerçevesinde
birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların orjinalinde her ne kadar “Vahdetü’lİslâmiyye” tabiri kullanılsa da özellikle çevirilerde “İslâm Birliği”nden ziyade “İslâmî Birlik”
telaffuzu kullanılmaktadır. “Vahdet” adı altında hemen ilk çalışmalar Humeynî döneminde
başlamış olup düşünce etrafından birçok etkinlikler düzenlenmiştir. Bunların başında, Hz.
Peygamber’in doğum günü anısına 12-17 Rebîulevvel ayını “Vahdet Haftası” olarak ilan
edilmesi gelmektedir. İran’da her yıl bu hafta çerçevesinde ilmi etkinlik ve toplantılar
düzenlenmektedir. Özellikle “İslam Birliği Konferansı” (Islamic Unity Conference) bu haftada
yapılmakta olup dünyanın birçok yerinden Sünni-Şii ve farklı mezheplere mensup İslam
âlimleri katılmaktadır. 2019 yılı itibariyle bu toplantının otuz üçüncüsü düzenlenmiştir.59
Humeynî’nin vefatından sonra, İran’ın hem dini hem de siyasi lideri olan Âyetullah Ali
Hamaney bu çalışmaları devam ettirmiştir. Aynı zamanda Şii entelektüel şahsiyetler tarafından
da “İslami vahdet” başlıklı çalışmalar yapılmaya devam etmiştir.60 Çalışmamızda, Hamaney’in
İslam Birliği düşüncesine dair görüşlerini, “İslami Birlik”61 adıyla Türkçe’ye çevrilen eserini
merkeze alarak ifade etmeye çalıştık. Zira kendisinin halka açık konuşmaları, TV programları,
cami ve özel günlerde yaptığı birçok konuşmada vahdet düşüncesine vurgu yaptığını
görmekteyiz.62 Ancak burada, müstakil bir çalışma etrafında mezkûr görüşlerini ifade ederek
çalışmamızı sınırlandırdık.

59

60
61
62

İlk toplantıdan itibaren günümüze kadar yapıl bütün toplantı dokümanlarına ulaşmak için bkz:
https://www.taghrib.org/ar/conferences
Vahdet (Ortak Kitap), Objektif Yayınları, İstanbul, 1992.
Âyetullah Seyyid Ali Hamanei, İslami Birlik, (Çev: Nurcan Altun), Feta Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Âyetullah Hamaney tarafından gerçekleştirilen program ve benzeri etkinlikler için bkz:
http://english.khamenei.ir/service/News.
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a. İslam Birliği İdeali ve Genel Çerçevesi
Hamaney’in, eserinde ilk olarak “İslami Vahdet” olarak ifade ettiği bu düşüncedeki
“vahdet” kavramına yüklediği anlam önemlidir. Bu kavramı eserinin girişinde şöyle tarif
etmektedir:
“Bizim “vahdet”ten kastımız basit ve açıktır. O da Müslüman fırkaların birbirleriyle
işbirliği içinde olması ve aralarında karşı koyma ve muhalefete dayalı bir tavrın
olmamasıdır. Bizim Müslümanlar arasında birlikten kastımız da şudur: Müslümanlar,
birbirlerini reddetmesinler, düşmanı birbirlerine musallat etmesinler ve bazıları da
bazılarına zulümle üstün olmasınlar.” İslami vahdetten kasıt, Müslüman fırkaların
birbirleriyle işbirliğidir.”63

“Vahdet-Vahdetü’l-İslâmiyye” terimleri ile alakalı olarak Hamaney, vahdet kelimesinin
buradaki anlamının aslında İslam mezheplerini birbirine yakınlaştırmak olduğunu ifade
etmiştir. Bu yüzden kendilerinin İran’da mezhepleri yakınlaştırma kurumu olarak da bilinen
“Mecmaû’l-Âlemî li’t-takrîb beyne’l-mezâhibi’l-İslâmiyye” yi64 kurmayı planladıklarını ifade
etmiştir.65 Bu bağlamda Hamaney, İslami vahdet denildiğinde anlaşılması gereken en önemli
şeyin, İslam ümmetinin İslam dünyasının problemlerine karşı beraber hareket etmesi, yardıma
muhtaç olanlara hep birlikte yardım etmesi ve ellerindeki mevcut sermayeleri birbiri aleyhine
kullanmaması olarak ifade etmiştir. Ancak burada vahdet denildiğinde toplumda oluşan yanlış
algıyı kırmak için vahdetin, Müslümanların kendi inanç ve mezheplerinden vazgeçmesi ve
Müslümanların ve fırkaların kendilerine has fıkhî ve itikâdî inanç esaslarından vazgeçmesi
olarak anlaşılmaması gerektiği üzerinde de ısrarla durur. Hamaney, “vahdet” kavramına
yüklediği iki anlamı eserinde şöyle ifade eder:
“Birincisi, İslam mezhepleri İslam düşmanlarına karşı gönül birliği, el birliği, iş birliği ve fikir
birliği yapmalıdırlar. İkincisi ise, Müslüman fırkalar kendilerini diğerlerine yaklaştırmaya,
birbirlerini anlamaya çalışmalı, fıkhi mezhepleri birbirleriyle kıyaslamalı ve uyumlu hale
getirmelidirler. Bu itibarla Müslümanların birliği demek onların inançlarından vazgeçmesi
anlamına gelmemektedir.”66

Hamaney’e göre İslami vahdet düşüncesi, İslam dini ve bu dinin hâkimiyetini sağlamak
doğrultusunda hizmet etmelidir. Aksi takdirde bu düşünce boş ve anlamsız bir düşünce
olmaktan ileriye gidemez.67 İslam ümmeti arasında birlik ve vahdet düşüncesinin temelleri
63
64
65

66
67

Hamanei, İslami Birlik, s. 21.
Adı geçen kurum için bkz: https://www.taghrib.org/ar
Wilfred Buchta, “Tehran’s Ecumenical Society (Majma’al-Taqrib) A Veritable Ecumenical Revivalor a Trojan
Horse of Iran”, The Twelver Shia in Modern Times Religious Culture & Political History, (ed: Rainer BrunnerWerner Ende), Brill, 2000, s. 337-338.
Hamanei, İslami Birlik, s. 23-24.
Hamanei, İslami Birlik, s. 25-28.
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arasında, İslam dini, Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in hadisi ve sünneti, Ehl-i Beyt, ortak
düşmanlar, bölgesel menfaatler kültür ve dil birliği yer almaktadır.68
Hamaney’e göre, İslami birliğin kazanımları, en az düşüncenin kendisi kadar değerlidir.
Bu birlik sayesinde Müslümanlar daha güçlenecek, geleceğe umutla bakabilecek, düşmanlarına
karşı güçlü durabilecek, İslam dünyasının problemlerine çözüm üretebilecek ve İslam dinini
ihya edebilecektir. Bu sayede İslam dünyası, aleyhine kurulan planlardan ve oyunlardan daha
az zararla kurtulabilecektir.69
b. İslam Birliği’nin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Adımlar
Hamaney’e göre hayata geçirilmesi gereken ilk adım, hem Ehl-i Sünnet hem de Şii
âlimlerinin tıpkı iki öğrencinin ilmi eser okurken yaptığı gibi ilim merkezlerinde birbirleriyle
ilmi müzakerelerde bulunmasıdır. Bu sayede muhataplar birbirlerini daha iyi tanımış olurlar.70
Hamaney, İslam dünyasında birliği sağlamak ve kuvvetlendirmek için kültürel, siyasal
ve ekonomik olarak farklı yolların bulunduğunu ifade ederek kültürel yollar denildiğinde,
özellikle Hz. Peygamber’in şahsiyetinin boyutlarının açıklanması gerekir. Ayrıca “İslam
ümmetinin birliği nedir?” sorusunun cevabı genel hatlarıyla ortaya konulmalıdır. Şüphesiz
Rasulullah’ı tanımak, İslam ümmetinin yeniden bir araya gelmesine olanak sağlar.71
İslam dünyasında farklı mezheplere mensup âlimler tarafından ortak bir “vahdet
bildirisi”nin hazırlanması da yine atılması geren bir diğer adımdır. Bu sayede Müslümanlar
arasındaki tekfir mekanizması bertaraf edilmiş olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey,
mezhepler arsındaki ihtilafların olduğu gerçeği unutulmamalı, bu durum kabul edilmeli ve buna
tahammül edilmelidir. Ancak bu şekilde dağınık halde yaşayan Müslümanlar bir araya
gelebilirler.72 Bunun için de ihtilaflardan ziyade müşterek noktalara odaklanılmalıdır.73
Âyetullah Hamaney, politik düzlemde mezhepçi bir dil kullanımının da ümmetin
birliğinin önündeki engeller arasında olduğunu ifade eder. Bu konuda özellikle yetkili mercileri
kullandıkları dil hususunda uyarır.74 Siyasi bir etken olarak İslam devletlerinin yöneticileri,

68

69
70
71
72
73
74

Ortak noktalar olarak belirlenen hususların her biri hakkında detaylı bilgi için bkz: Hamanei, İslami Birlik, s.
57-83.
Hamanei, İslami Birlik, s. 87-104.
Hamanei, İslami Birlik, s. 24.
Hamanei, İslami Birlik, s. 112.
Hamanei, İslami Birlik, s. 117-118.
Hamanei, İslami Birlik, s. 118-120.
Hamanei, İslami Birlik, s. 118-122.
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İslam Birliği düşüncesi çerçevesinde, bir olmanın göstergesi olarak bir araya gelip ortak
programlar düzenlemeli, ortak düşmanlara karşı birlik sağlanmalıdır.75
Ekonomik düzenlemeler başlığı altında, Ebû Zehrâ gibi Hamaney de bazı önerilerde
bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak Müslümanlar arasında “ortak İslami pazarlar”
oluşturulmalıdır. Ayrıca “İslami Kalkınma Bankası” oluşturularak İslam dünyası bir araya
getirilmeli ve bankacılık başta olmak üzere İslam ülkelerindeki ekonomik reformlar daha aktif
hale getirilmelidir.76
Hamaney, Müslümanların ortak kutsal mekân ve günlerine de dikkat çekerek başta Hac
olmak üzere Cuma namazı, Ramazan ve Kurban Bayramları, Kudüs Günü ve Vahdet Haftası
gibi önemli zamanlar, İslam dünyasında bir araya gelmenin önemli göstergeleri olduğunu ifade
etmektedir. Özellikle Hac mevsimi, Müslümanların toplanma mekânı ve Müslümanların bir
arada bulunduğu müstesna zaman dilimidir. Hac sayesinde Müslümanlar, bir araya gelme fırsatı
yakalamaktadırlar.77 Burada “hac ibadetinin felsefesi, dinin kuvvetlendirilmesidir.” Sözünü
söyleyerek hac dolaysıyla Müslümanların hem iletişimi kuvvetlenmekte hem de imanları
güçlendiği için İslam dininin de kuvvetlendiğine işaret etmektedir.78
İslam ümmeti içerisinde vahdet ve tefrikanın tarihsel örneklerine de değinen Hamaney,
özellikle İslam ümmetinin birliği için çaba gösteren âlimlerin örnek alınması gerektiğini ileri
sürmektedir. Bu isimler, hem Sünnî hem de Şiî düşüncenin önde gelen isimleridir. Burada
Seyyid Cemâleddin Esedabâdi, Şeyh Muhammed Abduh, İmam Musa es-Sadr, Âyetullah
Burucerdî, Şeyh Mahmud Şeltut ve Âyetullah Humeynî öne çıkan isimler arasındadır. Bu
kişilerin yaptığı çalışmaların örnek nitelikte olduğu dolaysıyla dikkate alınması gerektiğini
ifade etmektedir.79
3. SONUÇ YERİNE
İslam Birliği, özellikle 20. Asrın başlarından itibaren gündemde olan ve canlılığını
günümüze kadar korumayı başaran düşüncedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin dağılması ve
yıkılmasıyla başlayan bu düşünce, hilâfetin ortadan kaldırılması ve Müslümanların kendisini
“başsız” hissetmesi üzerine İslam coğrafyasında adeta bir ihtiyaç haline gelmiştir. İslam Birliği
düşüncesi, hayata geçirilemediği için bir dönem evrim geçirmiş olup farklı isimler altında

75
76
77

78
79

Siyasi yollar hakkında detaylı bilgi için bkz: Hamanei, İslami Birlik, s. 122-126.
Ekonomik yollar hakkında detaylı bilgi için bkz: Hamanei, İslami Birlik, s. 127-128.
Murtazâ Mutahharî, Hac ve Müslümanların Vahdeti, (Çev. Nurcan Altun), Önsöz Yayıncılık, İstanbul, 2015,
s. 23.
Mutahharî, Hac ve Müslümanların Vahdeti, s. 26.
Hamanei, İslami Birlik, s. 179-198.
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(takrîbü’l-mezâhib) çareler aramaya başlanmıştır. Müslümanlar arasında yeniden bir araya
gelme umudu yerini bazen umutsuzluğa ve ümitsizliğe bıraksa da zihinlerde ve kalplerde bir
gün yeniden birlik olunacağı düşüncesi asla tam anlamıyla kaybolmamıştır. Bu doğrultuda
baştan itibaren hep bir gayret içerisinde olunmuştur. Başta Mısır, Mekke ve Kudüs gibi İslam
dünyasının önemli şehirlerinde İslam Kongreleri düzenlenmiş, dergiler neşredilmiş ve kurumlar
tesis edilmiştir. Yapılan çalışmalarda hemen her İslam mezhebine mensup aydın ve ilim
adamları tarafından İslam merkeze alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Muhammed Ebû Zehrâ
gibi 20. asırda Mısırlı entelektüel kimlik ve Âyetullah Hamaney gibi Şiî dünyanın önde gelen
ismi, bu alanda çalışmalar yapan müstesna isimlerdendir.
Her ikisinin eserlerine bakıldığında ortak kaygının hâkim olduğu görülmektedir. Her
ikisinin de bu düşüncenin hayata geçirilebileceğine dair umutları, sunduğu reçeteler ve
öncelikler aynıdır. Her ikisi de aynı ayet ve hadisleri ortaya koyarak düşüncenin
gerçekleşebileceğini düşünmektedir. Sadece ele alınan konuların tonları ve anlamlar farklıdır.
Hem Ebû Zehrâ hem de Hamaney, öncelikle ırkçılık, ayrımcılık, mezhepçilik gibi İslam
dünyasında fitneye sebep olan unsurlara karşı dikkatli olunması hususunda uyarmaktadır. İslam
Birliği denildiğine hemen her mezhebe ve etnik gruba mensup Müslümanı içine alan bir
düşünce tanımı ortaya konmaktadır. İlim ehli olanların yapması gerekenler, İslami bankacılık
sisteminde düzenlemeler, askeri düzenlemeler, dış politika uygulamaları ve eğitim dünyasında
atılan adımlar gibi birçok önerilen pratiklere bakıldığında ikisinin önerisi benzer niteliktedir.
Hac mevsiminin İslam ümmeti nezdindeki kıymeti ve fonksiyonunun, İslam Birliği düşüncesini
hayat geçirmede etkin olarak kullanılasında da hem fikirdirler. İslam dünyasında siyasi, eğitim,
askeri ve ekonomik alanlarda atılacak adımlarda ve kurulması gereken kuruluşlar hususunda
her ikisinin de benzer düşünceye sahip oldukları görülmektedir. Aradaki farklılık ise,
düşünceye yüklenen anlamdadır. Ebû Zehrâ, düşünceyi ifade ederken mezhep lafzına
takılmadan genel olarak ayrıştırıcı unsurlardan uzak durulması gerektiğini ifade ederken;
Hamaney İslam Birliği’nin hayata geçirilebilmesi için öncelikle mezhep farklılıklarının göz
ardı edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Hatta vahdet kelimesine yüklenen anlamlardan biri,
mezheplerin birbirine yakınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda daha çok Ehl-i Sünnet-Şia ilişkisine
vurgu yapmaktadır. Bu yüzden de asırlardır iki mezhep arasında devam edegelen mezhebi
ihtilafları, İslam birliğinin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Tüm farklılıklara
rağmen, kaygı ortaktır. Hem Muhammed Ebû Zehrâ hem de Âyetullah Hamaney’in eserlerinde,
İslami Birliği düşüncesinin içeriğine ve önemine vurgu yapılmaktadır. Her iki eserin ortak
ifadesi, İslami birliğin gerçekleşebilmesi için bir takım somut adımların atılmasıdır. Ancak bu
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somut adımlarla birlikte bazı engellerin de ortadan kaldırılması ve olumsuzluklara karşı
tedbirlerin alınması gereklidir.
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VERGİ YÜKÜNÜN DAĞILIMI: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ
KARŞILAŞTIRMASI
Ramazan KAYMAKÇI
Harran Üniversitesi
rmznkaymakci@hotmail.com
ÖZET
Vergi çeşitli faktörlerin etkisiyle şeklenmiş, belirli dönemlerden geçerek günümüze kadar
gelmiş önemli bir değerdir. Bazı dönemler zorunlu bir özellik kazanırken bazı dönemler de
ihtiyari bir vaka olmuştur. Bu anlamda günümüzde vergi kavramı, devletin ya da devletten
alınan yetkilere dayanarak hareket eden kamu tüzel kişilerin kamusal hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere ilgili birimlerden kanunda öngörülen durumlara göre alınan ve özel bir
vaatte bulunmadan geri ödeme koşuluna sahip olmadan alınan para tutarlarıdır. Verginin
tanımından da görüldüğü gibi vergi insanlar üzerinde bir devlet örgütlenme hakkı
doğurmaktadır. İnsanlara yüklenen bu yük vergi yükünü oluşturmaktadır.
Bireylerin ödeyecekleri vergiyi başka kişilere yükleme süreci, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın,
belli bir miktar satın alma gücünün kamu kesimine vergileme ile aktarılmasında, söz konusu
yükün tüm bireylerin de pay alması kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden kişilerin yüklendikleri
vergiler kişilerin ülkeye bakış açılarını da belirlemektedir. Daha adil bir vergi sınıflandırması
ve vergi sistemi kuran bir ülkede vergi yükünde yüklenicilerin ülkeye bakışını da
değiştirmektedir. Bu anlamda dolaylı vergiler toplumda kırılmalara neden olmaktadır. Çünkü
geliri düşük bir birey ile geliri yüksek bir bireyin mal ve hizmet alımında aynı oranda vergiyi
ödemesi adalet ilkesine aykırı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolaysız vergilerde ise gelir ve
kurum üzerinden alınan vergiler gelişmiş OECD ülkelerinde daha yüksek oranda görülürken
millî geliri daha düşük ülkelerde ise oranlar da düşük görülmektedir.
Vergi, sahip olduğu bazı özellikler dışında mutlaka insanların satın alma gücücünde bir
azalmaya sebebiyet verecektir. Bu azalma kişilerin gösterdiği fedakârlıktan kaynaklanmaktadır.
Böylece çalışmada, bireyin ve toplam vergi yükü ile kişilerin üstlendiği vergiler, adalet
sağlamada ne denli öneme sahip olunduğuna bakılacaktır. OECD ülkelerinde vergi
sınıflandırmasına dayalı olarak 2017 yılı dolaylı ve dolaysız vergiler oranları analiz edilerek
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vergide adaletin gelir dağılımında adaleti düzenleyici ilkesinin Türkiye’deki durumuna
bakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yükü, Dolaylı vergiler ve Dolaysız vergiler.
GİRİŞ
Kişilerin yüklendikleri vergiler kişilerin ülkeye bakış açılarını da belirlemektedir. Daha adil bir
vergi sınıflandırması ve vergi sistemi kuran bir ülkede vergi yükünde yüklenicilerin ülkeye
bakışını da değiştirmektedir. Bu anlamda Dolaylı vergiler toplumda kırılmalara neden
olmaktadır. Çünkü geliri düşük bir birey ile geliri yüksek bir bireyin mal ve hizmet alımında
aynı oranda vergiyi ödemesi adalet ilkesine aykırı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolaysız vergilerde ise gelir ve kurum üzerinden alınan vergiler gelişmiş OECD ülkelerinde
daha yüksek oranda görülürken millî geliri daha düşük ülkelerde ise oranlar da düşük
görülmektedir. Bu anlamda çalışmada OECD ülkelerinde vergi yüklenicilerinin dolaylı ve
dolaysız vergi yüklerinin 2017 yılı verileri göz ününe alınarak Türkiye’nin diğer OECD
ülkelerine göre durumuna bakılacaktır.
1.1. Vergi Kavramı ve Verginin Tarihsel Gelişimi
1.1.1. Vergi Kavramı
20. Yüzyılda gelişim gösteren sosyal refah devleti, insanların yeni taleplerine cevap vermek
zorunda kalmıştır. Böylece kamu kesimi bu ihtiyaçları yerine getirebilmek için birçok faaliyette
bulunmuştur. Günümüz serbest ekonomi anlayışı hâkimiyeti söz konusu olsa da devletin
ekonomide etkinliği artmıştır. 20. Yüzyılın yeni devleti artık sadece kamusal ve yarı kamusal
mal değil aynı zamanda özel mal üretir hale de gelmiştir. Devlet bu faaliyetleri yerine getirmek
için hem üretim faktörlerine hem de piyasada üretilen mal ve hizmetleri de elde etmek
zorundadır. Buda ancak devletin bu üretim faktörleri ve piyasa mallarının değerlerini
ödemesiyle gerçekleşebilir. Yani devlet ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmak için ödeme
yapması gerekmektedir. Bu ödemeyi gerçekleştirmek için de doğal olarak gelire ihtiyaç duyar.
Aksi halde gerçekleştireceği sosyo-ekonomik mal ve hizmet üretimi kaynaklarını tedarik
edemez. Bu gelirler içerisinde devletlerin ekonomisinde en önemli paya sahip olan vergilerdir.
Vergi cebri ve karşılıksız olarak devletin hükümranlık yetkisini kullanarak elde ettiği en önemli
kamu geliridir. Zaman içerisinde vergi temelleri oluşturulmuş, sağlam bir ekonomik temelin
oluşturulmasında kaynak rol oynamıştır. Bu kavram klasik ve modern maliyeciler farklı şekilde
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tanımlamıştır. Her iki tanımın farkını görebilme açısından klasik ve modern maliyecilerin
tanımlarına bakmamız gerekmektedir. Bu tanımlarda (Türk, 2010, s. 111; Özdemir, 2010, s.
217; Öncel, 2004, s. 494):
•

Klasik maliyecilere göre vergi tanımı: Fransız yazar Gaston Jeze klasik maliyenin Kıta
Avrupa’sında kurucusudur. Bu maliyeci vergiyi şöyle tanımlamaktadır: “Vergi,
kişilerden kamu giderlerini karışılmak üzere, cebri, nihai ve karşılıksız olarak istenen
parasal bir yükümlülüktür”. Dolayısıyla vergi bireylerden alınır. Vergi hem gerçek hem
de tüzel kişiler öder. Verginin alınış gayesi kamu harcama finansmanını
gerçekleştirmektir. Vergi isteğe göre değil zorunlu bir kamu geliri niteliği taşımaktadır.
Vergi yükümlüsünden alındıktan sonra tekrar yükümlüsüne verilmez. Vergi parasal bir
yükümlülüktür. Verginin nakdi gerçekleşmesi, ekonomilerin para ekonomisine girmiş
olmasından ileri gelmektedir. Ekonomilerin para ekonomisine girmemiş olduğu
dönemlerde vergi ayni veya hizmet şeklinde de ödenmiştir. Türkiye’de geçmişten beri
uygulanan Yol Vergisi’nde nakdi değeri karşılayamayacak kesimler için ayni olarak
yapılacak olan il ve mahalli yol çalışmalarında üç saati aşmayacak şekilde nakdi değer,
bedeni yükümlülüğe çevrilmesi bu duruma en iyi örnektir.

•

Modern maliyecilere göre verginin tanımı: Modern maliyeciler klasik maliyecilerin
vergi tanımına başlıca iki noktayı daha vurgulamaktadır. Modern maliyeciler “Vergi,
kişilerden kamu harcamalarını karşılamak veya devletin ekonomik ve sosyal hayata
müdahalesini sağlamak üzere, cebri, nihai ve karşılıksız olarak, doğrudan doğruya
istenen, parasal bir yükümlülüktür.”

•

Modern maliyecilerin verginin tanımına getirdiği en önemli yenilik, verginin sadece
mali amaçla alınmadığını ortaya koymaktır. Vergi sadece kamu harcamalarının
finansmanını gerçekleştirmek için alınmaz, gerektiğinde sosyo-ekonomik hayata
müdahalede bulunmak ve ekonomik faaliyetleri yönlendirmek için de alınır. Özellikle
enflasyon döneminde gerçekleşen aşırı talep sonucunda Dolaysız vergiler artırılır. Artan
talebi kısmak için otoriteler gerçekleştirdiği bu artışla talebi kısarlar. Dolayısıyla burada
verginin maliye politikasının aracı olarak kullanımı söz konusu olmaktadır.

Kamusal hizmetlerin gerektirdiği finansmanı sağlamak, ekonominin sosyo-ekonomik
dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde dengeleyici rol görevini de yerine getirerek, devletin
egemenlik gücüne dayanarak, gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız olarak cebren alınan parasal
değerler vergiyi ifade etmektedir (Paksoy ve Bakan, 2010, s. 154). Bu bağlamda verginin sahip
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olduğu unsurlar: Belli bir egemenlik gücüne dayanması, karşılıksız olması, yasalara dayalı
olması, cebri, gerçek ve tüzel kişilerden alınması unsurlarına dayanmaktadır. Verginin bu
özellikleri özerinde durduktan sonra verginin tarihsel olarak nasıl evirildiğini ortaya çıkarmak
vergi yükünün toplum özerindeki etkisini daha iyi gözler önüne serecektir.
1.1.2. Verginin Tarihsel Gelişimi
Vergi, eski dönemlerde ayni nitelikteki çok ağır bir yük olarak tanımlanmaktaydı. Para ile ifade
edilir ve ödenir hale gelmiş olması verginin bu ağır yük olma kavramını değiştirmemektedir.
Dolayısıyla giderek ağırlaşan ve çeşitlenen vergilere karşın devlet karşılığında bize ne sunduğu
son derecede önemli bir sorudur. Alınan vergilerin karşılığı iç ve dış güvenliğin sağlanması
veya can ve mal güvenliğinin sağlanmasından ibaret değildir. Alınan bu vergiler kuşkusuz
faydasız değildir. Elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmını yiyecek, giyecek ve konut ihtiyacı kadar
önemli olan toplumsal ihtiyaçların giderilmesine tahsis etmekte kullanmaktayız. Ancak, devlet,
vergi alımında bir karşılık sağlamaya mecbur değildir, vergi şarta bağlı olmayıp bir ödevin
yerine getirilmesini ifade etmektedir (Nadaroğlu, 1983, s. 254).
Bir başka anlayışta vergiyi nahoş bir durum olarak ileri sürmektedir. Yükümlü tarafından her
şeyden önce bir zorlama olarak ifade edilmektedir. Görülüyor ki vergi bir gerçektir, hem de
zorunlu olarak sürdürülen ve bu sebeple de yükümlü tarafından hoş karışlanmayan bir
gerçekliktir. Verginin bu durumu vergiye bilimsel açıdan tarafsız olarak bakılmayı
zorlaştırmaktadır. Çünkü vergi, ödeyenin ekonomik gücünde bir azalmaya sebebiyet
vermektedir.

Karşılığında

doğrudan

bir

hizmet

vaadi

gerçekleşmediğinden

vergi

yüklenicilerinin bu durumunu anlamak gerekir. Verginin, toplum halinde yaşamanın bir
gerekliliği ve devletin devamı için vazgeçilmez bir sorumluluk olduğu tüm uygarlıklar için zor
olmuştur.
Vergi çok çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenmiş çeşitli aşamalardan geçmiş son derecede
önemli bir olgudur. Bazı dönemler ayni gerçekleştirilmesine rağmen son dönemlerde nakdi
olarak hayatın her noktasında karşımıza çıkmaktadır. Romalılar döneminden bu yana bir
ilerleme bir gerileme yaşayarak tarihinde önemli değişimler görülmüştür. Verginin tarihine
genel olarak bakıldığında, vergi, çeşitli değişiklikler geçirmiş, anlam ve kavram olarak değişik
dönemlerde değişik yorumlara maruz kalmış mali, iktisadi, sosyal, hukuki, siyasi ve hatta ahlaki
yönleri ile karmaşık bir yapı oluşturmuştur.
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Vergi hakkındaki en önemli değişim, verginin zorunlu ya da zorunlu olmayan yapısında
görülmektedir. Roma döneminde her Romalının vatandaşlık görevleri arsında vergi ödemek
zorunlu bir yükümlülük olarak ifade ederken Orta Çağ’da zorunlu olmayan bir ödemeye
dönüşmüştür. Bu dönemde vergi kavramını ifade etmek için kullanılan bağış, yardım ve hediye
sözcükleri bu durumu açıkça göstermektedir. Yine Türkçe ’de yardım kelimesi de vergi
kavramını ifade etmek için kullanılmıştır (Nadaroğlu, 1983, s. 255).
Roma’daki vergilerin özelliği bunların zorunlu ve otoriteye dayanarak alınmasından ibaretti.
Roma’daki dolaysız vergilerin özü nüfus ve kadastroyu temel almaktaydı. Yani kişilerin sahip
olduğu arazi ve kişi sayısına bağlı olarak alınıyordu. Dolaylı vergiler arasında ise en önemlisi
bugünkü Katma Değer Vergisi gibi alınan ve %1 denk gelen alım satım üzerinden alınan
muamele vergisidir (Neurisse, 2006, s. 5).
Orta Çağ’da Feodaliteyle beraber verginin karakteristiği değişmiş ve Roma’daki zorunluluk
yerine ihtiyari yapıya dönüşmüştür. Bu dönemin hâkim devlet şekli küçük krallıklar ve feodal
derebeyliklerdi. Kralların ve derebeylerin ana gelir kaynakları emlak gelirleridir. Vergi ise,
halkın kral ve derebeylerin kendi rızalarıyla yaptığı bağış niteliğindeydi. Yine bu dönemde çok
zorunlu haller olmadıkça ve halkın rızası olmadıkça vergiye başvurulmazdı. Ancak XIV. Louis
XVII. yüzyılda aşar ve baş vergisini kendi otoritesine dayanarak tahsil edince, Romanın otoriter
ve cebri karakterdeki vergisi yeniden geçerlilik kazanmış ve bu suretle feodalite döneminin
ihtiyari vergisi tarihe karışmıştır. XVIII. Yüzyıldan bu yana, verginin niçin alındığı çok
tartışılmış ve bu sorun çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Bu değişimlerle
beraber vergide kalıcı hale gelen en önemli unsur verginin, devletin hükümranlık hakkına
dayanarak alındığı ve zorunlu bir yükümlülük olduğudur (Pelin, 1935, s. 402). XIX.
yüzyılından günümüze değin vergiyi anlatırken kullandığımız bu kavramlar bu durumu
desteklemektedir.
Verginin tarihsel gelişimi Osmanlı İmparatorluğunda da Batı’dakine benzer bir seyir izlemiştir.
Ancak Osmanlıdaki vergileme sisteminin işleyişini takip etmek hiç kolay olmamıştır. Bu
konuda en önemli düşünce Osmanlı kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar olan dönemin
finansman ve vergi sisteminin belirsiz olduğu yani açık olmadığı düşüncesidir. Bu anlamda
Osmanlının tarihsel geçmişinde bunu yazılı hale getirmede büyük eksiklikler görülmüştür.
Sonradan yapılan önemli çalışmalar bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda ele alınan
dönemlerin analizini yapıp önemli çıkarımlarda bulunan çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunda ilk kuruluşunda vergilerin kısmen anavatandan getirmiş, kısmen de
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işgal ettiği toprakların örf ve adetlere göre almış, fakat yavaş yavaş bütün kanunlarda görüldüğü
gibi şeri esaslara göre belirlemiştir. Bu sebeple ki Osmanlı’daki vergiler Şeri ve Örfi vergiler
olarak çeşitlendirilmiştir (Kazıcı, 1986, s. 285).
Örfi vergiler dağınık bir vergi gurubudur. Temel olarak bu vergilerde işgal edilen ülkelerin daha
önce uygulamada oldukları vergilerin devamı niteliğindeydi. Bu vergilere örfi isminin
verilmesinin sebebi işgal edilen yerlerdeki örf ve adetlere göre ayrı ayrı uygulanmasındadır.
Şer’i vergiler ise İslam hukuku esaslarına göre dizayn edilmiş, dini esasları temel alan dört
vergiden oluşmaktadır. Bu vergiler: Zekât, öşür, haraç ve cizyedir. Bu dört verginin ortak
özelliği esas itibariyle zorunlu oluşlarıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde Roma’daki zorunlu
vergilerle benzerlik gösterdiği söylenebilir. İslamiyet’tin en esaslı vergisi zekâttır. Zekâttın
özünü, kendisi için gereğinden fazla mal bulunan kimselerin bu malların en az bir yıldan beri
mevcut olması kaydıyla buna kırkta birini fakirlere ve yoksullara vermesi teşkil etmektedir.
Öşür, İslamiyet’ten öncede var olmasına karşın, Müslümanların elinde bulunan arazinin
mahsulünden alınan hisseyi ifade etmekteydi. Haraç ise, işgal edilen ülkelerde Müslüman
olmayanlara bırakılan topraklardan alınan devlet hissesinin adıdır. Cizye de, Müslüman
olmayanlardan askerlik yapmamaları karşılığında alınan bir tür dereceli baş vergisiydi
(Yurtseven, 2008, s. 153).
Vergi tarihi XIX. yüzyıla geldiğinde ise değişimi hem Batıda hem de Osmanlı da geçirmeye
devam ediyordu. Özellikle bu yüzyılda David Ricardo’nun vergi tanımlaması günümüz
açısından eksik olmasına rağmen son derecede önemlidir. Ricardo vergiyi, bir ülkenin toprak
ve emek ürününden, hükümetin emrine verilen parçadır; yani ülkenin sahip olduğu mili gelir
içinde devlete ayrılan pay olarak tanımlamıştır (Ricardo, 2018, s. 123). Verginin her dönem
geçirdiği evrim nihayetinde verginin zorunlu, otoriteye dayalı ve karşılıksız bir değer olarak
ödenmesi gerektiğinin altyapısını günümüz vergi sistemlerine yerleştirmiştir. Bu bağlamda
oluşan yeni vergi türlerini incelemekte büyük fayda bulunmaktadır.

1.1.3. Vergi Türleri
İdeal bir vergi sisteminin tek vergi zeminine dayanıp dayanmayacağı, geçmişte pek çok
düşünürü uzun uzun meşgul etmiş ve çeşitli tartışmaların, önerilerin kaynağını oluşturmuştur.
Bu anlamda geçmişe tek vergi-çok sayıda vergi alınması tartışmaları nihayetinde sakıncaları ve
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uygulanmasıyla

sonuçlandırılmıştır.
Günümüz devletlerinde verginin yaşadığı tarihsel süreç sonunda birden çok vergi kullanmak
zorunluluk olmuştur. Sayıları artan bu çeşitli vergilerin anlamlı gruplar halinde değerlendirmek
gerekir. Bu anlamda en yaygın kullanılan iki tür Dolaylı ve Dolaysız vergileme türüdür.
Dolaylı (Vasıtalı) – Dolaysız (Vasıtasız) Vergiler: Vergilerin sınıflandırılmasında ekonomik
faaliyetler açısından değerlendiren dolaylı-dolaysız vergiler tarih itibariyle en yaygın kullanılan
vergileme sınıflandırılmasıdır. XVI. Yüzyılından itibaren bu deyimler günümüze kadar kullana
gelmiştir (Laufenburger, 1955, s. 134). Ancak deyimlere verilen anlamaların zaman içerisinde
çok değişmesi bir yana, bu ayrımı yaparken nelerin kıstas alındığı üzerinde de tam bir
uzlaşmaya varılmamıştır. Genel olarak vergilerin dolaylı ve dolaysız vergiler olarak
ayrılmasında kullanılmış şu ölçütler bulunmaktadır:
•

Kişilerin satın aldığı mallar üzerine yani genel fiyat düzeyini etkileme hususunda
farklılık oluşturabilmektedir. Burada bazı vergiler genel fiyat düzeyini artırırken, bu
vergiler dolaylı vergiler olarak ifade edilmekte bazı vergile ise, genel fiyat düzeyinde
etkilememekte yada daha az etkilediği vergiler ise dolaysız vergiler olarak ifade
edilmektedir.

•

Dolaylı-dolaysız vergilerin ayrımını esas tutan diğer bir ölçüt ise, genel fiyat düzeyini
değil nispi fiyat yapısının dikkate alınmasıdır. Buna göre, nispi fiyatları değiştirmeyen
vergiler dolaylı vergiler, değiştiren vergiler ise dolaysız vergilerdir. Bazı durumlarda
böyle bir kıstas, fazla itiraz doğurmadan ve açık bir biçimde vergileri bölmeye yardım
edebilir. Örneğin, herkese uygulanan bir gelir vergi ile yalnızca buzdolaplarına yönelen
bir satış vergisi arasında bu bakımdan fark olduğu ortadadır.

•

Dolaylı-dolaysız vergi ayrımında en çok üzerinde durulan kıstas bu vergilerin yansıma
farklarıdır. Buna göre, yansıtılamayan, bu nedenle konulduğu kişi ya da kurum üzerinde
alan vergiler dolaysız vergiler, yansıtılarak yükü başkasına aktarılan vergile ise dolaylı
vergilerdir.

•

Dolaylı-dolaysız ayrımında bir başka kıstas olarak gelir akımının iki ayrı yönünden,
yani gelir ve harcama akımlarından yararlanabileceği ileri sürülmüştür. Dolaysız
vergilerin, ekonomi içinde vergilerin elde edilmesine ilişkin işlemleri, dolaylı vergilerin
ise gelirlerin harcanması işlemlerini vergilediği söylenmiştir.
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Tablo 1: Dolaylı-Dolaysız Vergiler
Dolaysız Vergiler
•
•
•
•
•

Gelir Vergisi
Kurumlar vergisi
Genel harcama vergisi
Genel servet vergisi
Veraset ve intikal vergisi

Dolaylı Vergiler
•
•
•
•
•

Gümrüklerde alınan vergiler
Belli malların sahipliğinden alınan
vergiler
Satış verileri
Resimler, harçlar
Katılma payları

Vergilerin dolaylı ve dolaysız vergiler olarak ikiye ayrılmasının nasıl gerçekleşeceği, bu ayrımı
neyi ifade ettiği hususunda kesin olarak anlaşmaya varılmasa da yukarıda özetlenen kıstaslar
etrafında bileşilmiştir. Ayrıca dolaylı-dolaysız vergilerin ayrımında özellikle uygulamada
ortaya çıkardığı bazı sonuçlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durumlar (Çelik, 2016,
s. 257):
•

Milli gelir hesaplamalarında faktör fiyatlarıyla safi-gayrisafi milli hâsıla ile piyasa
fiyatlarıyla safi-gayrisafi milli hâsıla arasındaki farkı yaratan unsur dolaylı vergilerin
toplamıdır. Yani faktör fiyatları ile milli hasıladan piyasa fiyatları ile milli hâsıla
kavramına ulaşmak için, birinci kavramın ifade ettiği değere o dönemde devletçe alınan
dolaylı vergiler toplamını eklemek ve negatif dolaylı vergi sayılabilecek sübvansiyonlar
toplamını düşmek gerekmektedir.

•

Uluslararası bazı anlaşmalarda dolaylı-dolaysız vergiler ayrımı ülkelerarası ticareti
geniş ölçüde etkileyecek önemli hükümlerin biçimlendirilmesinde esas olmaktadır.
Örneğin, Avrupa Birliği içerisinde vergilerin ahenkleştirilmesi sorunu açısından, dolaylı
ve dolaysız vergiler hem kanunen hem de fiilen birbirinden ayrı biçimde ele
alınmışlardır.

Dolaylı-dolaysız vergileme türünü kapsam altına aldığımız çalışmamızda bu ayrımın
özelliklerine baktık. Bunun yanı sıra vergi borcunun hesaplanma biçimine göre ve adet, hacim,
uzunluk gibi ölçülere üzerinden alınan vergiler spesifik, matrahın değer olduğu vergiler ise
advalorem vergiler olmaktadır. Bir diğer iki ayırım ise, kişilerin kişisel durumlarını ele alan evli
olup olmadığı, çocuk sayısı gibi özellikleri esas alan öznel vergiler, almayanlar ise nesnel
vergilerdir.

Gelir-servet-yararlanma-harcama

üzerinden

esas

alınarak

da

ayrıma

gidilebilmektedir.
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1.2. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Etkileri
1.2.1. Vergi Yükü
Vergileme sorunları söz konusu olduğunda özellikle üzerinde en çok durulan konu vergi yüküne
ilişkin hususlardır. Vergi yükü nedir? Böyle bir yükten söz edilebilir mi? Ağırlığı ölçülebilir
mi? Bir sınırı saptanabilir mi? Bütün bunlar özellikle XX. Yüzyıl düşünürlerin önemli uğraşları
arasında yer almıştır. Bu anlamda vergi yükü pek açık olmayan ve üzerinde uzlaşı sağlanmış
bir kavram değildir.
Vergi tarihten beri topluluklar ve düşünürler bir yük olarak görmüşlerdir. Çünkü ödeyen kişinin
mal varlığında bir azalmaya sebep olmaktadır. Yükümlünün bu eksiklikten dolayı bir
rahatsızlık duyması doğaldır. Ancak, yükümlünün duyduğu bu ağırlık bir vergi tazyikidir. Buna
sübjektif vergi yükü adı da verilmektedir. Gerçek vergi ise -buna objektif vergi yükü adı
verilmektedir- bir takım hesaplamalar sonucu bulunan bir orandır. Sübjektif vergi yükünün, bir
diğer deyişle vergi tazyikinin adedi olarak hesaplanabilmesi mümkün değildir. Çünkü bu
iktisadi bir olayın sebep olduğu psikolojik bir tazyiktir. Bu tazyikin yükümlü tarafından nasıl
ve hangi ölçüde hissedildiği vergi ödeyenin psikolojik yapısına bağlıdır. Objektif vergi yükü
ise, yükümlünün geliri ile ödediği vergi arasındaki nispi ilişkiyi esas aldığında teorik planda
hesaplamaya daha elverişli bir kavram olarak kabul olunmaktadır (Nadaroğlu, 1983, s. 313).
Vergi yükü kavramı temel olarak tanımlanması zordur. Özellikle bireysel vergi yükü
hesaplarında sadece yükümlünün ödediği vergiler dikkate alınmaktadır. Ancak, aynı kişi
yansıma yoluyla başkalarının vergisini de kısmen ya da tamamının yükünü taşımaktadır. Ancak
yansımanın da hesaplanmasında ortaya çıkan zorluk bizi temel olarak bir tanıma zorlamaktadır.
Bu açıklamayla beraber vergi yükü tanımı, kısaca, ödenen vergi ile gelir vergisi arasındaki
orandır. Yani vergi yüküne, vergi yükü eşittir, ödenen vergi bölü elde edilen gelir ile
ulaşılmaktadır (Nadaroğlu, 1983, s. 313). Dolayısıyla ödenen vergi arttıkça vergi ödeme gücü
sabit oldukça vergi yükünde artış yaşanır.
Vergi yükü kavramı, vergiyi ödeyen bireyler açısından değerlendirilebileceği gibi ekonominin
tümü açısından da değerlendirilebilir. Bu anlamda karşımıza bireysel ve toplam vergi yükü
kavramları çıkar. Toplam vergi yükü bir ekonomideki toplam vergi gelirlerinin milli gelire
oranına denir. Bu anlamda vergi yükü bir ülkenin ekonomik yapısı hakkında bize önemli
bilgiler sunmada yardımcı olmaktadır (Kılıçaslan ve Yavan, 2017, s. 39). Vergi yükünün
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toplum açısından sosyo-ekonomik, siyasi etkilerine bakmak vergi yükünün önemini daha iyi
gözler önüne serecektir.
1.2.2. Vergi Yükünün Etkileri (Sosyal, ekonomik ve siyasi)
1.2.2.1. Vergi Yükünün Siyasi Etkisi
Kamu harcamalarının finansmanı için ne kadar vergi alınacağı, vergi konularının neler olacağı,
vergilemenin zamanı, kimden ve hangi kesimden ne kadar vergi alınacağı, finansmanda
alternatif yöntemlere başvurup başvurulamayacağı birer siyasal karar alma sorunudur.
Seçmenler, vergileme gelirinde ödediği vergide, kişisel refahlarında azalmaya yol açtığı için
politikacıların vergiye ilişkin politikalarını yakından takip ederler. Böylece hangi politikacıyı
ya da siyasal partiye oy vereceğini belirlerler. Bu davranışın en önemli sebebi seçmenlerin
kamu finansmanına katılımda en düşük paya sahip olma isteğidir. Burada ana düşünce
sunulacak kamu hizmetlerini en düşük maliyetle en yüksek faydaya ulaşma hedefidir.
Politikacılar seçmenlerin oylarına talip olmak için vergi yükünü azaltabilir. Bu anlamda var
olan bir veriyi kaldırarak vergi oranlarını azaltarak ya da artırarak, istisna ve muafiyetlerin
kapsamını değiştirerek ve vergiden kaçınmayı özendirici politikaları benimseyerek
etkileyebilir. Politikacılar vergi yükünü daha hassas bir yapıya kavuşturmak için belirli
uygulamalar gerçekleştirir bunlar (Berksoy ve Demir, 2004, s. 521):
•

Politikacılar seçim beklentisi içerensindeyken vergi yükünü düşük tutarken, seçimin
uzak olduğu dönemlerde ise vergi yükünü yüksek tutmak istemektedir. Politikacılar
vergi yükünü düşürmeyi özellikle aflar, reformla, ödeme kolaylıkları, oran indirimleri,
vergi idaresi ve denetimde kolaylıklar gibi yollara başvurmaktadır.

•

Politikacılar vergi yüklenicileri tarafından hissedilemeden ya da az hissedilen vergileri
artırırken hissedilen vergileri azaltmak isterler. Bu yüzden Katma Değer Vergisi ve Özel
Tüketim Vergileri gibi fiyata dâhil dolaylı vergiler her zaman politikacıların ilgi
alanında olagelmiştir.

•

Politikacılar vergi yükünü rakip-muhalefet tehdidinin büyüklüğüne göre ayarlarlalar.
Güçlü bir muhalefet tehdidi hissetmeyen politikacılar vergilemede daha rahat
davranabilirler.

•

Politikacılar oylama tehdidi bulunmayan ekonomik birimleri diğer ekonomik birimlere
göre daha yüksek oranda vergiye tabi tutar. Bunun en iyi örneği gümrük vergileridir.
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Çünkü gümrük vergilerinde oylamaya dâhil olmayacak birçok yabancı ülke üreticilerini
hedef almaktadır.
•

Politikacılar vergi yasamasının karmaşık ve anlaşılmaz olmasını isterler. Vergi
kanunlarında sık yapılan değişimler, sık yapılan vergi reformları, KDV’de ve gelir
vergisinde olduğu gibi tarife yapısının karmaşıklığı bunu göstermektedir. Karmaşık
vergi yapısı uzman kişiler tarafından düzenlendiğinde politikacıların vergi gelirlerini
hissettirmeden artırabilme imkânı sunar.

•

Politikacılar kararsızların vergi yükünü azaltırken özellikle kendi partilerini tarihi olarak
desteklemeyen seçimlerin vergi yükünü artırmak isterler. Özellikle bu bölgesel olarak
belirlemeyle gerçekleştirebilir. Oy almadığı bölge, sektör ve sınıflar üzerinde daha çok
vergi yüklemek isterler.

•

Politikacılar vergilemeden kaynaklanan oy kaybını en aza indirmek için vergi tabanını
dar tutmak ister. Politikacıların vergi yükünü bütün topluma dağıtırken kamu
hizmetlerini belli bir sınıf ya da coğrafi birimde konsantre etme eğilimlerine ilişkin
açıklamaların daha gerçekçi görünmektedir.

Siyasilerin davranışsal kalıplarla yerine getirmek istediği bu düşünceler toplum üzerinde vergi
yükünü ortaya çıkarmaktadır. Politikacılar oylarını korumak ve yeni oylar kazanmak açısından
rasyonel davranmak isteyeceklerdir. Bu yüzden seçim dönemlerinde vergi yükünü azaltmaya
gider.
1.2.2.2. Vergi Yükünün Sosyo-ekonomik Etkisi
Vergileme ile ulaşılmak istenen ana amaç vergi hasılatını optimal seviyeye çıkartıp devlet
finansmanında en önemli geliri sağlamaktır. Wagner devletin varlığının bireylerin hayatından
daha önemli olduğunu ileri sürer. Düşüncesinin altındaki altyapı, bireylerin varlığı ancak
devletin varlığıyla mümkün olur düşüncesidir. Bu yüzden iyi bir vergi sisteminin verimli, yani
kamu harcamalarını karşılayacak bütün gerekli gelirleri sağlamalıdır ve esnek olmalıdır yani
olağanüstü ihtiyaçları dahi kolayca karşılayacak bir niteliğe sahip olmalıdır (Nadaroğlu, 1983,
s. 353).
Klasikler vergi hasılası konusundaki görüşleri tek bir endişeyi barındırmaktadır. Buda vergi
hasılasının kamu harcamalarını karşılamada yeterli olması durumudur. Örneğin, bir verginin
verimli olabilmesi için genel olması yani, herhangi bir ayrım yapılmaksızın ülkede bulunan
herkesin iktidarı ile orantılı olarak vergi ödemesi gereklidir. Bu durumda sosyo-ekonomik
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etkisinin yaşanabileceği gibi politik amaçlarda oy endişesi gibi getirilecek istisna ve
muafiyetlerin vergi hasılasını olumsuz yönde etkilemesi doğaldır. Ayrıca vergi yükümlülerinin
vergileri yansıtma ve vergiden kaçırma gibi yollara başvurmaması da vergi yükünün sosyoekonomik yönü itibariyle önemli bir sorunudur. Klasikler bu sorunlar sebebiyle dolaylı
vergilerin savunucusudurlar. Çünkü yükümlüler, çeşitli mal ve hizmetler üzerine serpiştirilmiş
ve fiyat içinde erimiş olan bu vergileri genellikle hissetmeden bazen de ağırlığını pek az
duyarak ödemektedirler.
Olağan şartlarda vergi oranlarının yüksek tutulması verginin verimini artırır gibi görünse de
klasikler bu konuda endişe duymaktadır. Alınan fazla verilerin toplam vergi yükünü
azaltacağını belirtmektedirler. İnsanların doğal yapısı düşünüldüğünde elindeki gelirin büyük
kısmını vergiye dönüştürülmesi rahatsızlık uyandıracağından oluşacak vergi yükünden
kaçınmanın yollarını arayacaktır. Buda hem toplumda suç unsuru olacak vergi kaçakçılığına
kadar gidecek hem de ekonomik açıdan vergilerin toplam gelirinin azalmasına sebebiyet
verecektir (Birinci ve Akyazı, 2017, s. 50).
Vergi yükünün sosyo-ekonomik yönünün en önemli özelliği adil bir vergi sisteminin
oluşturulmasıdır. Adil vergi sisteminin amacı, vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılmasıdır.
Adil vergileme sübjektif özellik barındırdığından devletler için uygulaması son derece zordur.
Bu yüzden adil vergiden kasıt, bir toplumda mevcut fikir birliğine göre en adil kabul edilen reel
gelir bölüşümünün ölçülerine uygun olanıdır. Bunun için vergilemede adil olmanın yolu gelirde
adil olmaktan geçer. Ancak adil gelir dağılımının gerçekleştirilemediği gibi vergi yükünün de
adil dağılımın tam olarak yapılması çok zor bir durumdur. Bu yüzden toplumun üstlendiği vergi
yükü, mümkün olduğunca adil olması gerekmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan kişilere ağır
vergi yükü yansıtıldığı sırada bu sefer yüklenici yasal olmayan yollara girişmektedir (Ay ve
Haydanlı, 2016, s. 139).

1.3. Vergi Yükünün Dağılımı: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırması
1.3.1. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Vergi Türleri
Türkiye’de ve OECD ülkelerinde vergi karşılaştırması yapılırken vergilerin sınıflandırılmasının
yapılması gerekmektedir. Çalışmada dolaylı ve dolaysız vergiler üzerinde durduk. Bu anlamda
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harcamalar üzerinden alınan vergiler dolaylı gelir ve servet üzerinden alınan vergiler ise dolaylı
vergiler olarak tanımladık.
Şekil 1: OECD’ye Göre Vergilerin Sınıflandırılması

Bireysel Gelir Vergisi
Gelir, kar ve sermaye
kazancı vergileri

OECD'de Vergi
Sınıflandırmalrı

Kurumlar Vergisi
KDV
Mal ve Hizmet
Vergileri
ÖTV
Sosyal Güvenlik
Bağışları
Mülkiyet Üzerinden
Alınan Vergiler
Kaynak: (OECDdata, 12.11.2018).
14 Aralık 1960 yılında Paris’te kurulan OECD, Batı ülkeleri arasında işbirliğini sağlama ve
koordine etme amacıyla hareket etmektedir. Marshall Planıyla hedeflenen Avrupa ekonomisini
inşa etme amacını güden Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) yerine kurulmuştur.
Temel amaç sanayileşmiş batılı ülkeleri tek çatı altında buluşturmaktır (Vatansever ve Karataş,
2001, s. 17). Ancak örgüt bu amacın dışında da üyeleri kabul etmiştir. Bu doğrultuda Türkiye
1961 yılında örgüte üye olmuştur. Günümüzde 36 ülke topluğun çatısı etrafında birleşmiştir.
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Tablo 2: OECD Ülkelerinde 2017 Yılı Toplam Vergi Yükü (%)

Fransa
%46.2
Danimarka %46.0
Belçika
%44.0
Filandiya %43.3
İtalya
%42.4
Avusturya %41.8
Yunanistan %39.4
Hollanda %38.8
Luxemburg %38.7
Norveç
%38.2

İzlanda
%37.7
Macaristan%37.7
Almanya %37.5
Slovenya %36.0
Çekya
%34.9
Portekiz %34.7
OECD ort %34.2
Polonya %33.9
İspanya %33.7
İngiltere 33.3

Estonya %33.0
Slovekya %32.9
İsrail
%32.7
Kanada
%32.2
Y. Zelanda %32.0
Japonya %30.6
Letonya
%30.4
Litvanya %29.8
İsviçre
%28.5
Avusturalya%27.8

ABD
G. Kore
Türkiye
İrlanda
Şili
Meksika

%27.1
%26.9
%24.9
%20.2
%16.2
%16.2

Kaynak: (OECDdata, 12.11.2018)
OECD’nin vergi geliri tanımını oluştururken hesaba gelir vergisi, mülkiyet vergisi, mal ve
hizmet vergisi ve sosyal güvenlik bağışları girmektedir (OECD, 2018). Tüm bu vergilerin
gayrisafi milli gelire oranlanmasıyla da Toplam vergi yüküne ulaşılmaktadır. Bu bakımdan
tablo 2’ye bakıldığında Meksika, Şili, İrlanda, Türkiye, Kore, ABD, İsviçre ve Avustralya en
düşük vergi yüküne sahip ülkeler olarak görülmektedir. Vergi yüklerinin %16,2 ile %46,2
arasında görülen büyük farklılık ülkelerin sahip oldukları milli gelir ile ilişkisi olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu durum daha çok ülkelerin devlete yükledikleri misyon ile ortaya
çıkmaktadır. Yani toplam vergi yükü ekonomik gelişmişlikten ziyade farklı unsurları
barındırmaktadır. Örneğin ABD gibi gelişmiş bir ekonominin toplam vergi yükünün düşük
olması bu ülkenin benimsediği; minimal devlet yapısından kaynaklandığını ifade etmek doğru
olacaktır. Çünkü minimal devlet yani sınırlı devlet demek daha az hizmetin devlet eliyle
giderilmesi demektir. Buda kamu geliri olarak toplanacak verginin düşük kalması demektir.
OECD ülkeleri arasında Fransa, Danimarka Belçika, İtalya ve İskandinav Ülkeleri toplam vergi
yükünün en yüksek olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1991 yılında Sovyet Sosyalist
Cumhuriyet Birliğinin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanan ülkelerde piyasa ekonomisi
özellikleri görülmüş (Bulut, 2010, s. 13). Buda vergi yüklerinin artmasında önemli bir gösterge
olarak görülmüştür (Macaristan, Slovenya, Çekya, Polonya). Ayrıca bu ülkelerdeki toplam
vergi yükleri Türkiye’nin üzerinde vergi yükleridir.
Vergi gelirleri hemen hemen tüm OECD ülkelerinde devletin sahip olduğu ekonomik
özelliklere göre (minimal devlet, optimal devlet ve müdahaleci devlet) farklılık gösterse de
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artışlar görülmüştür (OECD, 2008). Özellikle kriz dönemlerinde (2008 krizi gibi) bu ülkelerde
ve Türkiye’de yaşanan deprem (1999) döneminde vergi yüklerinde artış görülmüştür.
1.3.3. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Vergi Yükünün Mukayese Edilmesi
OECD ülkelerinde vergi sınıflandırması vergi yükünün de adil olup olmadığını bize göstermede
önemli bir araçtır. Bu yüzden dolaylı ve dolaysız vergiler bu adaletin sağlanmasında bize en iyi
göstergelerdir. Kişinin geliri üzerinden doğrudan alınan vergiler dolaysız vergiler iken kişinin
satın aldığı mal ve hizmette fiyat içerisine yerleştirilmiş değer ise dolaylı vergileri
oluşturmaktadır. Çalışmada dolaylı vergilerden KDV ve ÖTV (mal ve hizmet üzerinden
alınan), dolaysız vergilerden ise gelir vergisi ve kurumlar vergisi analize dâhil edilecektir.
Tablo 3: OECD Ülkelerinde Bireysel Vergi Yükü (Toplam Gelir Vergisi/GSYH %)

Danimarka %24.56
İzlanda
%14.51
İsveç
%13.14
Filandiya %12.63
Belçika
%12.14
Y.Zelanda %12.05
Kanada %11.58
Avusturalya%11.31
İtalya
%10.89
ABD
%10.49

Almanya %10.21
Norveç
%10.4
Lüxemburg %9.13
İngiltere %9.11
Avusturya %9.06
İsviçre
%8.74
Fransa
%8.56
Hollanda %8.37
OECD Ort %8.27
İspanya %7.36

İrlana
%7.16
İsrail
%6.76
Litvanya %6.62
Portekiz %6.54
Yunanistan %5.92
Estonya %5.69
Japonya %5.67
Macaristan %5.03
Polonya %4.99
G.Kore
4.80

Çekya
Letonya
Türkiye
Meksika
Slovakya
Şili

%4.04
%3.89
%3.62
%3.46
%3.38
%1.95

Kaynak: (OECDdatab, 12.11.2018).
İktisadi anlamda gelişmiş ülkelerde en önemli vergi türü olan Gelir vergisi önemli yanını sahip
olduğu vergilendirmede adalet ilkesinden almaktadır (Neumark, 1975, s. 109). Bireysel vergi
yükünde Danimarka dışında tüm ülkeler %14’ün altında kaldığı görülmüştür. OECD
ortalamasına bakıldığında ise 2017 yılında 17 ülke ortalamanın altında kalmıştır. Bu ülkeler
arsında en gelişmiş ekonomilerden birkaç ülke bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye,
Meksika, Slovakya ve Şili en düşük bireysel vergi yükünün görüldüğü ülkelerdir. Özellikle
Türkiye’de gelir vergisinin düşük görülme nedenleri kayıt dışı istihdam, vergi tabanın geniş
olmaması ve vergi yönetimindeki etkisizlikler olarak görülebilir.
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Tablo 4: OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi
Luxemburg%5.24
Y.Zelanda %4.71
Norveç %4.61
Avusturalya
%4.57
Belçika %4.14
Japonya %4.03
G.Kore
%3.83
Çekya
%3.71
Meksika %3.53
Kanada %3.42

İsrail
%3.32
Hollanda %3.28
İsviçre
%3.26
Portekiz %3.25
Slovakya %3.21
Danimarka%3.04
OECD Ort %2.93
İngiltere %2.83
İrlanda
%2.79
İzlanda %2.79

Filandiya %2.74
İsveç
%2.63
Yunanistan%2.51
Avusturya %2.47
Fransa
%2.35
İspanya %2.31
İtalya
%2.10
Almanya %2.01
Polonya %1.94
ABD
%1.92

Macaristan%1.86
Slovenya %1.76
Türkiye %1.70
Litvanya %1.59
Estonya %1.55
Letonya %1.51

Kaynak: (OECDdatac, 12.11.2018).
I. Dünya savaşından bu yana geçen yıllar, sermaye şirketlerinin ve diğer tüzel kişilerin gelirleri
üzerinden alınan kurumlar vergisinin hızla geliştiği dönemdir. Bir toplumun sahip olduğu
sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal koşulların ülke koşullarıyla ilintili olması diğer tüm
vergilerde olduğu gibi kurumlar vergisinde karşılaşılan en önemli özelliktir (Bahçe ve Gümüş,
2017, s. 14).
Tablo 4’te Türkiye ve OECD ülkelerinde kurumlar üzerinden alınan verilerin yüküne
bakıldığında, 2017 yılında kurum vergileri üzerinden alınan vergilerdeki en yüksek vergi yükü
%5,24 ile Luxemburg iken, en düşük vergi yüküne sahip ülke ise %1,51 ile Letonya olmuştur.
Luxemburg en yüksek değeri taşırken OECD ortalaması %2,93 olarak gerçekleşirken
Türkiye’de söz konusu oran %1,70 olmuştur. En düşük dört ülke içerisinde Türkiye
bulunmaktadır. Ekonomisi güçlü ülkeler ve sistemli bir kamu ekonomi altyapısını sağlayan
ülkeler kurumlar vergisi yüksek görülmüştür. Ayrıca tüm ülkelere baktığımızda bireysel vergi
yükleri kurumlar vergisi üzerindedir. OECD bireysel vergi yükü ortalaması %8,27 iken
kurumlar vergisi ortalaması %2,93’tür. Türkiye ise bireysel vergi yükü ortalaması %3,62 iken
kurumlar vergisi %1,70 ile her iki vergi yükünde Türkiye OECD ortalamasının altında
kalmaktadır.
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Tablo 5: OECD Ülkelerinde Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler
Macaristan%16.01
Yunanistan%15.39
Danimarka%14.64
Filandiya %14.28
Estonya %14.15
Slovenya %13.90
Portekiz %13.80
Litvanya %12.58
İzlanda
%12.55
İsveç
%12.30

Y.Zelanda %12.28
İtalya
%12.04
Norveç
%11.90
Avusturya %11.76
Polonya %11.66
Çekya
%11.48
Estonya %11.47
İsrail
%11.34
Fransa
%11.29
Hollanda %11.28

OECD Ort %11.13
Şili
%11.04
Slovakya %11.00
Belçika
%10.83
Türkiye
%10.81
İngiltere %10.81
Almanya %9.85
İspanya %9.78
Luxemburg%9.40
Kanada
%7.72

G.Kore
İrlanda
Meksika
İsviçre
Japonya
ABD

%7.45
%7.43
%6.44
%6.35
%6.09
%4.30

Kaynak: (OECDdatad, 12.11.2018).
Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler kişileri iktisadi güçlerinin iki ayrı göstergesine göre
vergilemeyi amaçlar. Bu iki unsur yanında kişisel harcamaların da iktisadi gücün bir göstergesi
sayılmasının yerinde olup olmadığı geniş tartışmalara konu olmuştur. Ancak, tarihte en eski
vergi örnekleri arasında çok sayıda harcama vergisine rastlanmasını, bu husustaki bilinçli bir
kabulden çok bazı harcama vergilerinin uygulama kolaylığına bağlamak daha yerinde olacaktır.
Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerde KDV ve ÖTV önemli yer tutmaktadır. Bu verginin
kullanılmasındaki özellik verginin toplanmasındaki kolaylıktır. Ancak vergide adaleti bozan bu
vergi türünde verginin yüklenicisi farklı kişi olmaktadır. Mal ve hizmeti nasıl mükellefi
verginin yüklenicisi değildir. Verginin asıl yüklenicisi mal ve hizmeti satın alan son tüketicidir
(Şahin, 2016, s. 31).
Mal ve hizmet üzerinden alınan dolaylı vergi yüküne bakıldığında OECD ülkelerinde ortalama
üzerindeki ülkeler İskandinav ülkeler görülmektedir. En düşük ülke ise minimal devletin
temsilcisi olan ABD’de %4,302 ile görülmektedir. Türkiye ise %10,812 oran ile 2017 yılında
harcamalar üzerinden alınan vergi oranında OECD ortalamasının altında kalmaktadır.
Türkiye’de dolaysız vergi oranı düşük olmasına karşın bireysel vergi yükü ve kurumlar
vergisinin üzerinde yer almaktadır. Bu durum dolaylı vergilerin dolaysız vergilerden daha çok
alındığı göstermektedir. Bu durum verginin gelir dağılımında adaleti sağlayıcı ilkesine ters bir
durumdur.
SONUÇ
Vergilerin dolaylı ve dolaysız ayrımını eskimiş ve geleneksel olarak bulan maliyecilerin
giderek artmasına rağmen, modern maliye sınıflandırmasında hala bu sınıflandırmaya yer
verilmektedir. Bu iki kategorinin sınıflandırmada kullanılmasının sakıncaları ve faydaları halen
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de tartışılmaktadır. Bu bağlamda OECD ülkelerinde ve Türkiye’de alınan vergilerin dolaylı ve
dolaysız ayrımında gelir dağılımına etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda OECD 2017
istatistiki verilerinden hareketle, OECD ülkeleri içerisinde dolaysız vergiler olarak
değerlendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi Danimarka, Benelux ve İskandinav ülkelerinde
daha büyük orana sahipken yine aynı ülkelerde dolaylı vergiler (KDV, ÖTV) de büyük
oranlarda karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde ise bu durum farklılık arz etmektedir. Hem gelir vergisi yükünde hemde kurumlar
vergisinde tüm OECD ülkeleri içerisinde son beş ülke içerisinde yer almaktadır. Dolaylı
vergilerde ise bu durum aynı olmasına karşın vergide adaleti sağlamadan uzak kalmaktadır.
Dolaylı vergilerin ülkemizde kişi ve kurumlar üzerinden alınan vergilerden daha yüksek
alındığı görülmüştür.
Kanımızca bu durumun nedeni dolaylı verginin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dolaylı
vergilerin ülkemizde ve diğer birçok OECD ülkesinde kurumlar ve gelir vergisinden daha
yüksek olması; dolaylı verginin konusunun sürekli olması ve tüketilen malların fiyatlarında
gizli olarak bulunması ile elde edilecek gelirin önceden tespitindeki kolaylık ülkeleri dolaylı
verilere itmede en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada asıl sorun vergi
yükünde oluşacak adaletin sağlanmaması ilkesidir. Genel olarak dolaysız vergiler dolaylı
vergilerden daha adil oldukları düşünülmektedir. Çünkü dolaysız veriler kişiye özgü hale
getirilebilir. Bu durum dolaysız verilerde böyle gerçekleşmez. Dolaysız verginin nerede, ne
zaman, kimin ve nasıl ödeneceği belli değildir. Bu sebeple ki vergiyi yükümlünün ödeme gücü
ile uyumlu hale getirmeye yarayan tekniklerden yararlanabilmek mümkün olmamaktadır.
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TÜRKİYE'DE UYGULANAN KALKINMA POLİTİKALARI: 1930 DÖNEMİ
SONRASI İTHAL İKAME ANLAYIŞI İLE 1960 SONRASI İTHAL İKAME
ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ramazan KAYMAKÇI
Harran Üniversitesi
rmznkaymakci@hotmail.com
ÖZET
1929 ekonomik buhranı dünya konjonktüründe yepyeni bir pencere açmıştır. Dünyayı da
derinden etkileyen büyük buhran Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu krizden çıkmak, Osmanlı’dan
kalan borçları ödemek ve liberal politikaların etkisizliği Türkiye ekonomisinde yeni bir atılımı
gerektirmiştir. Bu atılım devletçiliğin hâkim olduğu anlayışla, Birinci Sanayi Planıyla başlamış
olan ithal ikameci dönemdir. İthal ikame döneminde amaç, dışarıdan alınan ürünlerin ülke
ekonomisinin geleceği ve bağımlılığı kırmak için içeride üretimin gerçekleştirilmesidir. Bu
bağlamda birinci ikame dönemi 1929 ekonomik buhranı sonrası Türkiye ekonomisinde bir
zorunluluk gereği ortaya çıkmıştır. Aynı durum 1950 yıllarda ortaya çıkan liberalleşme
politikalarının başarısızlığa uğramasından sonra 1960 döneminden sonra gerçekleşmiştir. 1960
sonrası ithal ikame döneminde amaç sanayiyi geliştirmek ve talebe söz konusu olan malların
üretimini gerçekleştirmektir.
Çalışmada, Türkiye’nin 1930 sonrası dönemde, tüm dünyayı etkileyen 1929 ekonomik
buhranın etkileri, gerekse de savaşın verdiği tahribat ve bu tahribatı gidermek üzere ayağa
kalkma mücadelesi sonucunda izlenen ithal ikameci sanayileşme modelinin özellikleri
incelenmiştir. Bununla beraber ikinci ithal ikame döneminin (1960 sonrası) özellikleri de
irdelenmiştir. Birinci dönem ithal ikame dönemi ile ikinci dönem ithal ikame dönemi temel
özelliklerinin taşıdıkları anlam, içinde bulundukları şartlar, bu dönemleri etkileyen siyasi,
sosyo-ekonomik şartlar göz önüne alınarak ithal ikame dönemine geçiş ve sonuçlarında oluşan
benzerlikler ve dönemlerin farklılıkları irdelenmiştir.
Bu bağlamda her iki dönemin kendine has temel özellikleri olduğu gibi benzer yönlerinin de
olduğu saptanmıştır. Birinci ithal ikame döneminde daha çok altyapı ve temel ihtiyaçlara
yönelik devlet eliyle yapılan yatırımlar söz konusuyken ikinci ithal ikame döneminde ise lüks
mallar olarak tanımlanan ve dayanıklı mallara yönelimin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İthal İkame, Büyüme ve Kalkınma.
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GİRİŞ
1929 ekonomik buhranı dünya konjonktüründe yepyeni bir pencere açmıştır. Tüm dünyayı
etkisi altına alan kriz Türkiye’yi de etkilemişti. Bu krizden çıkmak, Osmanlıdan kalan borçları
ödemek ve liberal politikaların etkisizliği Türkiye ekonomisinde yeni bir atılımı gerektirmiştir.
Bu atılım devletçiliğin hâkim olduğu anlayışla, Birinci Sanayi Planıyla başlamış olan ithal
ikameci dönemdir.
İthal ikame döneminde amaç, dışarıdan alınan ürünlerin ülke ekonomisinin geleceği ve
bağımlılığı kırmak için içeride üretimin gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda birinci ikame
dönemi 1929 ekonomik buhranı sonrası Türkiye ekonomisinde bir zorunluluk gereği ortaya
çıkmıştır. Aynı durum 1950 yıllarda ortaya çıkan liberalleşme politikalarının başarısızlığa
uğramasından sonra 1960 döneminden sonra gerçekleşmiştir. 1960 sonrası ithal ikame
döneminde amaç sanayiyi geliştirmek ve talebe söz konusu olan malların üretimini
gerçekleştirmektir. Ancak bu hedef yaşanan döviz sıkıntıları sebebiyle gerçekleştirilememiş ve
1980 yılından sonra hâkim olan serbest ticaret anlayışına geçişin ön ayağı olmuştur.
1. KURULUŞ YILLARI EKONOMİK DİNAMİKLERİ
1.1. Cumhuriyetin Devraldığı Ekonomik Düzen
Cumhuriyetin uygulamaya koyduğu kalkınmanın temellerini kavrayabilmek için Cumhuriyetin
devraldığı ekonomik düzen ve o dönemin özelliklerini de göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Bu anlamda Osmanlıdan kalan sosyo-ekonomik özellikleri bilmek gerekir.
Batıda Sanayileşme hareketiyle canlanan ekonomik düzen, Osmanlıda geleneksel yöntemlerle
devam etmekteydi. Osmanlıda gelişen ekonomik düzen, devlet kontrolü altında belirli sınırlar
içinde yapılan ve kırsal-kentsel alanlar arasında mal değişiminin gerçekleştiği hanelerin
ihtiyaçlarına yönelen bir yapı ağırlıktaydı (Savrul, vd., 2013, s. 57). Bunun yanında sınırlı
olarak, Osmanlı Devleti’nde sınırlar içerisinde üretilmeyen malların temin edilmesi, dış
ticaretin gelişmesiyle gerçekleşmekteydi. Bu durumun varlığı zamanla ithal edilen ürünlerin
karşılanması için içerde dış pazara yönelik üretim gerçekleştirecek birimlerin gelişmesinin
önünü açtı.
Osmanlı Devletinde dış pazara yönelik politikada, ülke içinde mal fazlalığı oluşturarak
ekonomik karlılığı amaçlayan, ithalatı teşvik edici, ihracatı kısıtlayıcı uygulamalar
gerçekleştirmekteydi.
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Bu

politikaların

uygulanmasında,

ISBN: 978-605-06766-0-0

ihracatı

yüksek

oranlarda

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

411

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

vergilendirirken bazı mallara da ihracat kotası ya da ihracat yasağı konmaktaydı (Elibol, 2005,
s. 62).
Avrupa’da sanayileşmeyle gelişen sermaye hareketliliği ile kapitalizmin diğer tüm geleneksel
metotlarla büyüyen ülkelere nüfuz etmesi giderek hızlanmaktaydı. Bu durumun en iyi örneği
1838 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasıdır (Balta Limanı Anlaşması). Serbest ticaret
anlaşmasıyla Osmanlı Devleti yarı sömürgeleşme sürecine girmiştir. 19. yüzyılın ikinci
döneminden itibaren Kapitülasyonların genişlemesi ile sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler
için Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmekteydi (Eşiyok, 2008, s. 117). Böylece zanaatkârlar
ve yerli üretici ciddi zararlar görmüştür.
Dolayısıyla Osmanlı devletinde görülen bu ağır ekonomik sömürünün temel nedeni,
sanayileşmeyle beraber Batı’nın ihtiyaç duyduğu pazar ve hammadde ihtiyaçlarından
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden sanayileşmiş ülkeler, dış piyasalardan ucuz sınai hammadde
ithali gerçekleştirmek, bu piyasaya sınai mamullerin serbestçe satılarak ele geçirilebilmeleri
için, serbest dış ticaret uygulaması gerçekleştirmek istemektedir (Kazgan, 2017, s. 70).
Gerçekleştirilmek istenen bu serbest dış ticaret uygulaması ile Avrupa’nın ekonomik altyapısı
güçlendirilmiştir.
Avrupa uyguladığı serbest dış ticaret politikasıyla ithalatı kısıp ihracatı arttırma eğilimi
taşımaktadır. Amaç değerli olan altın ve gümüş gibi madenleri artırıp dış ticaret fazlası
oluşturmaktı. Bu durum Avrupa’da Merkantilizmin egemen olduğu dönemi ifade ediyordu.
Osmanlı ise tersi bir politika izlemekteydi. Osmanlının bu dönem amacı vergi gelirlerini artırıp
halkın temel gereksinimlerini yerine getirmekti.
Osmanlı vergi gelirlerini artırmak ve ülkenin temel gereksinimlerini karşılamayı 19. Yüzyılın
sonlarına kadar sürdürmüştür. Ancak 1838 Osmanlı-İngiltere arasında imzalanan ticaret
anlaşmasının yaptırımları Osmanlı ekonomisini açık pazar haline getirdi.
İngiltere’de başlayan Sanayileşme hareketiyle oluşan makinelerin çoğu üretime katkı sağladı
ve ekonomik büyümenin merkezinde yer alan tekstil sanayisi, zanaatkârlar ve yerli üreticilerin
iç piyasa odaklı üretimlerine adeta darbe vurmuştu (Basalla, 2013, s. 50). Bu artı ürün pazarı
Osmanlı ihracat ve ithalatı üzerinde önemli etki oluşturmuştur.
1830-1911 yılları arasında Osmanlı ihracatında artışlar yaşanmasına karşın, ithalatta da artış
söz konusudur. Dolayısıyla ithalatın ihracattan daha hızlı artması birinci dünya savasına kadar
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olan dönemde Osmanlı Devleti’nin dış ticaret açıklarının giderek artmasına sebep olmuştur
(Güven, 1998, s. 28).
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı girdiği savaşlar ve taraf olmak zorunda
olduğu anlaşmalar neticesinde ekonomik açıdan güçsüz bir konuma gelmişti. Girdiği savaşların
maliyetleri için iç kaynakların yetersizliğinden dolayı daha önce yoğun olarak yaptığı iç
borçlanma yerine dış borçlanmayı daraltarak büyük bir mali yükün altına girmiştir (Alper ve
Anbar, 2010, s. 47). Görüldüğü gibi bu mali yükün temelinde Osmanlının savaş ve askeri
harcamalar nedenli olduğu, bu mali yükleri de önce iç piyasadan daha sonrada dış piyasadan
karşılamaya yöneldiği görülmektedir. Özellikle dış piyasadan alınan borçlar gelecekte
kurulacak Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde ciddi ekonomik sorunlara neden olmaktadır.
1.2. Ekonomik Reformlar
Osmanlının sancılı yılları olarak gördüğümüz birinci dünya savaşına kadar olan süreçte
geçirdiği ağır sosyo-ekonomik bunalım tüm kaynakları tüketme noktasına getirmişti. Kurtuluş
savaşıyla beraber yaşanan bağımsızlık mücadelesinden başarıyla çıkan Mustafa Kemal Atatürk
ve arkadaşları saltanat ve hilafetin de kaldırılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdular.
Kurulan bu devlet elbette bir tarihi geçmişi vardı. Osmanlı Devletinin mirasçısı konumunda
olan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıdan kalan kaynakların sahibi olduğu gibi daha önce Osmanlı
üzerinde kurulan ekonomik yaptırımlarında teminatını sağlamaktaydı. Ancak sömürü şeklini
alan ekonomik yaptırımları yok etmek amacıyla, siyasi başarının yanında ekonomik başarının
da sağlanması gerektiği inancı hâkim görüştü. Atatürk bu görüşünü şu sözler ile
açıklamaktaydı:
“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle
taçlandırmazlarsa husule gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner” (Kocatürk, 2007,
320). Bu bağlamda yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinde birtakım ekonomik reformlarla
Osmanlıdan kalan ağır mali yük ve yeni bir ekonomik düzen için birtakım reform hareketlerine
girişilmiştir.
1.2.1. İzmir İktisat Kongresi
Kurtuluş Savaşında ülkenin tüm fiziki ve beşeri sermayesi sonuna kadar kullanılmış.
Cumhuriyetin ilanıyla her işin devletten beklendiği zorlu bir süreç başlamıştır. Devlet bir
yandan demografik yatırımlar (okul, hastane, yol) yaparak ülkeyi yeniden inşa etmeyi, diğer
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yandan da çimentoyu, unu, şekeri üretecek fabrikalar kurmayı hedeflemekteydi. 1920’li yıllarda
ülkenin içinde bulunduğu bu kötü durumda dahi hâkim iktisadi görüş, piyasa odaklı, sermaye
birikiminin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi yönündeydi.
1923 yılında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik düzeni iyileştirme çabasıyla piyasa ekonomisi
ve özel sektör ağırlıklı bir iktisadi kalkınma için İzmir İktisadi Kongresi düzenlenmiştir
(Özçelik ve Tunçer, 2010, s.254). Liberal anlayışın hâkim olduğu kongrenin temel amacı,
Osmanlı Devletinden devralınan harap olmuş ekonominin toparlanması ve yeni bir ekonomik
yapının kurulmasıydı (Eğilmez, 2018, s. 136). Böylece kongre siyasal bağımsızlığın ekonomik
bağımsızlıkla tamamlaması ve özel sektörün güçlendirilmesi hedefini gözetmekteydi. Bu
politikayı Eğilmez, milliyetçi-liberal bir ekonomi politikası olarak yorumlamaktadır.
Çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi temsilcilerinden oluşan İzmir İktisat Kongresinde ülke
ekonomisinin düzenlenmesi için şu kararlar alınmıştır (Durmuş ve Aydemir 2016, s. 158):
•

Yerli üretimin geliştirilmesi,

•

İthal lüks mallardan kaçınma,

•

Ekonominin büyümesi için yabancı sermayeye kolaylık sağlanacak,

•

Reji idaresi ve yönetimi kaldırılacak,

•

Tütün ticareti ve tarımı serbest olacak,

•

Ziraat Bankası yeniden düzenlenecek,

•

Lüks ithalattan kaçınılıp, ihracat teşvik edilecektir.

•

Demiryolları ağırlıklı olarak, limanlar ve diğer ulaşımların alt yapısı geliştirilecektir.

•

Türk sularında kabotaj hakkı sağlanacaktır.

•

Gümrük tarifesi yenilenecek,

•

Sanayicilere kredi imkânı sunmak üzere Sanayi Bankası kurulacak,

•

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun günün şartlarına uygun hale getirilecek,

•

İşçilerin çalışma şartları iyileştirilecek,

•

18 yaşından küçükler çalıştırılmayacak ve haftada bir gün tatil günü olarak belirlenecek,

•

Üretimdeki tüm iş gücüne sendikalaşma hakkı tanınacaktır.

Kongre sonucunda Türkiye’nin ekonomik gelişimi için üreticilerin korunması, ihracatın
özendirilip ithalatın azaltılması, yerli ve milli sanayi oluşturma, demir yolu inşası ve işçilerin
yaşam şartlarını düzenleyici tedbirler almak kongrenin temel hedeflerini oluşturmuştur.
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1.2.2. Teşvik-i Sanayi Kanunu
Sanayileşme bağımsızlığını henüz yeni edinmiş ülkeler için ekonomik hayatın ve ülke
standartlarının gelişimini sağlama alacak katma değeri en yüksek sektördür. 1913 yılında
Osmanlı devletinin çıkarttığı “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı”, 1927 yılında çıkartılan
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun temeli niteliğindeydi. İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlarla
beraber Teşvik-i Sanayi Kanunu amaç olarak; sanayileşmenin sağlanıp topyekûn bir kalkınma
hedeflenmiştir (Kepenek, 2012, s.44).
Sanayileşmenin sağlanması için çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunuyla genel olarak şu şartlar
geliştirilmek istenmiştir (Kasalak, 2012, s. 73):
•

İşletme kuracak kişilere, belediye sınırları dışındaki arazi ücretsiz olarak devlet
tarafından verilecektir. Belediye sınırları içerisinde ise, verilen arazinin bedeli 10 yılda
ödenmesi sağlanacaktır.

•

Girişimciler ve bunların bulundukları iş yerleri belli belediye ruhsatlarından muaftır.

•

Kanundan yararlanan işletmelerin hisse senetleri ve tahvilleri, damga resminden
muaftır.

•

İşletmelerin kurulması için gerekli olan tüm altyapı ve üst yapı malzemelerin
yurtiçinden karşılanmaması halinde yurtdışından ithal edilmesi durumunda ithal
sırasında gümrük ve vergiden muaf tutulacaktır.

•

İşletmelerle ilgili malzeme, makine ve aletler, demiryolları ve denizyollarında %30
indirimli olarak taşınacaktır. Bakanlar Kurulu, hammadde ve mamul maddelerin
taşınmasında da indirimli tarife uygulama yetkisine sahiptir.

•

İşletmelere, ürettikleri mamul maddelerin %10’u oranında prim Bakanlar Kurulu
kararıyla verilebilir.

•

İşletmelerin faaliyeti için gerekli tuz, ispirto ve patlayıcı maddelerde belli bir indirim
uygulanabilir.

•

Devlet, özel idareler, belediyeler ve kamunun diğer kurum ve kuruluşları Teşvik-i
Sanayi Kanun’undan yararlanan işletmeler, yerli malları, benzeri ithal mallarından %10
pahalı olsa da tercihen kullanmak zorundadırlar.

Sanayileşmeyi gerçekleştirmek için birçok öneri sunan bu yasa istenilen sanayi atılımını
gerçekleştirememiştir. Çünkü ciddi altyapı eksikliği, ülkede hem beşeri hem de maddi sermaye
eksikliği, teknik eleman eksikliği, savaş yılları kalıntılarının devam etmesi, nüfus azlığı,
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eğitimli işgücü eksikliği gibi nedenlerin yansıra özellikle kapitülasyonların kaldırılmış
olmasına rağmen Lozan Antlaşmasıyla birlikte imzalanan ticaret sözleşmesinin gelişmesinde
en önemli engellerden biri olmuştur. 1916 gümrük tarifelerini esas alan 5 yıllık bu sözleşme
(Özel, 2011, s.76) nedeniyle liberal ekonominin varlığı bu kanunun gerçekleştirilmesinde en
büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
1.3. 1929 Ekonomik Buhranın Türkiye Ekonomisine Etkisi
1929 Ekonomik buhrana gelindiğinde Türkiye iktisadi yaşamının en belirgin reformları, İzmir
İktisat Kongresi ve Teşvik-i Sanayi Kanunu olarak belirlenmekteydi. Bununla beraber yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyetinin dünya içerisinde nasıl bir yer edineceğini konu eden Lozan
Antlaşması ekonomik sınırlamalarının kalkacağı tarih 1929 ekonomik buhranına denk
gelmekteydi. Aynı zamanda Osmanlı’dan kalan borçların ödenmesi de buhran sürecine denk
gelmişti (Boratav, 2013, s. 43).
Siyasi ve ekonomik bir bağımlılık yaratan kapitülasyonların kaldırılması gibi bir başarı
sağlanmışsa da Lozan Antlaşmasının iktisadi şartları ekonomi üzerinde ciddi yük bindirmişti.
Uzun bir mücadele sonucunda imzalanan anlaşmada tüm iktisadi yükümlülükler bertaraf
edilememiştir. Böylece oluşan yeni ekonomik konjonktürün Cumhuriyet dönemi ve sonrası
ekonomi politikalarını etkilemesi de kaçınılmaz olacaktır. Önlenmesi en zor görünen
düzenleme Osmanlı borçlarının önemli bir bölümünün Osmanlıdan ayrılan topraklara
paylaştırılmak suretiyle ödenmesiydi. Bu borçlar 1914 yılına kadar olan borçların Osmanlıdan
ayrılan ülkelere bölünmesi kararıydı (Özdemir, 2013, s. 172). Bu borçlar taksitler şeklinde
ödenecek ve daha sonra yapılacak düzenleme ile 1929 yılına denk gelecekti.
1929 Ekim ayında New York borsasında hisse senetlerinin hızla değer kaybetmesiyle başlayan
ekonomik krizi tüm dünya ülkelerini derinden sarstı. Kısa sürede kriz Kıta Avrupa’sına yayıldı.
Tüm dünya borsalarında hisse senetleri değer kaybına uğradı ve ülkeler ellerindeki hisse
senetlerini bankalara satmaya başlaması sonucunda bankalar likidite eksikliğinden bu durumu
kontrol edemedi. Banka iflasları arka arkaya geldi (Kocatürk ve Gölalan, 2010, s.55). 1929
krizinde batan banka sayısı 5000’i bulmuştur (Akın ve Ece, 2009, s.156).
Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Bunalımın
etkisiyle özel sektör eliyle kalkınmayı hedefleyen programlar başarısız oldu. Dolayısıyla bu
dönemden itibaren Türkiye ekonomi politikasında ciddi değişikliğe gitti. Önceki dönemlerde
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özel sektör eliyle kalkınma hedefinden başarı elde edemeyince, devletçi politikalara dönemeye
başladı.
2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHAL İKAME DÖNEMİ
2.1. İthal İkame Kavramı
Klasik ve neo-klasik iktisadi anlayışa göre, azgelişmiş ülkelerin iki temel kriter etrafında
birleşmesi kalkınmalarını kolaylaştıracağıydı. Bu varsayımlar, uluslararası ticaretin tüm
ülkelerin çıkarına olduğu ve üretilen ürünlerini en ucuza mal eden ülkelerin edindiği mukayeseli
üstünlükler teorisine göre oluşan uzmanlaşmanın, tüm tarafların refahını artıracağı görüşleri
kapsıyordu (Bettelheim, vd., 1975, s. 25).
Serbest ticaretin tüm tarafların ortak çıkarına hizmet eder anlayışı yanında daha ucuza mal
üretimi yapan ülkenin de malının alınmasının her iki tarafın faydasına olacağı Ricardo
tarafından belirtilmiştir. Bu ifadelerle serbest ticaretin etkin bir sistem olduğu kalkınma için
hâkim görüştü.
Gelişmiş sanayi ülkeleri tarafından dayatılan bu kalkınma anlayışlarının, azgelişmiş ülkeleri
harekete geçirmediği aksine daha kötüye götürdüğü görülmüştür. Bu yüzden içe dönük bir
kalkınmayı hedef alan azgelişmiş ülkeler, değişmeye ayak bağı olan bir dizi engelin aşılmasını
hedeflemiştir. Bu engeller kurumsal nitelikte olabilir, sermaye, eğitimli iş gücü yetersizliği veya
bunların harekete geçirilmemelerinden kaynaklanabilir. Temel sorun bunları aşmak için
ekonomiye bilinçli bir müdahalenin gerekliliğidir.
Bu bağlamda geliştirilen ithal ikame, daha önce ithal edilen malların ülkede üretilmesi olarak
tanımlanıyor. Başka bir ifadeyle, daha önce ithal edilen malları ülke içinde üretmeyi amaçlayan
sanayiler kurmaktır (Başkaya, 2000, s. 107). Başkaya, ithal ikameyi iki şekilde
yorumlamaktadır. Birincisinde, ürünün büyük kısmı iç girdilerden ve üretimde içerde ise,
kullanılan ithal girdi önemsizdir. İkincisinde, üretim içerde yapılır ancak tüm girdiler dışarıdan
ise bu bir montajlıma sistemidir. Dolayısıyla ithal ikame anlayışında önemli olan girdilerin ne
kadarının ülkeden karşılandığıdır. Aksi takdirde oluşan montajlaşmada ülke sanayileşmede
yetersi kalır.
2.2. Türkiye’de Birinci (1930 sonrası) İthal İkame Dönemi
Tarihsel olarak ithal ikame anlayışı ilk olarak 1929 ekonomik krizi sonrasına, 1930’lu yıllara
rastlar. İthal ikameyi uygulamaya koyan temel durum da 1929 yılında yaşanan ekonomik
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krizdir. Dolayısıyla böyle bir sürecin ortaya çıkış nedeni, azgelişmiş ülkelerin içinde
bulundukları olumsuzluklardır.
Dış ticarette karşılaşılan zorluklardan ötürü benimsenen ithal ikame anlayışında Türkiye, dışa
kapanarak devlet

eliyle sanayileşme hamlesine girmiştir. 1929 yılında Lozan’ın

sınırlamalarının da son bulmasıyla ithal edilen sınai tüketim ürünlerinde ithal ikameci
yatırımlara geçildi (Öndağ, 2012, s. 3). Böylece azgelişmiş sanayisiz ülke konumundaki
durumlarını değiştirmeye yönelen ülkelerden biri de Türkiye oldu.
1929 ekonomik buhranın yaşandığı dönemden sonra Türkiye uluslararası arena da bir denge
politikası izlemiştir. Özellikle bu dönemde Sovyetler Birliği, ittifak arayışı içerisinde
Türkiye’ye geniş kredi imkânları sağlanmış ve bu krediler sanayileşme planlarında
kullanılmıştır. Özel sektörün ekonomiyi sürükleyecek güç sahip olmaması nedeniyle ve ülkenin
ekonomik kalkınmasını hızla gerçekleştirebilmek amacıyla uygulamaya konulan planların ana
teması, kalkınma sürecinde sanayileşme ve hammaddesi ülke içinde bulunan üretim kollarına
öncelik vermesi, özel sektör yatırımlarını içermesi ve devletin dar anlamda sınai yatırımları
kapsamına almasıdır (Övgün, 2009, s. 27). Ayrıca Sovyetler Birliğinden alınan destekle
planlamaların yapılması, Türkiye’nin dünya emperyalist güçlere karşı başkaldırısı olarak
görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye 1933-38 yıllarını kapsayan birinci beş yıllık sanayileşme
planında esas olarak, ham maddeleri ülke içerisinde yetişen ve yakın bir zamanda gelişmesi
beklenen sanayi kollarına yönelmiştir.
Yönelimin gerçekleştiği sanayi kolları, büyük sermaye ve teknik altyapıya ihtiyaç gösteren
faaliyetler olduklarından tesislerin inşası devlete bırakılmıştır. İthal ikameci sanayileşmenin ilk
uygulanışı olan bu plan asıl olarak ülkenin o günkü üretim ihtiyaçlarını karışılmak için
uygulamaya koyulmuştur (Övgün, 2009, s. 39).
Olumlu sonuçlar veren birinci beş yıllık sanayi planı üzerine hükümet, ikinci bir sanayi planını
yürürlüğe koyma çalışmaları başlatmıştır. İkinci sanayi planı, birincisinden farklı olarak ülkede
ihraç maddeleri sanayisini geliştirmeyi hedeflemiştir. Birinci sanayi planında daha çok maden
ve imalat sanayine dikkat edilirken, ikinci sanayi planında enerji ve ulaşım sektörleri de kapsam
içine alınmıştır. II. Dünya savaşının patlak vermesi ve planın hayata geçirilmesi için yeterli
kaynağın temin edilmemesi üzerine ikinci sanayi planı uygulanamamıştır (Özyurt, 2008, s.
129).
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Birinci ikame dönemi dediğimiz bu dönemde, sanayiden dış ticarete, vergi sisteminden
bankacılık alanlarına kadar birçok alanda etkili olan devletçilik politikasının en büyük iki
kazanımı, Kamu İktisadi Teşekkülü ve iktisadi yaşamın kanun ve düzenlemelerle kontrol altına
alınmasıydı. KİT’ler devletin mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere kurduğu tüzel
kişiliklerdir (Övgün, 2009, s. 41). Dolayısıyla kriz dönemi ve savaş yükümlülüklerini üzerinden
atmaya çalışan Türkiye, KİT’ler aracılığıyla özel sektörün sermaye yetersizliği, bölgesel
gelişme farklılıklarını ortadan kaldırma, gelir dağılımını düzenlemek ve ekonomik kalkınmayı
gerçekleştirme hedeflerini gözetmiştir. Ekonomik hedeflerinin yanında KİT’ler toplumsal ve
siyasal birçok işlevin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş kuruluşlardır. Devletin o dönemde
gıda, elbise, ayakkabı ve silah gibi genel ve temel gereksinimlerin karışılması bu yargıyı
destekler niteliktedir.
Birinci

ikame

anlayışının

hâkim

olduğu

yıllar

(1930-39)

yılları

genel

olarak

değerlendirildiğinde, dünya ekonomisi krizin etkileriyle uğraşırken ve azgelişmiş ülkelerin
birçoğu bunalım içerisindeyken, Türkiye’nin bir ölçüde krizin dışında kalmayı başardığı ve
sanayileşme adına önemli adımlar attığını söylemek mümkündür. Bunu da mümkün olduğu
kadar liberal politikalardan uzaklaşıp ithal ikame anlayışını benimseyip, kamunun sanayi
teşebbüs yatırımlarını planlama çabalarıyla gerçekleştirdiği görülmektedir.
2.3. Türkiye’de İkinci (1960 sonrası) İthal İkame Dönemi
II. Dünya savaşı ABD tarafından Japonya’ya atom bombası atılmasıyla son buldu. Müttefik
olan Rusya’nın savaş sonunda yayılmacı politikalarına karşı ABD başkanı Truman, Rus
Komünizmine karşı mücadele eden ülkeleri destekledi. Bu bağlamda ABD Kongre’sinin de
onayını olarak Truman doktrinini devreye soktu.
Truman doktriniyle ABD; komünizme karşı durabilecek olan Türkiye ve Yunanistan’a 400
milyon dolar tutarında yardımda bulundu. Türkiye II. Dünya savaşının ardından yükselen gıda
maddeleri ve savaşın ülkenin de dâhil olabileceği endişesiyle yapılan harcamalar ve Rus
yayılmasına karşı korunma çabası ekonomiyi olumsuz etkilemişti (Ertem, 2009, s. 386). Bu
yüzden Türkiye yapılan yardımlardan faydalandı.
ABD’nin Truman doktrinini yayınlamasından sonra 1948 yılında ikinci bir yardım yapıldı.
Marshall planı olarak adlandırılan bu plan, II. Dünya Savaş’ında ekonomileri ciddi derecede
sarsılan Avrupa ülkelerine parasal yardımın yanında araç-gereç yardımı yapılmasını
öngörüyordu. 16 Avrupa ülkesini kapsayan bu yardımda Türkiye’de dâhil edilmişti. Marshall
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Plan’ının nihai hedefi savaş sonrası dönemde Avrupa’da hâkimiyeti Rusya’ya bırakmamak ve
Rus komünizmini engellemekti (Ozer, 2014, s. 427).
Truman ve Marshall planıyla yapılan yardımlardan sonra 1950 yılında yeninden liberal
politikaları başlatan Demokrat Parti, yabancı sermayenin Türkiye’de faaliyette bulanabilmesi
için Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkardı. İlk yıllardan itibaren tarımda yaşanan
makineleşme, ithalatın sınırlandırılması, kredi olanaklarının genişletilmesi, altyapı ve dış
yardımların alınması başlangıçta bir büyüme karşıladıysa da yaşanan parasal genişleme
enflasyona neden oldu. TL’nin hem iç hem dış değerini kaybetmeye başladı. Böylece
Türkiye’nin liberal politikalara dönüşü başlangıçta iyi gitse de plansız ve programsız politika
uygulaması sonucunda önemli ekonomik çöküntüyle sonuçlandı (Eğilmez, 2018, s. 143).
Ekonomik çöküntüyle beraber Türkiye’de 1960 yılında askeri darbe yaşandı.
1960 askeri darbesi sonucunda Kurucu meclis 1961 anayasasında, kaynakların verimli
kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel
planlama hizmetlerinin bir bütünlük içinde sağlanmasını amaç edinmiş ve bu amacı kontrol
etmek için Devlet Planlama Teşkilatını kurmuştur (Resmi Gazete, Sayı. 20822). Görüldüğü gibi
Kurucu meclis artık ekonominin plan ve planlamayı esas alarak kontrol edinmesini yasal sürece
bağlamıştır.
Birinci beş yıllık kalkınma planının çatısı ortaya çıkmadan, Yerli Sanayinin Korunması
Hakkında Muhtıra adıyla 9 Mart 1961’de Yayınlanan “Gizli” başlıklı DPT çalışmasında
“sanayileşme yoluyla büyüme” Türkiye’nin stratejisinin göstergesi olacaktır. Sanayileşmenin
yatırım ölçütleri konusunda açık tercihler getirilerek şöyle denilmektedir (Mortan ve Çakmaklı,
1987, s. 124):
•

Temel hedef, ne her malı ülke içinde üretmek, ne de belli bir sektörü korumaktır. Amaç,
büyümek ve kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu uğurda teşvik edici, koruyucu ve bazı
hallerde önleyici tedbirlerle piyasaya müdahale edilmelidir.

•

Korunma siyasetinin esasları sadece teknik imkânlara bağlanamaz. Yerli sanayi
koruyarak ülke içinde üretemeyeceğimiz hemen hiçbir şey yoktur. Ancak koruma
faydası maliyetinden yüksek olduğu takdirde sakıncalıdır.

•

Bazı büyük sanayi kollarını korunması (kamyon) ve otomobil sanayisi kurulması
düşünülmektedir.
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Cumhuriyet döneminden sonra uygulamaya konulan ikinci dönem kalkınma planları, ilk olarak
1963-67 yılları arasını kapsayan birinci beş yıllık kalkınma planı uygulandı ve başarılı olundu.
Ondan sonraki dönemlerde de planlama modelleri uygulamaya devam etti. 1968-72 yıllarını
kapsayan ikinci beş yıllık kalkınma planında sanayi kesimi ekonomik büyüme açısından
lokomotif güç olarak belirlendi. İhracatın teşviki ve ithal ikamenin ağırlıklı politikaların daha
ön plana çıktığı dönemdir. Bu anlamda tüm planların nihai hedefi, kamu kesimi için zorunlu
özel kesim için yol gösterici bir modeli temsil ediyordu.
Birinci beş yıllık sanayileşme palanıyla başlayan ithal ikameci sanayileşme 1960’lı yılların
sosyo-ekonmik yaşantısıyla şekillenmekteydi. Gelişen kapitalist ülkelerin tüketimlerinde de
farklı ürünler ortaya çıkmıştı. Radyo, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, otomobil ve ev
eşyaları türünden ve iktisadi anlamda dayanıklı tüketim malları diye adlandırılan mallara karşı
ülkede bir talep oluşmaktaydı (Boratav, 2013, s. 119). Dolayısıyla böyle bir talebinde devleti
yöneten siyasi erk tarafından karşılanması düşüncesi de ortaya çıkmıştı. Ancak, ülkedeki dış
ticaret tıkanmaları yaşanırken bu malların ithaline izin vermek, kısıtlı olan dövizin lüks mallara
ayrılması demekti. Bunu engellemek amacıyla bu mallar yabancı sermayenin de katılmasıyla
ülke içinde üretilecekti.
İthal ikamede iki yöntem belirlenerek sanayileşmeye doğru güçlü adımlarla gidilecekti. İlki
ürünün büyük kısmı içerde üretilir, kullanılan ithal girdi sınırlıdır. İkincisi, üretim içerde yapılır
ama kullanılan girdilerin tamamı dışarıdan ithal edilir. Burada bir montaj söz konusudur
dolayısıyla bu durum sanayileşmeye bir katkı değer sunmaz (Başkaya, 2000, s. 108). Ancak ilk
kuruluş aşamasında yapılan montajlıma daha sonra altyapının oluşmasıyla zamanla daha fazla
yerli katkıyla ve çevresinden beslendiği yan sanayi kollarıyla modern sanayi yapısına
kavuşacaktı. Ancak bu üretim kolları teknoloji ve temel girdiler bakımından dışa bağlı olmaya
devam edeceklerdir. Çünkü teknolojisi ileride olan batı, daha az maliyetle daha büyük ölçekte
ve kalite bakımından daha ileri ürün oluşturacaktır. Buda ülkenin dış pazarlara yönelme
imkânını kısıtlayacaktır.
Boratav, ithal ikame sanayileşmesine konu olan sektörlerin orta sınıfın çıkarlarının üzerinde
etkisinden de bahsetmektedir. Kurulan sanayi kuruluşlarının varlıklı kişilerin tüketim
taleplerinin yanında reel gelirdeki artışlar ve hızlı büyümeyle dayanıklı tüketim malları
emekçilerinde eriştiğini dile getirmiştir (Boratav, 2013, 120). Ancak Başkaya bu dönem ithal
ikame sanayileşmesinin ülke nüfusunu %10-20'lik kesimine hitap ettiği görüşündedir.
Dolayısıyla bu durumda yüksek oranda ithal girdi kaynaklı ise yaşanan iktisadi büyümenin
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sanayileşme açısından olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Batıda geçerli tüketim modelinin
taklit edilmesi durumunda kullanılan teknolojinin de ekonominin genel gelişmişlik düzeyine
uygun düşmesi söz konusu olamaz. Öte yandan sadece girdiler değil fabrikalarda dışarıdan
gelmektedir. Bu durumun sonucunda bir teknolojik bağımlılığın oluştuğu görülmektedir
(Başkaya, 2000, s. 111).
Dolayısıyla gerek montaj gerekse de yerli ürün ağırlıklı ithal ikameci sanayileşmenin başladığı
1960 yıllardan sonra hızlı sanayileşme süreci gerçekleşmiştir. 1962-76 yılları sanayi sektöründe
yıllık ortalama %9 büyüme hızı yakalanmıştır. Bu büyüme oranı yıllık ortalama 15,6’ya kadar
çıkan birikim oranı ve yıllık ortalama %3,1 oranına ulaşan göreceli dış açık yoluyla
sağlanmıştır. Mili hâsıla yıllık ortalama büyüme hızı %6,3 karşın, sanayi sektöründeki yıllık
ortalama büyüme hızının %9,3 olması önemli bir gelişmedir (Eşiyok, 2006, s. 15). Dönem
boyunca sanayi sektörü büyümenin sürükleyici gücü olduğu dönemlere göre artarak %18,1
oranına ulaşmasında da açıkça görülmektedir (Gümüşlü, 1986, 234).
3. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BİRİNCİ-İKİNCİ İTHAL İKAME DÖNEMİ
KARŞILAŞTIRILMASI
3.1. Türkiye’de Birinci ve İkinci İthal İkame Döneminin Benzerlikleri
Osmanlıdan kalan şartlar ve devamında yaşanan Kurtuluş Savaşı yılları Türkiye için ciddi
ekonomik sorun, hatta ekonominin çökmesine neden olmuştur. Zor şartlarında kazanılan
Kurtuluş savaşı sonrasında imzalanan 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye’nin
siyasi bağımsızlığı tanımıştır. Siyasi bağımsızlık Atatürk’ün dediği gibi ekonomik
bağımsızlıkla gerçekleşmese önemli olmayacağı tüm siyasi çevreler tarafından kabul edilen
dönemin önemli görüşüydü. İzlenen ekonomi politikalarında 1929 yılına kadar liberal
politikalar hâkimken 1929 ekonomik buhranından sonra ise dünya konjonktüründe ortaya çıkan
yapıya benzer devletçi yaklaşımlar sergilenmiştir.
1929’dan itibaren Türkiye içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve krizin etkilerini yok etmek
maksadıyla sanayi faaliyetlerini devlet eliyle yürütmeye çalışmıştır. Bu dönemde ithal ikameci
bir anlayışla ülke içerisinde sanayi kolları geliştirilmiştir. Bu gelişim dünya konjonktürünün bir
sonucuydu. Çünkü bu döneme kadar hâkim olan liberal piyasa anlayışı, tam rekabet, tam
istihdam ve piyasanın gelir dağılımını yerine getirdiği inandığı görünmez el’in sonu gelmişti.
Kamu ekonomisinin hâkim olduğu, Keynesyen politikaların egemen olduğu dönem, ekonomiyi
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piyasa başarısızlıklarına karşı koruyacaktı. Dolayısıyla dünya konjonktürleri dahil olmak üzere
Osmanlı’dan kalan borçların ödenmeye başlanması da bunu gerekli kılmaktaydı.
1960 sonrası ithal ikame dönemi de tıpkı birinci dönem ithal ikame gibi savaşa fiili olarak
katılmasa da II. Dünya savaşının ülkeye sıçrama korkusuyla ciddi ekonomik harcamaların
yapıldığı dönemin devamını taşımaktaydı. Diğer önemli gelişmeler ise, Truman doktrini,
Marshall yardımları ve Demokrat Parti’den kalan liberalleşme politikalarının başarısızlıklarının
ekonomik sonuçları, Türkiye ekonomisinin tekrardan içe kapanık bir vaziyet almasına neden
olmaktaydı. Böylece cumhuriyet dönemi birinci ithal ikame sanayileşme döneminden sonra
ikinci ithal ikame sanayileşme dönemi başlamaktaydı.
Her iki döneminde temel olan sosyo-ekonomik ve siyasi farklılıkları daha fazla olsa da
benzerlikleri de söz konusudur. Bu benzerlikler şöyle sıralanabilir (Eşiyok, 2006, s. 9-15; Kaya
ve Durgun, 2009, s. 239; Kocatürk ve Gölalan, 210, s. 56; Akat, 2004, s. 21):
•

Her iki dönemin temel amacı ithalata söz konusu olan malların içeride üretilmesiydi.

•

Her iki dönemde de devlet faaliyetlerde öncü rol üstlendiği görülmüştür. Dolayısıyla
özel sektörde devlet desteğiyle desteklenip girişimlerde bulunulmuştur. Girişimci kişi
veya işletmelere altyapı olanakları sağlanmıştır.

•

Piyasa ekonomisi hem birinci hem de ikinci dönemde tamamen saf dışı bırakılmamıştır.
Yani pür bir kamu anlayışı hâkim değildir. Özel sektör destekleyici bir anlayış hakim
olmuştur.

•

Birinci ithal ikame döneminde Atatürk’ün devletçilik ilkesi gereği planlı bir programa
sahipken aynı şekilde ikinci ithal ikame döneminde ise, 1961 anayasanın şartlarından
biri olarak ekonomi planlamaya dayalı gerçekleştirilmiştir.

•

Her iki dönem sanayileşmesinde hem iç hem de dış borçlanmanın yanında vergilerle de
karşılamıştır.

•

Her iki dönemde dış ticaret açıklarının artması ithal ikame anlayışının oluşmasına neden
olmuştur. 1929 ekonomik buhranı sonucunda dış ticaret açığı artmış bu yüzden ithalat
kısılıp ithal edilen ürünler içerde üretilmeye başlanmıştır. Aynı durum Demokrat
Parti’nin liberal politikalar uygulaması sonucunda oluşan ticaret açık fazlasında da
meydana gelmektedir.

•

Her iki dönemin temel bir diğer hedefi, yerli üretime olan talebi artırmaktır.

•

Her iki dönem serbest ticaretin hakim olduğu liberal dönemlere göre daha fazla kamu
harcaması yapılmıştır.
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Birinci dönemde Batıcı-reformcu yönetici kadro eliyle sanayileşme gerçekleştirilmek
istenmiştir. Çünkü her iki dönemde de Cumhuriyetin kuruluşuna hizmet eden kadronun
gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Darbeden sonra İsmet İnönü’nün planlı ekonomiye
geçiş mücadelesi bu yargımızı destekler niteliktedir.

•

İki dönemin benzer bir diğer yönü ihtilalcı iki güç tarafından yapılmasıydı. Yani birinci
ikame döneminde karar vericiler Atatürk önderliğinde etkisini koruyup kararlıyken,
ikinci ithal ikame döneminde ise bu durum Darbe yapan Kurucu meclis hâkimiyetinde
sağlanmaktaydı.

•

Birinci dönemde 1934-1938 yıllarını kapsayan Beş Yıllık Sanayileşme Planı
gerçekleştirilirken, ikinci dönemde 1963-1967 arası Birinci Beş Yıllık Kalkınma planı
uygulanmıştır. Her iki dönemde ilk zamanlarda büyüme oranlarında artışlar yaşanmıştır.

Birinci ve ikinci sanayileşme döneminin geçirdiği sosyo-ekonomik ve siyasi koşullar farklılık
arz etse de birtakım ortak değerler etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla bu değerlerin
sonuçlarında oransal olarak farklılık arz etse de gelişim söz konusu olmaktadır. Tüm bu
benzerliklerin üzerinde durulduğu nokta yerli sanayiyi harekete geçirme anlayışından
kaynaklanmaktadır. Çünkü sanayileşmesini sağlayamayan bir ülkenin büyüme ve kalkınmada
lokomotif gücü harekete geçirmemesi o toplumu refahtan uzaklaştıracağı tüm Batılı devletlerin
tecrübelerinden görülmekteydi. Ancak buradaki sanayileşme pür teknik sanayileşmeden ziyade
toplumun refahını ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan tarım ve hizmet gibi diğer sektörlerin
katılımı ve sektörler arası tamamlayıcılık anlayışıyla ancak gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda
her dönemin içinde bulunduğu konjonktürlerin benzerlikleri ve benzer sonuçlar doğurması az
görülmesine karşın farklılıkları daha çok karşımıza çıkmaktadır.
3.2. Türkiye’de Birinci ve İkinci İthal İkame Döneminin Farklılıkları
Türkiye’de iktisadi yaşam, sosyo-ekonomik ve siyasi sebepler nedeniyle farklılıklar
oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1929 buhranına kadar savaşın yaralarını
sarmaya çalışılmış, buhran sonrası dönemde ise ortaya çıkan buhranın ekonomik etkileri ve
devletin sanayileşme hamlelerini içerden sağlama düşüncesi hâkim olmuştur. Yine 1960
darbesi sonrası dönemde de uygulanmakta olan liberal politikalardan arındırılmış planlı bir ithal
ikameci strateji izlenmiştir. Bu dönem 1960-79 arası dönemi kapsamaktadır.
1950’li yılların sonlarına doğru alınan dışarıdan alınan borçlar, IMF, Dünya Bankası ve
OECD’ye üye olunması soncu Demokrat Parti liberal politikalar benimsemiştir. Bu dönemde
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ithalat kontrolleri kaldırılmış (gümrük vergisi hariç) böylece dış ticaret hızla açık vermeye
başlamıştır. Yapılacak yardımlar karşılığında uluslararası yaptırımlar öngören kuruluşlar (IMF,
WB) ticarette serbestleşmeyi devam edilmesini istenmiştir (Pınar, 2017, s.178). Yaşanan bu
ekonomik sıkıntılar beraberinde ülkede askeri darbenin yaşanmasına neden olmuştur. Darbe
sonrasında oluşturulan Kurucu Meclis kararıyla planlı bir ekonomi anlayışı hâkim olmuştur.
Böylece sanayi kalkınma planları uygulanmaya katılmıştır. Bu planları hedefi, strateji gereği
daha önce ithal edilen malların yurtiçinde üretilecek böylece sanayiciye hem düşük kredi hem
de KİT ürünlerinin düşük fiyattan satılması gibi teşviklerde bulunulmuştur.
1930 sonrası ithal ikameci sanayileşme dönemi ile 1960 sonrası ithal ikameci sanayileşme
dönemlerinin ortaya çıkış süreçleri başarısız bir liberalleşme politikalarının sonucunda
oluşmuştur. Burada piyasanın başarısızlığına neden olan birçok sosyo-ekonomik ve siyasi
faktör mevcuttur. Her iki döneminde piyasa başarısızlığı sonucunda atılan planlı dönemler
olması farklılık taşımadığı anlamına gelmemelidir. Aksine her dönemin kendine özgü
konjonktürel dalgalanma ve kriz dönemlerinin farklı sonuçları bulunmaktadır. Her iki dönemde
bulunan farklılıkları şöyle sıralayabiliriz (Doğan, 2013, s. 218; Pınar, 2017, s. 321; Öndağ,
2012, s. 3; Dirimtekin, 1989, s. 80; Mortan ve Çakmaklı, 1987, s. 124) :
•

Birinci ithal ikame döneminde kuruluş aşamasındaki bir ülkenin harekete geçiş
sürecinin altyapısını destekleyecek sektörlere teşvik sağlanırken, ikinci ithal ikame
döneminde ise, dayanıklı tüketim malları sanayinin altyapısı oluşturulmaktaydı.

•

Birinci ithal ikame döneminde devlet eliyle özel sektör desteklenmek istense de
gelişilmemiş zayıf bir özel sektör söz konusuyken, 1960 sonrası ithal ikame döneminde,
devlet teşvikleriyle özel sektörde de gelişim söz konusudur.

•

Birinci ithal ikame döneminde savaşın getirdiği yük ten dolayı, tarım sanayi ve ticaret
alanlarında yatırım söz konusuyken, ikinci ithal ikame döneminde ağırlıklı olarak
sanayiye önem verilmiştir.

•

KİT’ler birinci ithal ikame döneminde sosyal faydayı sağlamak için temel mal üretimi
gerçekleştirirken ikinci ithal ikame döneminde ise devlet bunu ağırlıklı olarak özel
sektörle geliştirilmek istemiştir.

•

Türkiye’de birinci ithal ikame döneminde (1940-45 arası dönemi) yaşanan II. Dünya
savaşı önlemleri ve devamında alınan Varlık Vergisi ülkede karaborsa, vurgunculukla
beraber Türkiye’de kapitalizmin gelişmesinde önem taşıyan sermaye birikimine yol
açmıştı. İkinci ithal ikame döneminde ise bu durum yani 1980 serbest ticaret politikasına
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sürükleyen en önemli neden, ithal ikamece sonucu oluşan döviz darboğazlarının
oluşmasıdır.

Çünkü

ithal

ikamenin

gerçekleştirilmesi

için

içeride

üretimi

gerçekleştirecek ürünlerin alımında ve yeterli düzeyde ihracatın yapılmaması döviz
stokunu azaltacaktır. Buda ülkenin dışarıya borçlanmasına nihayetinde ithal ikameci
anlayışı terk etmesine neden olacaktır.
•

Birinci ithal ikame döneminde temel amaç sektörel altyapı ve ihtiyaçlar doğrultusunda
kalkınma hedeflenirken bu yüzden ihracatın büyük kısmı tarımsal ürünlerden (şeker,
tekstil) oluşurken ikinci ithal ikame döneminde sanayi ürünlerinin de ihracatı
yapılmıştır.

•

Birinci ithal ikame döneminde yerli sanayi zarar edilse dahi devlet tekelinde
geliştirilecekti ancak ikinci ithal ikame döneminde ise, yerli sanayiyi korumak ancak
faydası maliyetinden yüksek olduğu takdirde karşılanacaktır.

İthal ikame politikasının hâkim olduğu her iki dönem gerek siyasi gerekse de soyo-ekonomik
koşulların yarattığı maliyetler sonucunda önemli yükler oluşturmuş ve liberal politikalara
geçişe hazırlamıştır. İlk dönem ithal ikame, temel malların üretimi, içinde bulunduğu savaş
ekonomisi, borçlar ve kriz döneminin yarattığı olumsuzlukları yüzünden daha çok iç talebin
zorunlu ihtiyaçlarını ve savaştan çıkan ülkenin inşasını gerçekleştirmeyi hedef edinmiştir.
İkinci ithal ikame döneminde ise, 1960 darbe girişiminden sonra ekonomi planlı bir şekilde
yürütülerek içeride üretim gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu üretimi gerçekleştiren ürünlerin
Başkaya’nın, toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olmadığı ve lüks malların üretimi ve burjuva
sınıfının zenginleşmesiyle başarısız olacağı düşüncesi haklı çıkmıştır.
SONUÇ
İthal ikameci sanayileşmede temel amaç ülke dışından alınan yani ithalatı söz konusu olan
malların ülke içerisinde üretilmesiyle sanayileşmenin sağlanabileceği düşüncesidir. İthal edilen
ürünler sürekli bir bağımlılık oluşturmakta buda azgelişmiş ya da geri kalmış dediğimiz ülkenin
bir türlü sanayileşme sürecini gerçekleştiremeyeceğini gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla
azgelişmiş ülkede ihracat büyük oranda tarımsal ürünlere bağlı kalmakta ve buda dış ticarette
mübadele değeri düşük mallı ifade etmektedir. Sanayileşmeyle beraber daha az emekle daha
seri üretim azgelişmiş ülkelerin tarımsal ürünlerinin fiyatını dış ticarette düşüren en büyük
etkendir. Dış ticarette rekabet, refah toplumu yaratmak önce istikrarlı bir büyüme ardından da
kalkınmayla gerçekleşmektedir.
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Türkiye Kurtuluş Savaş’ını kazanmasından sonra tamamen yok olmuş diyeceğimiz
ekonomisinin inşasına girişmiştir. Dolayısıyla diğer Batı devletleri karşısında cılız hatta yok
denecek sanayisiyle boy ölçüşemezdi. Bu yüzden Cumhuriyetin kurucuları siyasi bağımsızlığın
yanında ekonomik bağımsızlığı da gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulundu. 1930 sonrası
dönemde gerçekleşen siyasi, ekonomik ve sosyal maliyetler ülkenin ithal ikame anlayışı
sonucunda sanayisini oluşturmaya ve büyümeyi hedeflediğini göstermiştir. Bir diğer ithal
ikame dönemi ise 1960 askeri darbesi sonrası oluşmuştur. Bu dönemde öncesi IMF, WB ve
Batılı devletlerle giriştiği diğer mali yükler sonucunda başarısız piyasa politikalarını
düzenlemek için i1960’dan sonra ithal ikameci döneme geçilmiştir. Ancak ne yazık ki bu
dönemde istenilen hedefler gerçekleştirilememiş, ihracat rakamları ithalat rakamlarını
karşılamada yetersiz kalmış, buda 1980’li yıllardan sonra oluşacak liberalleşme politikalarına
zemmin hazırlamıştır.
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FİNANSAL YAPI İÇİNDE FAİZSİZ BANKACILIK MODELİNİN DÜNYA’DAKİ VE
TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ
THE DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC BANKING MODEL AND FINANCIAL
STRUCTURE OF THE WORLD IN TURKEY
Ayhan CESUR

ÖZET
İnsanlar üretim faaliyetlerine başladıktan sonra ortaya çıkan ticari faaliyetlerle belirli bir
ekonomik gelire sahip olma ve bu gelirin fazlasını biriktirme yoluna gitmişlerdir. Oluşan bu
birikimler zaman içinde değerlendirme isteği ile farklı yapılar altında kullanılmıştır. Öncelikle
esnaflara veya tacirlere emanet edilen bu paralar zaman içinde devletin kendi oluşturduğu
hazinelerde tutulmuş ve ihtiyacı olanlara borç verme şeklinde değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme yöntemi ile birikim sahiplerinin bu birikimleri olduğu yerde değer kazanmaya
başlamıştır. Zaman içinde insanlar birikimlerini para konusunda çalışan kişilere emanet ederek
onların farklı insanlara faizle borç vermesi uygulamasını desteklemiş ve birikimler faiz
uygulamaları ile gittikçe artış göstermiştir.
Faiz uygulamaları ortaya çıktıktan sonra bir kısım insanlar tarafından kabul edilse de
toplumlar genelinde dinlerin kurallarına takılmış ve bu nedenle istenen seviyede bir gelişme
sağlanamamıştır. Bununla birlikte faiz uygulamalarının profesyonel şekilde yönetildiği
bankacılık sistemlerinin oluşturulması ile ihtiyaç sahiplerinin bankalara yönelmesi ve borç
alarak bu borcun karşılığında daha fazla para geri ödemeyi kabul etmesi şeklinde sistematik bir
uygulamaya geçildiği de görülmektedir. İlk dönemler için Musevilerin tamamı ve bir kısım
Hıristiyanlar arasında uygulanan faiz yöntemi daha sonra Hristiyanların bu konudaki ılımlı tavrı
ile birlikte daha fazla yayılarak bankacılık sisteminin uluslararası bir yapıya dönüşmesini
sağlamıştır.
Dünya üzerinde en yaygın dinlerden biri olan İslam dininin faiz karşısındaki kesin ve
katı tutumu nedeniyle bankacılık uygulamaları İslam coğrafyasında istenilen düzeye
ulaşamamıştır. Klasik bankacılık uygulamaları İslam coğrafyalarında kurumsallaşmaya başlasa
da bu uygulamaların bütün insanlar tarafından kabul edilmediği ve hatta bankacılık
uygulamalarından faydalanan insanların belirli bir kısmının da yalnızca kısıtlı bir yararlanma
yoluna gittiği görülmektedir. Bu durum insanların yastık altı olarak nitelendirdiği birikimlerini
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kendi ellerinde tutmaları ve dolayısıyla finans sistemi içinde nakit akışının azalması gibi bir
sonuç doğurmuştur.
İnsanların ellerinde bulunan birikimlerin bütünüyle ekonomik yapıya kazandırılması ve
hassasiyetleri nedeniyle faiz sisteminden de uzak durması amacıyla Dünya üzerinde faizsiz
bankacılık uygulamaları olarak bilinen katılım bankacılığı sistemine geçilmiştir. Bu sistem
uygulaması itibarıyla İslam coğrafyasında kısa zamanda büyük bir kabul görmüştür.
Anahtar kelimeler: katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, faiz, klasik bankacılık,
birikim

ABSTRACT
People started to have a certain economic income and accumulate more of this income
through the commercial activities that emerged after they started their production activities.
These accumulations have been used under different structures with the request of evaluation
over time. First of all, these moneys, which are entrusted to tradesmen or traders, were kept in
treasures created by the state over time and evaluated as lending to those in need. With this
evaluation method, the accumulators have started to appreciate where they have accumulated.
Over time, people have entrusted their savings to people working on money and supported their
lending to different people with interest, and the savings have increased with interest
applications.
Although interest practices were accepted by some people after the emergence of
interest, it was followed by the rules of religions across the societies and therefore no desired
level of development was achieved. However, with the establishment of banking systems in
which interest rate applications are managed professionally, it is seen that a systematic
application has been initiated in the direction of needy banks and accepting to repay more
money in return for this debt by borrowing. The interest method, which was applied among all
Jews and some Christians for the first periods, later spread more with the moderate attitude of
Christians on this issue, and enabled the banking system to become an international structure.
Banking practices could not reach the desired level in Islamic geography due to the strict
and strict attitude of Islam, one of the most common religions in the world, against interest.
Although classical banking practices have started to be institutionalized in Islamic geographies,
it is seen that these practices are not accepted by all people and even some of the people who
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benefit from banking applications only use a limited use. This situation has resulted in the fact
that people hold their savings, which they consider as pillows, in their own hands, and thus the
decrease in cash flow in the financial system.
Participation banking system, known as interest-free banking practices in the world, has
been introduced in order to bring the savings that people have in their hands to the economic
structure and to stay away from the interest system due to their sensitivity. Due to this system
application, it has gained a great acceptance in the Islamic geography in a short time.
Keywords: participation banking, interest-free banking, interest, classic banking,
accumulation

GİRİŞ
Avcı ve toplayıcı toplumdan üretim toplumuna geçişin ardından başlayan ekonomik
faaliyetler ilk dönemlerde takas usulü ile yürütülmekteydi. Ancak devam eden süreçte takas
usulünün yerini alan ve günümüzde “para” olarak adlandırılan ticari meta insanlarda bir
biriktirme düşüncesini beraberinde getirmiştir.
Gelir düzeyi artan insanların harcamalarının fazlasını saklamasını ifade eden biriktirme
uygulaması ilk dönem gelir sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ancak geçen
zaman içinde birikimlerin daha güvende olması amacıyla bunların; esnaflara, tacirlere vb.
emanet edilmesi uygulaması ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yine bazı ülkelerde sarayların
yanında emanet hazineleri oluşturularak halkın birikimleri güvence altına alınmıştır.
Emanet hazineleri olarak adlandırılan bu oluşumlar paraların saklanması ve
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan ilk profesyonel yapılardır. Nitekim bu yapılarla ihtiyaç
sahiplerine borç (kredi) verilmesi uygulamasına da gidilmiştir. Bu bağlamda insanların
giderlerinin fazlası olan paraların saklanması ve değerlendirilmesi için “banka” oluşumlarının
önü açılmıştır.
İlk bankacılık faaliyetleri ve banka benzeri kurumlar İtalya’da ortaya çıkmıştır.
Yahudiler tarafından oluşturulan bu sistem kısa zamanda tüm dünyaya yayılım göstermiştir.
Birikim fazlası bulunan kişilerin ellerindeki paraları ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak
değerlendirme amacıyla oluşturulan bankalar malî arazı pozisyonuna geçmiştir. Genel
oluşturulma amacı paraların değerlendirilmesi ve birikim sahiplerine paralarını kullanma
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oranında faiz sağlama olsa da günümüzde faizsiz sistemle çalışan bankalar olduğu da
görülmektedir.
Faizle başlayan bankacılık uygulamalarının faizsiz sisteme dönmesi ile faiz karşıtı olan
kişilerin birikimlerinin de finans sistemi içine entegre edilmesi sağlanmıştır.

1. FAİZ KAVRAMI VE KATILIM BANKACILIĞI
Paranın satılması veya kiraya verilmesi basit tanımlamasıyla ele alınabilecek olan faiz
kavramı bankacılık faaliyetlerinin oluşumunun temel unsuru olarak değerlendirilebilir. Faiz ile
kolay para kazanma gibi bir avantaj sonucunda bankacılık faaliyetleri her ne kadar hızlı bir
yayılım gösterse de din faktörünün etkisi ile bankacılık faaliyetlerinin istenilen düzeyde
başarıya ulaşamadığı görülmektedir. Ancak zaman içinde karşıt görüşlü bazı dinlerin de faize
karşı ılımlı tavır izlemesi bankacılıkta yeni bir ivmelenmenin önünü açmıştır. Hıristiyanlıktaki
ılımlı bakışla başlayan ivmelenme İslam coğrafyalarında aynı görüşün benimsenmemesi
nedeniyle aynı gelişimi gösterememiştir. Bu bağlamda İslam coğrafyalarında da bankacılık
faaliyetlerinde istenen gelişimi sağlama amacıyla faizsiz olarak nitelendirilen “katılım
bankacılığı” uygulamaları ortaya çıkmıştır.

1.1. Faiz (Riba) Kavramı
Faiz kelimesi köken itibariyle Arapça bir kelime olup Türkçeye de bu dilden intikal etmiştir.
Ancak Arapçada faiz uygulamasına karşılık olarak “riba” kavramının kullanıldığı
görülmektedir (Özsoy, 1994: 59).
Arapça bir ifade olmakla birlikte faiz kavramının İslam dini içinde kesin bir şekilde
yasaklandığı ve hatta günah – ı kebir (büyük günah) olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Ancak yine de bu dilde faiz uygulamasının yer almasının nedeni İslamiyet’in doğduğu ve
yayıldığı coğrafyada İslam öncesinde faizin oldukça yaygın bir kullanımının olmasıdır. Ancak
yine İslam literatüründe faizin ekonomik bir yapı olarak kullanımı nadir şekilde görülmektedir.
Nitekim bu uygulamanın geçmişi incelendiğinde ödünç vermeye dayalı olarak ortay çıktığı ve
bu bağlamda ekonomik bir yönünün olmadığı görülmektedir (Özsoy, 1994: 45).
Faizin İslam dini içinde kesin bir şekilde yasaklanması hususunda yanlış anlama ve
uygulamaların da olduğu görülmektedir. Kavramın Arapçadaki karşılığı olan ribanın artma,
fazlalaşma, ziyadeleşme gibi anlamlarının olması ve bunun her türlü artışa yorumlanması yanlış
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anlaşılmalara önayak teşkil etmiştir. Nitekim bu şekildeki bir değerlendirme ticareti de
kapsayabileceği için ekonomik bir çöküş doğurabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle ribanın
salt bir fazlalaşma olarak değerlendirilmesi eksik bir değerlendirme olarak görülmektedir.
Ticari kâr unsurunu da kapsayan bu değerlendirme direkt olarak hatalıdır. Çünkü İslamiyet
haklı ticari faaliyetleri sonuna kadar desteklemektedir (Güngör, 2009: 221).
Faiz genel olarak değerlendirildiğinde insanların emek harcamadan, risk almadan, başka
insanların ihtiyaçlarından kaynaklı bir kazanç sağlama yöntemi olarak değerlendirildiği
görülür. Bu bağlamda yasaklandığı düşünülen faizin dinî anlamda yasak olmasının sosyolojik
etkileri olduğu da bilinmektedir. Bu etkilerden en barizi, faiz yoluyla borçlanan toplumda bir
sınıfsal ayrımın baş göstermesidir. Nitekim zenginler borç veren, fakirler ise borç alan
pozisyonuna düşmektedir. Bu dönüşümde aldıkları borçtan daha fazlasını geri ödemek zorunda
kalan dar gelirliler sürekli çalışmak zorunda kalan bir topluluk olurken zenginler ise çalışmadan
para kazanabilen bir sınıfa dönüşmektedir (Özsoy, 1994: 30).

1.1.1. Faizin Tarih Sahnesi Çıkışı
Faizin tarih sahnesine çıkışı esnasındaki uygulamalar incelendiğinde uygulamaların
günümüzdeki gibi parayla sınırlı olmadığı, değerli madenler ve eşyaların da faize konu olduğu
görülmektedir. Nitekim ilk dönemlerde üretim fazlası olan ürünlerin tapınaklarda saklanması
ve devamında ihtiyaç sahiplerine fazlasıyla geri ödenecek şekilde verilmesi gibi bir uygulama
söz konusuydu. Dönemde yaygın şekilde faize konu olan değerli madenler ve eşyalar tarihî
kayıtlarda da bu uygulamalara yer verilmesi sonucunu doğurmuştur. Örneğin; ünlü filozof
Eflatun faiz uygulamasına insanların gelir dağılımlarında adaletsizliğine neden olması
açısından karşı çıkmıştır. Ona göre gelir dağılımındaki bu adaletsizlik toplum içinde yoksulluğu
ortaya çıkarmaktadır (Ersoy, 2012: 48).

1.1.2. Günümüzde Faiz Anlayışı
Günümüzdeki faiz anlayışının temelleri Yeni Çağ olarak adlandırılan tarihsel dönemde
ortaya çıkan Klasik İktisadi Düşünce sistemine dayanmaktadır (Ersoy, 2012: 53). XVIII.
yüzyılın son çeyreği ile XIX. yüzyılın ilk yarısında gelişen bu sistem bünyesinde faiz ve faize
dair uygulamaları da barındırmaktadır. Günümüzdeki yapıya temel teşkil etse de belirtilen
dönem içinde de faize karşı duran ve Klasik İktisadi Düşünceye eleştireler getirenlerin olduğu
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görülmektedir. Dönemin önce gelen isimlerinden olan Marx ve Engels gibi kişiler faizi
reddetmekle birlikte bu uygulamayı emeğin gasp edilmesi olarak değerlendirmişlerdir
(Zeytinoğlu, 1992: 98 - 101).

1.2. Faizsiz Banka Uygulamasının (Katılım Bankası) Ortaya Çıkışı
Katılım bankası olarak bilinen ve işleyişinde faiz uygulamaları bulunmayan bankaların
ortaya çıkışının temel sebebi normal bankalardaki uygulamalardır. Nitekim güncel bankacılık
faaliyetleri, bu bankalardaki faiz işlemleri ve dinin faiz konusundaki hükümleri katılım
bankacılığının oluşturulmasında temel alınan hususlardır. Her ne kadar faizle çalışılsa da klasik
bankaların da İslam coğrafyalarında yaygınlaştığı ve bu konu ile ilgili olarak âlimlerin farklı
görüşler öne sürdüğü de görülmektedir. Bu görüşlerden ilki klasik bankaların ne şekilde olursa
olsun tercih edilmemesi gerektiğini savunan görüştür. Diğer görüş ise klasik bankacılıkla işlem
yapılabileceği ancak bu işlemlerin mecburiyet esasına dayanması ve faiz dışı işlemler olması
gerektiği yönündedir. Bu düşünceler ve bankacılık sisteminin çağın finansal yapısının
merkezinde olması nedeniyle Mısır’da Profesör Doktor Muhammed Abdulaziz en Neccar
önderliğinde faizsiz bir bankacılık sistemi oluşturma yönünde faaliyetlere başlanmıştır (Ez
Zerka, 2002: 26).
Başlatılan girişimle ilk olarak 1975 yılında Cidde’de İslam Kalkınma Bankası adıyla ilk
faizsiz banka faaliyete başlamıştır. Her ne kadar dinî temele dayanarak faaliyete geçirilse de
katılım bankalarının oluşturulmasında ekonomik ve siyasi etkilerin varlığı da inkâr edilemez
(Güngör, 2009: 226).
Bu ilk oluşumun ardından 1979 yılında Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın destekleriyle faizsiz
bankacılık sistemi daha da gelişmiştir. Yeni gelişen bu sistemdeki uygulamalar incelendiğinde
katılım bankalarında iki farklı yapı dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi; İslam ülkeleri
açısından faizsiz bir sistemin gerekliliği ve bankacılık uygulamalarının buna göre
düzenlenmesidir. İkinci husus ise serbest finansal piyasalarda faizsiz finans yapılanmalarına
duyulan ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan hareketle yapılan güncellemeler sonucunda katılım
bankacılığının da yaygınlaşmaya başladığı kaydedilmektedir (Güngör, 2009: 226).
Ancak literatürde katılım bankalarının oluşturulmasının dinî, sosyal ve ekonomik olarak üç
ayrı neden altında değerlendirildiği görülmektedir.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

435

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Dinî Etkiler: Bankacılık ve bu sistem içindeki faiz konusunda en etkili yapılardan biri
olarak din faktörü gösterilmektedir. Nitekim bankacılık faaliyetlerinin ortaya çıktığı
dönemlerde İslamiyet’in her zamanki gibi faize karşı duruşunun yanında Hıristiyanlık dininin
de faize karşıtı olduğu görülmektedir. Ancak zaman içinde Hıristiyanlığın faize karşı ılımlı tavır
sergilemesi bankacılığın ivmelenmesini sağlamıştır (Mazaheri, 1972: 370 - 371).
Semavi din mensupları içinde Musevilerin, faiz konusunda bir kural tanımadığı ve bunu bir
ticaret şekli olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu sebepledir ki faize dayalı sistemin
profesyonel yapısını oluşturan ve günümüzde bile pek çok ülkede bankacılık faaliyetlerini
elinde tutanlar Musevilerdir. Müslümanların faize karşı kesin bir yasağa bağlı olmasına rağmen
klasik bankacılık uygulamalarının bu din mensupları arasında da yaygınlaştığı ancak faize
dayalı uygulamalardan büyük oranda imtina edildiği görülmektedir. Bu yayılmanın sebebi
finans piyasaları içinde bankaların olmazsa olmaz bir hâle gelmesi ve buna alternatif bir yapı
olmamasıdır (Turan, 1952: 251). Nitekim daha önce de değindiğimiz gibi yayılma sağlansa da
Müslümanlar mecburiyet durumu dışında bankacılık faaliyetlerine yoğun olarak talep
göstermemişlerdir (Aktepe, 2010: 52).
Sosyal Etkiler: Sosyal nedenlerin başında sayılan unsur kalkınma bankaları ile sosyal ve
ekonomik adaletin sağlanacağı yönündeki düşüncedir. Buna ek olarak birikim sahiplerinin
paralarını yatırıma dönüştürme imkânına kavuşması ve yapılan işlemlerde faiz uygulamasına
gidilmemesi de sosyal nedenler arasında sıralanmaktadır.
Ekonomik Etkiler: Dünya ülkelerinin gelişmişlik seviyeleri incelendiğinde İslam
ülkelerinin genellikle gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeler sınıfında yer aldığı
görülmektedir. Bunla birlikte bu ülkelerin bazılarının yeraltı kaynakları açısından zengin
olduğu ve bu nedenle de ekonomik anlamda rahat olduğu bilinmektedir. Özellikle Arap
Yarımadası’ndaki petrol gelirleri ve bu gelirlerin Avrupa’daki bankalara yönlendirilmesi
paranın bu ülkelerde kullanılmasını sağlamakla birlikte İslam ülkelerinde kullanım ve ülkelerin
gelişmesi amacıyla yatırımları engellemektedir. Bu bağlamda İslam ülkeleri bünyesinde
oluşturulacak bir finans sistemi ile paranın ulusal yapıda kalmasının sağlanması gelişmeler
açısından da önemlidir (Özsoy, 1994: 76).
Bu konuda Kral Faysal tarafından yapılan girişimler ile ekonomik anlamda İslam
ülkelerinin birliğini sağlama amacına yönelik olarak faizsiz bankacılık sistemi hayata
geçirilmeye çalışılmıştır. Böylece İslam ülkelerinin paraları Avrupalı devletlerin hizmetine
sunulmayacaktır (Özsoy, 1994: 76 – 77).
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1.3. Neden Katılım Bankası?
Bahsedilen genel hususların yanı sıra bireysel ve kurumsal anlamda katılım bankacılığının
kullanımını teşvik eden unsurlar da bulunmaktadır.

1.3.1. Bireysel Faiz Algısı ve Davranış Şekilleri
Kişilerin katılım bankalarını tercih etmesi noktasında etkili olan hususlarla ilgili pek çok
araştırma yapılmış ve yapılan araştırmalar sonucunda bu husustaki en etkili faktörün din ve
dinin yasakları olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Okumuş, 2005: 51 – 58). Hıristiyanlıkta faiz
konusunda meydana gelen esneme, Musevilerin faizi haram olarak değerlendirmemesi ile
yayılan klasik bankacılığın İslam dinindeki faiz yasağına ve Müslümanların bu yasak
konusundaki algısına takıldığı görülmektedir. Bu da insanların kâr – zarar ortaklığı olarak
değerlendirilen katılım bankalarına yönelme davranışını sergilemesi sonucunu doğurmuştur
(Aras, 2011: 167 – 169).
Bireylerin katılım bankacılığına yönelmeleri ile dinî ve sosyal anlamda kabul ve olumlu
düşünce geliştirmeleri, katılım bankacılığının kabullenilmesi ve yayılımında oldukça etkilidir
(Bansal, 1999: 210 – 218).

1.3.2. Genel Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Beklentiler
Bireylerin genel davranış örüntülerinin çevresel faktörler tarafından şekillendirildiği kabul
edilmektedir. Nitekim sosyal baskıyı da içine alan çevresel faktörler kişilerin güncelik hayattaki
tercihlerinden faaliyetlerine varıncaya kadar pek çok husus üzerinde etkilidir (Ajzen, 1985: 31
– 39). Bu bağlamda bireylerin bankacılık alanında veya finans uygulamalarında alacağı
kararların da içsel ve dışsal faktörlerin etkisi altında olduğunu söylemekte yarar vardır (Lim,
2005: 833 - 855).
Katılım bankaları ve bu bankaların tercih edilmesi noktasında etkili olan hususlara dair
literatür incelendiğinde sosyal etkilere ek olarak bireylerin bankalardan beklentileri ve bu
beklentilerin gerçekleşme düzeyinin etkili olduğu görülmektedir. Memnuniyet olarak bireylerin
ekonomik beklentileri ön plana çıkarılsa da bu konuda; hizmetlerin sunumu, sosyal kabul,
banka çalışanlarının tutumları vb. hususların etkili olduğu üzerinde de durulmaktadır
(Marimuthu ve ark., 2010: 52).
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Beklentiler ve buna bağlı olarak katılım bankalarının tercihinde etkili olan bir diğer husus
ise kârlılık olarak ele alınmaktadır. Bireylerin bekleyen birikimlerinden kâr elde etme istekleri
ve bunu sağlama düşüncesi ile katılım bankalarına yöneldikleri kaydedilmektedir (Abduh,
2012: 273).

2. DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIK
Katılım bankacılığı her ne kadar günümüze yakın bir tarihte sistematik kazanmış olsa da
geçmiş dönemlerde de bu bankacılık sistemine benzer uygulamalarla karşılaşmak mümkündür.
Hatta bu sistemin geçmişte, MÖ III. bin yıla kadar uzanan oldukça köklü bir yapısı olduğuna
da değinilmektedir. Ancak sistemin daha eskiye götürülebileceğinden bahsedenler olmakla
birlikte geçmişinin MÖ III. bin yıla indirilmesi tarihi kayıtların bu döneme kadar ışık tutmasına
bağlanmaktadır.
Babil Uygarlığında Hammurabi dönemine kadar götürülen katılım bankacılığına ve bu
bankacılığın temel prensiplerine, tarihin ilk yazılı kanunları olarak kabul edilen Hammurabi
kanunlarında da yer verildiğini görmek mümkündür. İlgili kanunlarda borçlanma ve
borçlanmada faiz uygulanmaması hususlarına yer verilmesi katılım bankacılığının temel
yapısının ilk aşaması olarak kabul edilmektedir. MÖ III. bin yıl olarak belirtilen bu dönemde
uygulanan bu sistem farklı uygarlıkları da etkilemiş ancak dünya geneline yayılamayarak belirli
bir alanla sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte devam eden yüzyıllar içinde çeşitli dinler ve
özellikle İslamiyet dini tarafından faiz uygulamasının reddedilmesinin katılım bankacılığının
felsefesi açısından daha geniş bir alana yayılma sağladığını söylemek mümkündür (Akın, 1986:
110).
Tarihî kayıtlar incelendiğinde faiz uygulamasının kabul edilmediği tek uygarlığın Babiller
olmadığı görülmektedir. Nitekim kısıtlı bir alanda varlıklarını sürdüren Egibi ve Murashu gibi
küçük kabilelerin de hem kabile içinde hem de kabileler arasında faiz uygulamasını kabul
etmedikleri kaydedilmektedir (Akın, 1986: 111).
Faiz karşısında oldukça kesin ve sert yasakları olan İslam dininin yayıldığı coğrafyada faiz
uygulamalarının bu yasaklar nedeniyle yaygınlaşmadığı bilinmektedir. Ancak İslamiyet'in
ortaya çıkışından önce Arap Yarımadası'nda faiz konusunda oldukça yaygın bir uygulamanın
olduğunu da görmek mümkündür. Bununla birlikte yine Arap Yarımadası'nda İslamiyet
öncesinde faizin faizi olarak nitelendirilebilecek bir uygulama da görülmektedir. Bu dönemde
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insanlar faizli şekilde borç verdikleri kişilerden borçlarını zamanında alamamaları durumunda
alacakları faize yeni faiz uygulayarak borcun vadesini uzatma yoluyla kişiyi daha fazla borç
altına sokmuşlardır (Bayındır, 2005: 30).
İslamiyet'in ortaya çıkması ve faizi yasaklaması ile birlikte İslam dini tarafından
desteklenen ticari faaliyetler ağırlık kazanmıştır. Ticari anlamdaki bu dinî destek ile
Müslümanlar ticaretle yoğun şekilde uğraşmaya başlamışlar ve yapılan fetihlerde fethedilen
yerlerde yapılan ticari faaliyetler ile ekonomik hayatın canlanması gibi bir gelişmenin önünü
açmışlardır. Müslümanların ticaretten gelir elde etmesi ve faiz uygulamaması sonucunda
fethedilen yerlerde de bu uygulamaların tekrar edilmesi ve Dünyada pek çok alana faizsiz
uygulamaları yayılması gerçekleşmiştir (Bayındır, 2005: 37).
Ancak İslam çatısı altında kurulan bütün devletlerde aynı uygulamaların görüldüğü
söylenemez. Nitekim Abbasi Devleti bünyesinde bankacılık faaliyetlerine yönelimin oldukça
fazla olduğu kaydedilmektedir (Akın, 1986: 111).
Genel olarak faizsiz borçlanma şeklinde ortaya çıkan katılım bankacılığının temelleri, MS
II yüzyılda Temple Mezhebi ile faizsiz kredi uygulamasına dönüşmüş ve dünyadaki ilk
örneklerinden biri bu mezhep ile ortaya konulmuştur. Bu mezhep temelde Hristiyan hacıların
can ve mal güvenliğini koruma amacıyla oluşturulmuş ve yapılan yardımlarla genişleyerek
Avrupa'nın pek çok yerine yayılmıştır. Yardımların sürmesi ile oldukça büyük bir ekonomik
varlığa kavuşan mezhebin ihtiyacı olanlara askerî ve ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla
faizsiz kredi sağladığı kaydedilmektedir (Akın, 1986: 112).
XX. yüzyıla gelindiğinde ise faizsiz uygulamalar ve bu uygulamaların İslam dini açısından
elverişli olması nedeniyle öncelikli olarak Pakistan’da bu konuda birtakım incelemeler
yapıldığı kaydedilmektedir. 1955 yılında Muhammed Üzeyir tarafından İslami bankacılık
modeli konusunda yapılan araştırmalar sonucunda sistemin temel mantığı oluşturulmuş ve
tekstil faaliyetlerini finanse etme amacıyla Ahmet en – Neccar tarafından ilk katılım bankası
kurulmuştur. Kurulan bu banka 1963 tarihine gelindiğinde Mısır'da bulunan Mit Gamr
kasabasında Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın destekleriyle bir İslami Tasarruf Bankası'na
dönüştürülmüştür (Gökalp, 1993: 64).
Kurulan bu katılım bankalarının en dikkat çekici özelliklerinden biri bankaların
oluşturulması esnasında Almanların oldukça etkin bir şekilde destek sağlamış olmasıdır. Ancak
bu destek sağlanırken Almanlara bu bankaların faizsiz bankalar olacağı bilgisi verilmemiştir.
Nitekim bankaların oluşturulmasında son aşamaya gelindiğinde Almanların bankaların faizsiz
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çalışacağını öğrenmesi üzerine desteklerini çektikleri de kaydedilmektedir. Buna ek olarak
klasik bankacılık sisteminin aksine faizsiz şekilde çalışacak olan katılım bankalarının
kurulmaya başlaması dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmış ve Pakistan’da bu noktada
oldukça ağır siyasi baskılar gündeme gelmiştir. Yapılan bu baskılar neticesinde 1963 yılında
oluşturulan İslami bankacılık sistemi 1967 yılında faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştır
(Bayındır, 2005: 41).
1967 yılında sona eren ilk İslami banka serüveni burada noktalanmamış, 1971 yılında
Mısır’da Nâsır Sosyal Bankası adıyla yeni bir katılım bankası oluşturulmuştur. Bu yeni
oluşumdan yalnızca dört yıl sonra Dubai'de 1975 yılında Dubai İslam Bankası adıyla yeni bir
katılım bankasının kurulduğu da görülmektedir. Dubai’de kurulan banka ile aynı tarihte
faaliyete başlayan İslam Kalkınma Bankası ise katılım bankacılığının öncüleri arasında yer
almaktadır (Polat, 2009: 93).
Her ne kadar farklı ülkeler içinde yer alsa da katılım bankacılığı veya İslami bankacılık
modelinin dünyada yayılması için en fazla çaba sarf edenlerden biri Suudi Arabistan Kralı
Faysal’dır. Nitekim Faysal vefat ettikten sonra bile onun hatırasını yaşatmak için 1977 yılında
Mısır'da Mısır Faisal İslam Bankası adıyla bir katılım bankası oluşturulmuştur (Akın, 1986:
114).
Dünya üzerinde profesyonel biçimde ortaya çıkışı değerlendirildiğinde katılım bankalarının
geçmişinin oldukça yeni olduğu görülmektedir. Katılımcılarına kâr – zarar ortaklığı sunan bu
banka modelinin faaliyete başlamasının ardından Dünya genelinde ilgi gördüğü ve yakın bir
tarihte İngiltere’de faizsiz bankacılık sistemlerinin incelenmeye alındığı kaydedilmektedir.

3. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ TARİHSEL SEYRİ
Türkiye'de faizsiz bankacılığın veya katılım bankacılığının ortaya çıkması ve uygulamaya
konulmasının temel sebebi dünya genelinde olduğu gibi İslam dininin faiz konusundaki kesin
yasaklarıdır. Nitekim büyük oranda Müslüman nüfusa sahip olan Türkiye'de faiz nedeniyle
bankalarla yapılan işlemler kısıtlı tutulmaktadır. Bu kısıtlılık ve bankaların mevcut finans
sistemi içindeki vazgeçilmez yeri insanları birikimlerini değerlendirme konusunda arayışa
sokmuş ancak bu arayış yastık altı olarak tabir edilen bir biriktirme yöntemini ortaya
çıkarmıştır. Bu yöntemde insanlar paralarını kendileri muhafaza etmekle beraber bunu
ekonomik yapı içine dahil etmedikleri için finans piyasasında likidite eksiği meydana
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gelmektedir. Bu likit kaybının ortadan kaldırılması ve bu uygulama esnasında insanların dinî
hassasiyetlerine özen gösterilmesi gerekliliği Türkiye'de katılım bankalarının oluşturulmasını
zaruri bir hale getirmiştir.
Aslında Türkiye'de katılım bankacılığı ile ilgili faaliyetler Dünya ile eş zamanlı olarak
ortaya çıkmıştır. Ancak bu husus katılım bankalarının Türkiye'de kurulmasından ziyade dünya
genelinde kurulacak olan katılım bankalarına Türkiye'nin de destek sağlaması şeklindedir. Bu
yolla Türkiye'de katılım bankaları konusunda tecrübe edinilmeye çalışılmıştır. Türkiye'de dinî
hassasiyetlerin yanı sıra faiz sistemlerinin uygulanması ile bireysel ve toplumsal zararların
görülmesi de katılım bankalarının ulusal anlamda oluşturulması noktasında bir diğer dayanak
olarak kabul edilmektedir. Yurtdışında kalkınma bankalarına destek ve benzeri şekilde
yardımcı olunurken yurtiçinde de bu bankaların oluşturulması için birtakım gelişmelere izin
verilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'de 1975 yılında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası adı
ile ilk katılım bankası açılmıştır. Ancak bu banka yalnızca 3 yıllık bir süre için faaliyet
göstermiş ve devamında faaliyetlerine son vermiştir. Bu son veriliş bir kapanma değil sistem
değişikliğine gidiş şeklinde ortaya çıkmıştır. 1978 yılında Türkiye'de kurulan Devlet Sanayi ve
İşçi Yatırım Bankası artık faizle çalışma sistemine geçiş yapmıştır (Uçar, 1992: 61).
Türkiye'nin gerek yurt dışındaki katılım bankaları ile olan ilişkileri ve gerekse yurt içinde
bu bankacılık faaliyetlerini desteklemesi ile katılım bankalarının oluşturulması anlamında
Türkiye'de bir ivmelenme yaşanmıştır ve bu ivmelenme ile Türkiye'de katılım bankalarının
oluşturulması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu adımlar içinde en önemlilerinden biri
katılım bankaları konusunda yasal düzenlemeler yapılmasıdır. 1983 yılında Türkiye'de katılım
bankacılığı ile ilgili olarak ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı, Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılan 16.12.1983 tarihli ve 83/7506 sayılı kararname ile katılım bankaları Türkiye'de özel
finans kurumu olarak kabul edilmiştir (Eyüpgiller, 1988: 52).
Dünya genelinde oldukça yaygın bir yapıda olsa da Türkiye’de katılım bankalarının sınırlı
sayıda faaliyet gösterdiği görülmektedir (Polat, 2009: 98). Hem ülke ekonomisine katkı
sağlaması hem de finans sistemi içine birikimlerin dahil olmasına aracılık etmesi bakımından
katılım bankalarının ulusal ekonomiye katkıları inkâr edilemez. Ancak yine de bu bankaların
ekonomik yapı içinde kimi zaman ayakta durmakta zorlandığı da görülmektedir. Nitekim
Türkiye’de XXI. yüzyılın başında bile faaliyetlerine son veren katılım bankaları vardır.
Günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren katılım banklarını; 232 şube ile Albaraka Türk
Katılım Bankası, 1 şube ile Türkiye Emlak Katılım Bankası, 419 şube ile Kuveyt Türk Katılım
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Bankası, 308 şube ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 93 şube ile Vakıf Katılım Bankası, 85
şube ile Ziraat Katılım Bankası şeklinde sıralamamız mümkündür (tkbb.org.tr).

SONUÇ
Dünya genelinde ekonomik sistemlerin gelişmeye başlaması ve insanların gelir elde
etmesiyle ortaya çıkan ihtiyaç fazlası gelirlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan
bankacılık sistemi, hiç şüphesiz insana has birtakım durumlar nedeniyle kimi zaman gelişimi
hızlanırken kimi zaman yavaşlayan bir sistem olmuştur. Bununla birlikte bankacılık sistemleri
Dünyanın her yerinde aynı yayılma hızını gösterememiştir. Bunun temel sebeplerinden biri
sistemlerin belirli bir zümrenin kabulleri doğrultusunda oluşturulması ve geri kalan insanların
ise bu sisteme uyum sağlamasının beklenmesidir. Ancak insanların belirli kurallar çerçevesinde
hareket etmeye eğilimi veya benimsediği birtakım kuralların hayatlarına getirdiği kısıtlılıklar,
oluşturulan sistemlerde göz ardı edildiği için bankacılık sisteminde de hiçbir zaman beklenen
büyük etki elde edilememiştir.
Bankacılık sisteminin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendirebileceğimiz
din faktörü, bu sistemlerin bünyesine bireylerin dahil olması konusunda oldukça sert bir engel
olarak görülmektedir. Özellikle İslam coğrafyasında, klasik bankacılık sisteminin faiz
uygulamaları nedeniyle, insanların bankalara mesafeli yaklaşması ve bankacılığın pek çok
faaliyetinden istifade etmemesi bunun en büyük örneklerinden biridir. Bu nedenle de İslami
yapıya uygun bir bankacılık sisteminin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Çünkü bireyler
günümüz finans sistemleri açısından vaz geçilmez bir durumda olan bankacılık faaliyetlerinden
bir şekilde yararlanmak zorundadırlar. Ayrıca yine birikimlerinin değerlendirilmesi kişilerin en
doğal hakkıdır. Bu nedenle katılım bankacılığı uygulamaları İslam coğrafyası açısından klasik
bankacılık sistemine karşı bir kurtarıcı olarak algılanmış, çok çabuk benimsenmiş ve istifade
edilmeye başlanmıştır.
Klasik bankacılık sistemine göre oldukça geç bir dönemde profesyonel yapıya bürünen
katılım bankacılığı, Türkiye'ye de günümüzden yaklaşık 75 yıl önce uygulamaya başlanmış
ancak birtakım aksaklıklar ile birlikte bundan 40 yıl kadar önce profesyonel şekilde uygulama
imkânı bulmuştur. Konu Türkiye açısından değerlendirildiğinde Dünya üzerinde faaliyet
gösteren katılım bankalarının sayısı ve çeşitliliği itibariyle Türkiye'de bu uygulamaların
oldukça kısıtlı bir şekilde ele alındığını söylemek mümkündür. Nitekim Türkiye'de halihazırda
birbirinden farklı yalnızca 6 katılım bankası görev yapmaktadır.
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Konu İslam dininin kabulleri doğrultusunda bir bankacılık sisteminin oluşturulması ve bu
dinin yasakları doğrultusunda klasik bankacılık sistemine yaklaşmayan veya kısıtlı olarak bu
sistemden istifade eden kişilerin birikimlerinin finans sistemi içine dahil edilmesi olarak ele
alındığında katılım bankacılığının Türkiye açısından oldukça az sayıda olduğunu söylemek
mümkündür. Nitekim %90'ın üzerinde Müslüman nüfusa sahip olan bir ülkede milyonlarca
insanın yönelebileceği katılım bankalarının sayısının az olması insanların bu bankalara
yönelmesi ve bu bankalarda sunulan hizmetlerden memnuniyet elde etme oranını
kısıtlamaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye'de var olan katılım bankaları klasik bankacılık
sistemi ile bankacılığa dair uygulamalar açısından boy ölçüşebilecek veya rekabet edebilecek
düzeyde yayılım gösterememiştir. İnsanların bankacılık faaliyetlerinden elde etmek istediği
memnuniyet hususu bu şekilde engellenmektedir. Bu nedenle Türkiye bünyesinde özellikle
katılım bankalarının sayısının artırılması, finans sisteminin daha canlı bir hâle gelmesi
açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca yine faiz karşıtı olan bireylerin sosyal düzen
konusunda öne sürdükleri görüş de sınıfsız bir toplumsal yapı oluşturmak için katılım
bankalarını zaruri kılmaktadır.
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TÜREV ARAÇLAR VE İSLAMİ FİNANS ARAÇLARININ RİSKTEN KORUNMA
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF DERIVATIVE INSTRUMENTS AND ISLAMIC FINANCIAL
INSTRUMENTS IN TERMS OF HEDGING

Ayhan CESUR
ÖZET
Günümüzde finansal yapı içinde ortaya çıkan bankaların insanların yatırımlarını kullanma
ve bu kullanım sonrasında onlara belirli bir ödeme yaptıkları diğer bir ifadeyle profesyonel faiz
sisteminin uygulandığı bir ekonomik yapı hâkimdir. Ancak bankalara yatırılan paralar
geçmişten günümüze her zaman belirli bir risk unsuru altında olmaktadır. Bu bağlamda kişiler
yatırımlarını koruyabilmek amacıyla riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak
istemektedirler. Bu beklentilere cevap verme amacıyla klasik finans sistemi içinde “türev
araçlar” adı verilen ve küçük maliyetlerle büyük zararların önüne geçilmesini sağlayan yapılar
geliştirilmiştir.
Türev araçlar yapılan uygulamalarla yatırımların önündeki risk unsurlarını ortadan kaldırma,
fiyat stabilitesini sağlama, değer kayıplarının önüne geçme ve piyasalardaki aşırı
dalgalanmaları önleme amacıyla kullanılan araçlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda klasik
finans sistemleri içinde türev araçların riskten korunma ve kaybı önleme dolayısıyla
müşterilerin beklentilerine cevap verme açısından oldukça önemli önemli araçlar olduğunu
söylemek mümkündür.
Türev araçların riski önleme noktasında klasik finans sistemi içindeki önemli yeri ile birlikte
riskin ortadan kaldırılması veya önlenmesi amacıyla faiz uygulamasına da gidilmektedir. Bu
bağlamda finansal yapı içinde ikili bir risk sisteminin oluştuğunu söylemek mümkündür.
Nitekim İslami finans sistemi olarak nitelendirilen sistem faiz uygulamalarını kapsam dışında
tutmakta ve faiz ile birlikte önlenen risk unsuru da bu şekilde İslami finans uygulamalarıyla
daha fazla ön plana çıkmaktadır.
İslami finans sistemi içinde risk unsuru her finans sistemi içinde olduğu gibi varlığını
sürdürmektedir. Riskin bu denli üst boyutta olduğu bir yapı içinde insanların yatırımlarını bu
alana yönlendirmeleri yalnızca dini birtakım değerleri verilen önemden kaynaklanmaktadır.
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Bununla birlikte İslami finans sistemi içinde kişilerin bankalar açısından yatırımcı değil bir
ortak olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Buradan hareketle İslami finans sisteminin kâr –
zarar ilişkisine dayalı bir yapı içinde olduğunu söylemek mümkündür.
Günümüz ekonomik yapısı içinde temel taşları oluşturan finans sistemlerinin yeni ekonomik
yapının en büyük zaaflarından olan risk faktörü karşısında klasik finans sistemi ile İslami finans
sisteminin araçlarının ne denli etkili olduğunu belirleme amacıyla hazırlanan bu çalışma
literatürde ilgili çalışmalarda yer alan bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir derleme
çalışma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: türev araçlar, İslami finans, katılım bankaları, finansal risk

ABSTRACT
An economic structure, in which the professional interest system is applied, dominates the
banks that emerge in the financial structure, using the investments of people and paying them
a certain amount. However, money deposited in banks is always under a certain risk factor from
past to present. In this context, people want to minimize or eliminate risks in order to protect
their investments. In order to meet these expectations, structures called “derivative instruments”
within the classical finance system, which prevent large losses with small costs, have been
developed.
Derivative instruments can be defined as the tools used to eliminate the risk factors, to ensure
price stability, to prevent value losses and to prevent excessive fluctuations in the markets with
the applications made. In this context, it is possible to say that derivative instruments are very
important tools in terms of preventing losses and responding to customers' expectations within
classical finance systems.
Along with the important place of derivative instruments in the classical finance system at
the point of risk prevention, interest is also applied to eliminate or prevent the risk. In this
context, it is possible to say that a dual risk system has occurred within the financial structure.
As a matter of fact, the system, which is described as the Islamic financial system, excludes
interest practices and the risk factor that is prevented with interest comes to the forefront with
Islamic finance practices in this way.
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The risk factor in the Islamic financial system continues to exist as in any financial system.
In a structure where the risk is so high, the fact that people direct their investments to this area
arises only from the importance given religious values. However, it is known that people in the
Islamic financial system are considered as partners rather than investors for banks. From this
point of view, it is possible to say that the Islamic financial system is based on a profit-loss
relationship.
This study, which was prepared with the aim of determining how effective the tools of the
Islamic finance system and the classical finance system is in the light of the risk factor, which
is one of the biggest weaknesses of the new economic structure, which constitutes the
cornerstones of today's economic structure, is a compilation study created by combining the
information in the relevant studies in the literature.

Keywords: derivative instruments, Islamic finance, participation banks, financial risk

GİRİŞ
Finansal işlemlerde risk kaçınılmaz durumlar arasındadır. Ancak insanlar ellerinde bulunan
birikimlerini veya varlıklarını yatırdıkları finansal işlemlerde bu riski ortadan kaldırmak veya
en aza indirmek gibi bir eğilime sahiptirler.
Klasik finansal piyasalar açısından riskinin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması çoğu
zaman mümkün olmaktadır. Çünkü kişi yaptığı sözleşme ile ana parasını korumakta ve bu para
üzerinden aldığı kâr oranıyla kendine belirli bir gelir elde etmektedir. Ancak klasik finansal
sistemlerde bu kâr daha çok, yatırılan paranın banka tarafından faiz, kredi ve benzeri şekillerde
verilmesi ile elde edilen faizden kaynaklanan bir kârdır. Bununla birlikte küçük maliyetlerle
büyük risklerin önlenmesi amacıyla oluşturulan türev araçları da klasik sistemde riskleri
ortadan kaldırmaya yönelik araçlar arasında sayılmaktadır.
Günümüz ekonomik piyasaları incelendiği zaman klasik finans sistemlerinin dışında İslami
model olarak tanımlanan ve işlemler içinde faiz uygulamasını dışarıda tutan bir sistemin de var
olduğu görülmektedir.
Finansal anlamda mevcut risk ortamı İslami model olarak tanımlanan model için de
geçerlidir. Ancak bu sistemde yer alan yatırımcıların risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla
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yapabilecekleri faaliyetler oldukça kısıtlıdır. Nitekim bu sistem özü itibarıyla yatırımcıları
parasını kiraya veren kişiler olarak değil, bir ortak olarak değerlendirmektedir. Sistemin faizsiz
çalışması dolayısıyla ilgili bankalara yatırılan paranın belirli yatırım araçlarına yönlendirilmesi
ile birlikte kâr elde etme gibi bir amaca yönelik faaliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu da
para yatıran kişilerin ana paralarının dahi risk altında olması durumunu gündeme getirmektedir.

1. TÜREV ARAÇLAR
1.1. Tarihsel Süreçte Dünyadaki Türev Piyasalar ve Türev Araçlar
Türev piyasalarında yürütülen işlemler ve bu işlemlerin tarihsel geçmişi ile ilgili olarak
yapılan incelemelerde bu işlemlerin MÖ VII – VI. yüzyıllara tarihlendiği görülmektedir. Bu
dönemde Thales tarafından zeytin rekoltesinin önceden hesaplanması ile kiralanan
yağhanelerin zeytin hasadından sonra daha yüksek tutara başkalarına kiraya verilmesi bu
işlemlerin ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Devam eden süreçte XVII. yüzyılda
Hollanda’da lale soğanları ile ilgili olarak vadeli işlemler yapıldığı bilinmektedir. Bu
uygulamaların en önemli örneklerinden biri ise ABD’de iç savaş döneminde türev araçların
kullanılmasıdır. Dönemde ürün fiyatlarındaki istikrarsızlık riskinin ortadan kaldırılması
amacıyla türev araçlarının kullanıldığı görülmektedir (Ural, 2016: 13). Türev piyasalarında ilk
vadeli işlemlerin ise yine XVII. yüzyılın sonlarına doğru Japonya’da yapıldığı
kaydedilmektedir (Koy, 2018: 24).
Türev araçlar ile devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda fiyatlarda stabil yapının
oluşturulabilmesi nedeniyle günümüz anlamındaki organize borsaların kuruluşu gecikmiştir
(Koy, 2018: 30).
Bu bağlamda vadeli işlem borsalarının ilki 1730 yılında Japonya’da ikincisi ise 126 yılında
İngiltere’de kurulmuştur (Koy, 2018: 24). ABD’de ise bu oluşum bir ticaret merkezi
mahiyetinde olan Chicago’da gerçekleşmiştir. XIX. yüzyılda ellerindeki ürünleri bu merkeze
getiren çiftçiler, arz miktarının artmasına neden olmuş bu nedenle de ellerindeki ürünleri ileri
bir tarihte belirlenen fiyatlardan satabilmek için sözleşme yapma yoluna gitmişlerdir. Bu
sözleşmeleri güvence altına almak ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak
amacıyla 1848 yılında CBOT (Chicago Board of Trade) kurulmuştur (Ural, 2016: 14).
CBOT’un kurulmasıyla sözleşmelerin de belirli bir düzene girdiği görülmektedir. Nitekim
oluşumun üstünden on yıl geçmesinin ardından “to arrive” olarak adlandırılan sözleşmeler
yapılmaya başlanmış ve bu yeni tip sözleşmelerle hem teslimat hem de fiyat hususları garanti
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altına alınmıştır. Ancak bu yeni sözleşme tipinde alıcı ve satıcılara belirli bir ödeme karşılığında
sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır (Koy, 2018: 24).
1919 yılına gelindiğinde CME (Chicago Mercantile Exchange) kurularak vadeli işlemlerde
kurumsallaşma sağlanmıştır. Bu da alım – satım işlemlerinde hukukî anlamda bağlayıcılığın
olmasını beraberinde getirmiştir (Ural, 2016: 14).

1.2.Türev Araç Kavramı
Uluslararası

ödeme

sistemlerinde

yaşanan

değişiklik

nedeniyle

fiyatlardaki

dalgalanmalarda artışın yaşanması beraberinde risk yükselişini getirmiştir. Ortaya çıkan bu
yüksek risk durumundan korunabilmek amacıyla “türev araç” kavramı geliştirilmiştir (Ural,
2016: 1).
Riskten kaynaklanan ve korunma amacıyla üretilen türev araçlar, finans risklerin
belirlenmesi, ölçümlenmesi, yönetilmesi vb. amaçlara yönelik olarak geliştirilmiştir (Apak,
Uyar, 2011: 8).
Ortaya çıkma şekli ve amacı belirtilen türev araçlarını;
•

belirli bir vadeye sahip,

•

standart büyüklüğü olan,

•

herhangi bir şeyin teslimini içeren

vadeli işlem sözleşmeleri olarak tanımlamak mümkündür (Sayılgan, 2017: 510).

1.3.Türev Araçlarla İlgili Kavram ve Yapılara Örnekler
Türev araçlar genel adıyla bilinen ve riskten korunma amacıyla oluşturulan yapıların farklı
başlıklar altında değerlendirildiği görülmektedir. Bu başlıkları aşağıdaki gibi sıralamamız
mümkündür.
•

Türev Finansal Araç: Bir varlık veya malın finansal anlamdaki değerine dayanan
ürünleri ifade eder. Bu araca değer kazandıran varlığın fiyatındaki dalgalanmalar araç
üzerinde de etkilidir (Yaslıdağ, 2016: 21).
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Dayanak Varlık: Dayanak değişken veya referans varlık olarak da adlandırılmaktadır.
Sözleşmeye konu olan varlıkların tümü olarak ifade etmek mümkündür (Ural, 2016:
11). Türev sözleşmelerinde yer alan herhangi bir dayanak varlığın bedeli sözleşmenin
bedel miktarı olarak kabul edilir. Bu bağlamda türev araçlarda yer alan “türev”
kavramının dayanak varlığın sürekli olarak değişebilmesinden kaynaklandığı yönünde
de görüşler ileri sürülmüştür (Sayılgan, 2017: 37-509). Dayanak varlık veya değişkenin
türev araçlar açısından dayanak teşkil etmesi ve bu şekilde piyasalarda işlemlere dâhil
olabilmesi için fiyatlarının arz – talep dengesine göre belirlenebilmesi, malın dayanıklı
olması, taşıma maliyetlerinin düşüklüğü, fiyat belirlilik durumunun yüksekliği gibi
hususlara dikkat edilmektedir (Sağlam, 2017: 21). Bu anlamda kullanılabilecek olan
varlıklara enerji, maden, kıymetli metaller vb. örnek verilebilir (Koy, 2018: 22-23).
Türev ürünler olarak değerlendirilen bu ürünlerin en belirgin özelliği alım satımın
önceden yapılmasına rağmen teslimatının veya ürüne dair ödemenin sonraki tarihlerde
yapılabilmesidir (Karatepe, 2000: 3).
Türev araçlar finans piyasalarında riske dair faydalarla birlikte kaldıraç avantajı
sağlayan araçlar olmaları ile de dikkat çekmektedir. Literatürde türev araçların iki türlü
kaldıraç etkisine sahip olduğuna yer verilmektedir. Bu etki kazan – kaybet olarak
nitelendirilebilecek olan sözleşmelerden doğan klasik kâr zarar durumunu telafi etmeye
yardımcı olur (Ural, 2016: 7). Türev ürünlerde ise klasik sözleşmelere göre tarafların
katlanacağı maliyet daha az olacağı için risk de kayıp da daha aza inmektedir. Belirtilen
maliyet azlığı ile tarafların az maliyetle yüksek gelirler elde etmesi de söz konusu
olabilmektedir (Apak ve Uyar, 2011).

•

Spot Piyasa: Ticarette ödeme ve teslim gibi esasların aynı anda gerçekleştiği
piyasalardır. Bu piyasalarda nakit, çek, bono, poliçe vb. ödeme araçları kullanılmaktadır
(Sayılgan, 2017: 36). Londra Borsası, bankalar arası döviz piyasası, interbank piyasası
gibi oluşumlar spot piyasalara örnek verilebilir (Ural, 2016: 2- 7).

•

Türev Piyasalar: İşlem büyüklüğü ve vadesi belli olan, belirli bir sözleşme
doğrultusunda varlığın teslim edildiği türev ürünlerden oluşan piyasalardır (Karatepe,
2000: 3). Bu piyasalarda işleme konulan ürünlerin maliyet durumu spot piyasalarda
işlem gören aynı ürünlere oranla daha düşüktür (Berk, 2015: 317). Bu piyasalar
aracılığıyla geleceğe dair yordamalar da yapıldığı için riskli piyasalar olarak kabul
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edilirler (Apak, Uyar, 2011: 3). CBT, VOB, CME gibi oluşumlar türev piyasalara örnek
verilebilir (Karan, 2013: 19).

•

Örgütlü Piyasalar/Organize Borsalar: Bu borsalar belirli bir fiziki mekâna sahip
olmakla birlikte önceden belirlenen kurallara göre alım – satım yapan ve üyeleri olan
borsalardır. Bu borsalarda alım – satım kuralları önceden belirlendiği için tarafların
kendi aralarında anlaşma şansları yoktur (Sayılgan, 2017: 39). Alım – satım ve buna
bağlı veriler kurallara bağlı olduğu için bu borsalarda risk ve belirsizlik durumu daha
azdır (Ceylan, 2000: 325). MKB ve ticari nitelikteki bankalar organize piyasalara örnek
verilebilir (Sayılgan, 2017: 39).

2. TÜRKİYE'DE TÜREV PİYASA VE TÜREV ARAÇLARIN GELİŞİMİ
Oluşturulma amacı finansal piyasalardaki riskleri en aza indirmek ve dalgalanmaları
azaltmak olan türev piyasaları, Türkiye'de finansal sistem içinde istikrarlı bir yapı oluşturma
adına gündeme gelmiştir. Bu alanda Türkiye'deki gelişmeler ilk olarak 1994 yılında Merkez
Bankası tarafından döviz forward piyasasının açılması ile başlamıştır. Devam eden dönemde,
1995 yılında, Türkiye'de vadeli işlem ve opsiyon borsası düzenlemesi yapılmış ve bu husus bir
yönetmelik ile kurallaştırılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler belirtilen dönemlerle sınırlı
kalmamış, 1996 ve1997 yıllarında da devam ederek Türkiye'de türev piyasası faaliyetleri
sistemli bir yapıya bürünmüştür (Karatepe, 2000:7).
2001 yılına gelindiğinde Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve Devlet Bakanlığı yazısı
doğrultusunda SPK Kanunu ile 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'deki ilk
özel borsa olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası kurulmuştur. 2001 yılında kurulan Vadeli
İşlemler Borsası kuruluşunun bir yıl ardından yani 2002 yılında ticaret siciline kaydedilerek
tüzel bir kişiliğe kavuşmuştur. Bunun ardından 2004 yılında yayınlanan Vadeli İşlemler Ve
Opsiyon Borsası Yönetmeliği ile bu borsaya dair çalışma koşulları belirlenmiş ve işlemler
belirli kurallar çerçevesine yürütülecek şekilde kurallara bağlanmıştır. Yine aynı yıl vadeli
işlemler borsası üzerinden yürütülecek olan işlemlere dair esasların belirlenmesinin ardından
genelge yayınlayarak borsa işleme başlamıştır (Ural, 2016: 18).
Vadeli İşlemler Borsası; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Borsa
İstanbul, Garanti Bankası, İş Yatırım Menkul Değerler, Akbank, Vakıfbank, Koçbank, Türkiye
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Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Takasbanktan
oluşan 11 paydaş ile kurulmuştur. Borsanın kuruluşunda sermayesi 6 milyon liralıdır (Berk,
2015: 295).
2005 yılından 2013 yılına kadar VOB olarak hizmetlerini yürüten kuruluş, 2013 yılına
gelindiğinde bütün sermayesiyle BİST bünyesine dahil edilerek Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası adını almıştır ki Türkiye’de vadeli işlemler bu yapı altında gerçekleşmektedir
(Ural, 2016: 19).
Vadeli İşlemler Opsiyon Piyasası yapısı içinde; Borsa Yatırım Fonu Türev Pazarı, Döviz
Türev Pazarı, Emtia Türev Pazarı, Kıymetli, Elektrik Türev Pazarı, Madenler Türev Pazarı,
Yabancı Endeksler Türev Pazarı, Endeks Türev Pazarı, Metal Türev Pazarı, Pay Türev Pazarı,
Faiz Türev Pazarı olmak üzere toplamda on adet pazar bulunduğu kaydedilmektedir (Koy,
2018: 49-50).

3. İSLAMİ FİNANSAL ARAÇLAR
Klasik finans sistemlerinde yaşanan gelişmelerle risklerin azaltılmaya çalışılması
bankacılık faaliyetlerinde de ivmelenme sağlamış ve bu yapı üzerinde pek çok işlem
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak faiz vb. işlemlerin de yürütüldüğü bankalar dinî
yapıların etkisiyle her coğrafyada istenen büyümeyi gösterememiştir. Bu bağlamda bankacılık
faaliyetlerinde din faktörünün kısıtlarının göz önüne alınmasıyla İslami finans uygulamalarına
göre yeni yapılar oluşturulmaya başlanmıştır.
XX. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan bu gelişmelerle büyümeye başlayan İslami finans
oluşumlarının gelişim hızı nedeniyle XX. yüzyılın ilk dönemlerinde yatırımcılar bu yapılara
yönelmeye başlamıştır. Bu yönelimde İslami finans yapılanmalarının büyüme hızının yanı sıra
2008 yılında yaşanan krizden oldukça az bir etki ile kurtulmaları da belirleyici olmuştur. Bu
durum finansal risklerin azaltılması amacıyla oluşturulan yapılara İslami finans araçlarının
alternatif olarak görülmesi gibi bir yaklaşımın ortaya çıkmasını da sağlamıştır (Yanpar, 2015:
21).
Esasında İslami finans yapılarının işleyişi incelendiğinde bu yapının da klasik finans
yapısında olduğu gibi fon alışverişi esası üzerine kurulduğu görülmektedir. Klasik finans
sistemi ile arasındaki fark ise İslami kuralların işleyişte baz alınmasıdır (Yanpar, 2015: 40). Bu
nedenle klasik yapıda olduğu gibi fon alışverişinde aracı bir oluşuma ihtiyaç duyulmuştur. Bu
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ihtiyaç nedeniyle İslami kurallar çerçevesinde fon toplayan katılım bankaları oluşturulmuştur
(Özsoy, 2012: 34).
3.1. İslami Yatırım Araçlarının Oluşturulması
Dünya üzerinde bankacılık faaliyetlerinin geçmişi oldukça eskilere dayansa da İslami
yatırım araçlarının oluşturulması günümüze yakın bir döneme tekabül etmektedir. 1950’li
yıllarda gündeme gelen İslami finans yapılanmaları ve bu alandaki çalışmalar 1963 yılında
meyvesini vermiş ve bu tarihte Mısır’da Mit Gamr İslam Bankası’nın kurulması sonucunda
resmî bir oluşum gerçekleşmiştir. 1975 yılına gelindiğinde İslam coğrafyasında yer alan
sermayenin yine İslam dünyasının yararına kullanılabilmesi amacıyla İslami Kalkınma Bankası
oluşturulmuştur. Bu sayede İslami yapıya uygun finansal sistemin gelişiminin önü açılmıştır
(Can, 2015: 111).

3.2. Katılım Bankacılığı
Klasik bankacılıktan farklı olarak bir ortaklık esasına dayanan katılım bankacılığında
birikim sahipleri ile banka arasında risk paylaşımı vardır. Diğer bir ifadeyle birikimi alarak
değerlendiren banka klasik sistemde tek risk sahibi iken katılım bankacılığında bir ortaklık söz
konusu olduğu için iki taraf için de risk vardır (Özsoy, 2012: 115).
İslami finans kuruluşlarının en bariz ve başat örneği olan katılım bankalarının
oluşturulmasına dair ilk fikirler 1955 yılında ortaya atılmıştır. Muhammed Uzair tarafından öne
sürülen düşüncelerden hareketle başlayan araştırmalar sonucunda katılım bankalarının
oluşturulması sürecine girilmiştir. 1975 yılına gelindiğinde profesyonel bir örnek olan Dubai
İslam Bankası kurulmuştur (Özsoy, 2012: 65). İlk dönemler Arap coğrafyasında kısıtlı kalan
bu bankalar 1980’li yıllardan itibaren Asya ve Pasifik bölgelerine doğru genişleme göstermeye
başlamıştır. Bununla birlikte işlem portföyü de genişleyen katılım bankaları bireysel ve ticari
bankacılık hizmetlerinin yanında projelerin finansmanı, emtia finansmanları gibi faaliyetleri de
işlemleri arasına eklemiştir. Büyüyen ve gelişen katılım bankaları yapısının kontrolü ve
ilerlemede düzeni sağlama amacıyla; 1990 yılında İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve
Denetim Organizasyonu, 2002 yılında İslami Finansal Hizmetler Kurulu gibi oluşumlar da
faaliyete başlamıştır. Bununla birlikte dünya üzerinde yayılım gösteren katılım bankacılığının
Avrupa Kıtası’nda da kurulması gündeme gelmiş ve 2006 yılında Avrupa İslami Yatırım
Bankası kurulmuştur (Özsoy, 2012: 66-67).
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Türkiye de katılım bankacılığı alanındaki çalışmalara kayıtsız kalmamış ve dünya üzerinde
katılım bankalarının oluşturulmaya başladığı ilk andan itibaren çalışmalara estek vermiştir. Bu
bağlamda Türkiye’de katılım bankalarına 1983 yılında kanunname ile özel finans kurumları adı
altında yer verilmiştir. Bu gelişmenin ardından 1985 yılında ilk katılım bankaları kurulmaya
başlanmıştır (Özsoy, 2012: 83-84).

3.3. İslami Finans Kavramı ve İslami Finansal Araçlar
İslami finans olarak adlandırılan sistem klasik finans yapısına benzer bir işleyişe sahip
olmakla birlikte bünyesinde hiçbir şekilde faize yer vermeyen sistem olarak tanımlanabilir.
Bununla birlikte klasik finans sistemlerindeki tek taraflı sorumluluk İslami finansta fon sahibi
ile kurum arasında kâr – zarar ortaklığı şeklinde ele alınır (Can, 2015: 61). Bu sistemde kişi ve
kurum arasındaki ilişkide faiz oranları yerine kâr oranları geçerlidir (Orman ve ark., 1987: 86).
İslami finans sisteminde üretim esası emeğe dayanmaktadır. Mevcut birikimlerin üretim
faaliyetleri içinde tutulması ve sürekli bir döngü sağlanması esasına göre hareket edilir. Bu
bağlamda hem İslami finans sisteminin hem de bu sistem içindeki araçların İslam hukukuna
göre şekillendiğini söylemek mümkündür (Orman ve ark., 1987: 89).

4. RİSKTEN KORUNMA AÇISINDAN TÜREV ARAÇLAR VE İSLAMİ
FİNANSAL ARAÇLAR
4.1. Risk kavramı ve risk çeşitleri
Risk kavramının lügati manasına bakıldığında oluşması muhtemel tehlike, zarara maruz
kalabilme durumu, hasar gerçekleşme ihtimali vb. şekilde tanımlandığı görülmektedir. Ancak
en basit tanımıyla risk, gerçekleşmesi istenmeyen olayların meydana gelebilme ihtimali olarak
tanımlanabilir. Ancak risk durumu yalnızca gündelik hayata dair somut örneklerle
değerlendirilmemelidir. Nitekim finansal anlamda spekülatif bir yatırım aracına yönelmek de
risk olarak ele alınır. Bu bağlamda risk kavramının iktisadi olarak planlanan sonuç ile ortaya
çıkan sonuç arasındaki sapma şeklinde değerlendirildiği de görülmektedir (Bolak, 2004: 3).
Riskin finansal anlamdaki varlığı kaçınılmazken bu durumu göze alarak riske yönelen
yatırımcıların da olduğu görülmektedir. Bu noktada yatırımların temel amacının riske bağlı
olarak yüksek getiri elde etmek olduğu söylenebilir. Finansal anlamda riskler; çevresel etkilerle
oluşan sistematik risk ve yatırımcıdan kaynaklandığı için en aza indirilebilecek olan sistematik
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olmayan riskler olarak ikiye ayrılır (Ercan, Ban, 2018: 178). Finansal yapı içinde türev araçlarda
ortaya çıkan riskler de sistematik risk olarak değerlendirilmektedir. Türev araçlar
yatırımcıların, yaptıkları yatırımları sistematik risklerden korumak için kullanılan araçlardır.

4.2. Hedging Kavramı
Hedge olarak bilinen kavram finansal yapı içinde finansmanın küçük bir maliyet
karşılığında büyük zararlardan korunmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda hedge yapısını risk
unsurunun yönetimi şeklinde de değerlendirmek mümkündür (Can, 2015: 62). Hedge
uygulaması ise “hedging” olarak adlandırılmaktadır.
Finansal yapıda hedging ile ilgili olarak hedge oranı, baz risk ve hedging maliyeti olarak
sıralanan üç farklı boyuttan bahsedilmektedir (Bolak, 2004: 235).

4.2.1. Hedging İşleminin Türev Yatırım Araçlarında Uygulanması
Finans yapısı içinde küçük bir maliyetle zararlardan korumayı sağlayan hedging
uygulaması vadeli işlem sözleşmeleri için de mevcut risklerden korunmak isteyen
yatırımcıların kullandığı bir işlem olarak değerlendirilir. Hedging yoluyla mevcut riskler, bu
riskleri taşıma konusunda istekli olan spekülatörlere aktarılır. Vadeli işlemlerde sözleşmeyi
alan tarafın temel amacı mevcut fiyatı sabit tutarak olası risklerden korunmaktır. Satıcı tarafın
temel amacı ise dayanak varlık değerlerini korumaktır. Değer koruma noktasında amaç
fiyatların düşmesine engel olmak ve faizden kaynaklı risklerin dayanak varlığın fiyatı
üzerindeki etki oluşumunu engellemektedir. Bu işlemlerle koruma sağlama hususu yalnızca
vadeli işlemler piyasasında yer alan ürünler için geçerli değildir. Nitekim bu piyasada yer
almayan bir ürünün de korunması mümkündür. Bunun için vadeli işlem piyasasında olan ve
aralarında yüksek fiyat korelasyonu bulunan farklı bir dayanak varlık ile bu piyasada olmayan
ürünle ilgili vadeli işlem yapılarak koruma sağlanır. Bu işlem “çapraz koruma” olarak da
bilinmektedir (Karatepe, 2000: 18- 19).
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4.2.2. Hedging İşleminin İslami Yatırım Araçlarında Uygulanması
Finansal uygulamalar ve bu uygulamalar içinde türev ürünlerin İslami yatırımlarla olan
uyumuna dair yapılan incelemede bu ürünlerin İslami finansal uygulamalarla uyum sağlaması
noktasında büyük engeller olduğu görülmüştür.
Bu konuda araştırma yapanlardan Al – Rifai neredeyse dört yüz yıllık dönemde dünyayı
etkileyen krizler üzerinde incelemeler yapmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda incelenen
krizler arasında özellikle 2008 yılında gerçekleşen krizin ipotek destekli menkul kıymetlerin
türev araç şeklinde piyasaya sürülmesinin sonucunda bir balon oluşturduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışma ilse Al – Rıfai türev araçlardan kaynaklanan kayıpların kaldıraç
etkisiyle birlikte katlanarak dünya ekonomisi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu tespit
etmiştir. Buna ek olarak kriz sebepleri üzerinde de duran Rıfai, krizlerin temel sebepleri içinde
yolsuzluk ve sahtekarlık gibi unsurları da saymıştır.
Sonuç itibariyle yapılan çalışmada klasik finans sistemi ile ilgili olarak en büyük sorunun
borç sorunu olduğu üzerinde durmaktadır. Ulaştığı bu sorunla ilgili çözüm önerisini de sunan
Rıfai, bu konunun İslami yatırım araçlarıyla çözülebileceğini savunmuştur. Nitekim bu yatırım
araçlarının etik ve paylaşım esaslı değerlere dayanmasının temel problemler açısından önleyici
olacağına değinmiştir.

4.3. Türev Araçların ve İslami Yatırım Araçlarının Riskleri
Türev araçlar finansal yapı içinde riskin azaltılması hususunu yatırımcının olası zararını en
aza indirebilme yoluyla telafi edebileceği düşünülen uygulamalardır. Bunula birlikte bu
uygulamaların İslam’ın bakış açısına göre yanlış olarak değerlendirilen yaklaşımları ve bu
nedenle de Müslümanların bu uygulamalara yaklaşmaması nedeniyle İslami yatırım araçları
geliştirilerek bu alanda da riskler azaltılmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan tüm çalışmalara
rağmen her iki yapıda da hâlihazırda riskler olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu riskleri;
•

Faiz Opsiyonlarından Kaynaklanan Riskler,

•

Döviz Opsiyonlarından Kaynaklanan Riskler,

•

Swap Sözleşmesinin Taşıdığı Riskler,

•

Futures Sözleşmesinin Taşıdığı Riskler,

şeklinde sıralamamız mümkündür.
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5. İslami Finansal Araçlar ve Türev Araçların Riskten Korunma Açısından
Karşılaştırılması
Temel yapılar itibariyle birbiri ile sistematik açısından benzer olmakla birlikte uygulamada
ayrılan İslami finansal araçlar ve türev araçlar riskten koruma açısından da farklılıklar arz
etmektedir. Bu farklılıkları aşağıdaki tabloda olduğu gibi karşılaştırmalı şekilde sunmamız
mümkündür.
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Kaynak: (Yazıcı, 2016: 59 – 79; Kalaycı, 2013: 65 – 66)

SONUÇ
Ekonomik sistemler ortaya çıkışından itibaren gelişim gösteren süreklilik arz eden
sistemlerdir. Nitekim üretim ve ticaretin varlığı ve sürekliliği finansal sistemlerin varlığını da
zorunlu kılmaktadır.
Ne şekilde olursa olsun ekonomik sistemler içinde belirsizlik olarak nitelendirilen
unsurlarının varlığı insanların bu sistemlere yönelmesi noktasında birtakım aksaklıkları
yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte yine finans sistemleri içinde belirli inançlara
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aykırı uygulamaların varlığı insanların birikimlerini finans piyasaları içinde tutmaktansa kendi
ellerinde tutmaya gitme yolunu tercih etmelerine neden olmaktadır.
Gelinen noktada günümüze yakın bir tarihte İslam dininin faize karşı duruşu nedeniyle
Müslümanların da paralarını finans sistemleri içinde tutabilmeleri ve bu şekilde belirli gelirler
elde edebilmelerini sağlamaya yönelik oluşumlar meydana getirilmiştir. Katılım bankaları
olarak adlandırılan bu yapılar oluşumundan çok kısa bir süre sonra İslam coğrafyasında yayılım
göstermiş ve oldukça büyük katılımcı kitlelerine ulaşmıştır. Katılım bankalarının bu hızlı
büyüme ve gelişmesi Avrupalı ülkelerin de dikkatini çekmiş bu sayede katılım bankaları
Avrupa içinde de yayılım göstermeye başlamıştır.
Sistemin adı veya türü ne olursa olsun her finans sistemi risk faktörünü barındırmaktadır. Bu
bağlamda İslami finans sistemlerinin de klasik finans sistemlerinin de bünyesinde bulunan risk
unsuruna karşı birtakım önlemler alındığını görmek mümkündür. Klasik finans sistemleri ile
ilgili yapılan araştırmalarda bu finans sistemlerinin faiz ve türev araçlar denilen birtakım
unsurlarla risk unsurunu azaltma veya ortadan kaldırma gibi yöntemlere başvurduğu
görülmektedir. Ancak yine bu finans sistemlerindeki risk ile ilgili olarak sistemlerin bünyesinde
barındırdığı temel aksaklığın ise yolsuzluk, borç ve benzeri durumlar olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda riskin ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen uygulamaların bahsedilen
aksaklıkların giderilmesi ile desteklenmesi daha risksiz bir finans oluşumunu ortaya
çıkaracaktır.
İslami finans sektörü içinde ise faiz uygulamasına gidilmediği için paradan para kazanma
gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle İslami finansal sistemde risk faktörünün ortadan
kaldırılması pek de mümkün gözükmemektedir. Nitekim sistemin dayandığı esasa bakıldığında,
özünde bir kâr – zarar ortaklığına gidildiği de açık şekilde görülmektedir.
Risk faktörü açısından daha tehlikeli görülse de sistemin işleyişi ve dayandığı yatırım esası
İslami finans yapısını riskten kurtarabilme noktasında oldukça büyük umut sunabilmektedir.
Nitekim geçmişten günümüze değerli metaller, mücevherler, döviz vb. konularda yapılan
yatırımların büyük kayıplar oluşturmadığı ancak kısa vadede büyük getirirler de sağlamadığı
bilinmektedir. Bu bağlamda katılım bankaları içinde sürdürülen kâr – zarar ortaklıklarında
taraflar arasında uzun vadeli kâr ortaklığı veya düşük kâr ortaklığı olarak nitelendirilebilecek
yeni sistemlerin geliştirilmesi bu bankaların yatırımlarını daha risksiz alanlara kaydırabilmesin
önünü açabilecektir. Bununla birlikte günümüzde katılım bankalarının da kâr payı oranı adı
altında ihtiyacı olanlara borç verdiği bir sisteme geçtiğini görmek mümkündür. Bu da faiz
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sisteminin farklı bir yönü olmakla birlikte bu bankalardaki mevcut riskin ortadan kaldırılması
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Yapılan bu yeni uygulama ile hem katılım bankalarının
müşteri sayısı artmakta hem de bankalarda yapılan işlemlerin risk unsuru daha düşük hâle
gelmektedir. Esasında bu yeni uygulamayı adı değiştirilmiş faiz olarak nitelendirmek hatalı bir
değerlendirme olmayacaktır. Nitekim bankaların kâr payı olarak geri istedikleri tutar bankanın
yıllık/aylık vb. kârına göre değişkenlik göstermemekte sabit bir ödeme sistemi oluşturmaya
yönelik sabit bir orandan oluşmaktadır. Bu bağlamda riskten korunma açısından klasik finans
kuruluşları ile İslami finans kuruluşlarının benzer araçlar kullandığı ve bu araçlar arasında isim
farkıyla birlikte küçük farklılıklar olduğunu söylemek mümkündür.
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MONGOLIA-CHINA-RUSSIA ECONOMIC CORRIDOR IN FRAME OF “BELT
AND ROAD” INITIATIVE

Yüksek Lisans Öğr. Nomindari MUNGUNBAYAR
Kocaeli Üniversitesi

ABSTRACT
In the last few years, China’s “Belt and Road” Initiative has been attracting attention in both
international relations and international economics terms, especially Asian countries are started
to be involved actively. Focusing on the combination of Silk Road Economic Belt and 21 st
Century Maritime Silk Road, China has decided to establish “six economic corridors” based
on mutual trust and open door policy. Among them, China is forming a two-wing central circle,
Mongolia-China-Russia and China-Central Asia-West Asia. Moreover, these two aims to build
the road that passes from the west to north, east to west and south to north, crossing the eastern
Eurasian continent, connecting the Asia to Pacific market, also establish road which connects
the European market to the west. Mongolia-China-Russia economic corridor lies on the mutual
interests of both three economics, which has been accelerated since its proposal. The article
focuses on the possible obstacles of creating the China-Mongolia-Russia economic corridor
and accessing the current process. An important part of this economic corridor is “Belt and
Road” initiative of China, the idea of Mongolia’s “Steppe Road” and the idea of establishing
the Eurasian Economic Union of Russia both meets in framework of the three nations’
economic corridor. The competitive advantage of the China-Mongolia-Russia economic
corridor is the safety of the shipping route that passes through conflict-free zones and high
cargo delivery speed. Despite the differences in the infrastructure capabilities of the countries,
railway and railway capacities and export structures, each country hardly works within its own
policy frameworks to make an economic corridor between the three countries to happen.
Numerous projects and agreements between the three countries carry not only importance to a
landlocked Mongolia, which is squeezed between two great powers, but also brings risks. This
article tries to explain the current situation and further challenges for such initiatives for
infrastructure cooperation. In the article, I aim to analyze the interests of the three countries
related to the project and focus on current infrastructure environments and objectives, most
importantly, to propose possible solutions to the difficulties encountered.
Keywords: Economic corridor, “Silk Road Economic Belt”, Mutual interests, Transit
ÖZET
Uluslararası ilişkişler, özellikle uluslararası ekonomik ilişkilerinde son yıllarda Çin Halk
Cümhüriyet’in “Kuşak ve Yol” girişimi ilgi çekmektedir, özellikle Asya ülkeleri harekete
geçirmektedir. İpek Yolu'nun ekonomik kuşağı girişimi ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun
ortak inşasına odaklanan Çin, karşılıklı güven, açık kapsayıcılık ve temel olarak “altı ekonomik
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koridor” inşa etmeye kararlanmıştır. Bunların arasında, Çin-Rusya-Moğolistan ve Çin-Orta
Asya-Batı Asya, iki kanatlı bir merkez daire oluşturuyor. Üstellik, bu ikisi, batıdan kuzeye,
doğudan batıya ve güneyden kuzeye, doğu Avrasya kıtasından geçen, Asya-Pasifik ekonomik
çevresine bağlanan ve batıdan Avrupa ekonomik çevresine giren yolu üretecektir. Bu
ekonomik koridor, üç ülkenin ekonomik kalkınmadaki ortak çıkarları ile uyumludur ve
teklifinden bu yana hızlandırılmıştır. Makale, Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun
yaratılmasındaki sorunları anlatmaya yönelmektedir. Üçlü ekonomik koridorunun önemli bir
kısım ise Çin'in İpek Yolu'nun ekonomik kuşağı girişimi, Moğolistan’ın "Bozkır Yolu" fikri,
ve Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurma fikri birbirini etkilemektedir. ÇinMoğolistan-Rusya ekonomik koridorunun rekabet avantajı, çatışmasız bölgelerden geçen
nakliye güzergahının güvenliği ve yüksek kargo teslimatı hızıdır. Ülkelerin altyapı yatırım
yetenekleri, demiryolu ve demiryolu kapasitelerinde ve ihracat yapılarında farklılıklar
bulunmasına rağmen, her ülke üç ülke arasında ekonomik bir koridor oluşturmak için kendi
politika çerçevelerinde çalışmaktadır. Üç ülke arasında yapılan çok sayıda projeler, anlaşmalar
denize kıyısı olmayan, iki büyük gücün arasına sıkıştırılan Moğolistan’a önemi taşınmakta
birlikte tehlikeleri de getirmektedir. Bu makale mevcut durumu ve altyapı işbirliğine yönelik
bu tür girişimler için daha fazla zorlukları açıklamaya çalışmaktadır. Makalede projeyle ilgili
üç ülkenin çıkarlarını analiz etmeye çalışacağım ve mevcut altyapı ortamlarına ve daha ileri
hedeflere odaklanacağım, en önemlisi karşılaşılan zorluklar üzerine olası çözümler önermeye
hedefleniyorum.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik koridor, “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı”, Karşılıklı çıkarlar,
Transit geçiş

INTRODUCTION
This paper examines the "Mongolia-Russia-China Economic Corridor" and speculates national
interests of both three parties. The "Mongolia-Russia-China Economic Corridor" as known as
Three Nations Economic Corridor, included totally 32 projects, program signed during the
meeting of the trilateral summit in Tashkent on June 23, 2016, opened a new era in relations
between the two countries. The main purposes of the economic corridor are enhancing the
trilateral relations between these three countries by implementing joint projects on increasing
trade turnover, ensuring the competitiveness of products, facilitating cross border
transportation and infrastructure development on common interest and mutual benefits. The
economic corridor includes large-scale projects along Mongolia's existing railways, the
merging of one Mongolian line into two pairs, the construction of a road network along it, and
the construction of infrastructure connecting the three countries by rail and road networks in
western and eastern Mongolia. In other words, with the help of this project Mongolia can
accelerate development by intensifying economic ties with neighboring countries, China and
Russia. The three nations’ economic corridor project aims to be one of the transport routes
from China to Europe as part of China's “ Belt and Road” initiative.
The term of economic corridor has been introduced into international relations more than 10
years ago, emphasizes the integration of infrastructure improvement with economic
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opportunities such as trade and investment, and it includes efforts to address the social and
other outcomes of increased connectivity (De & Iyengar, 2014). Economic corridor links center
of production, including manufacturing hubs, industrial clusters, and economic zones, as well
as centers of demand, such as capitals and major cities. They act as gateways to the sub-region
for regional and international trade (Brunner, 2013).
Three nations economic corridor can be considered as a crossing point of China’s “Belt and
Road”, Russia’s Eurasian Economic Union and Mongolian “Steppe Road” project, which
aimed to accelerate the development of infrastructure and tourism, connect it to the
infrastructure network of foreign countries, including neighboring countries, facilitate trade
and transportation, reduce transportation costs, and create favorable conditions for economic
growth and diversification1. In other words, this economic corridor is being built on mutual
interest. The Mongolian economy alone will not be able to cope with the huge amount of money
required to build the projects and activities to be implemented in the territory of Mongolia.
Eventhough, this economic corridor seen as the most important and the shortest route
comparing to other corridors, due to it is already in use for decades, it is important to identify
potential challenges to an independence and geo-economic interests of Mongolia, and to focus
on possible negative consequences. Of course, there is such a precaution in Mongolia, a
sandwiched between two great powers and has low economic and scientific capacity.
BELT AND ROAD IN FEW WORDS
First of all, “Belt and Road” Initiative should be explained in a few words. “Belt and Road”
will play an important role in China's dream, and the first phase of the project will begin in
2021 and end in 2049. The “Belt and Road” link connects the Asia-Pacific region-the world's
economic hub, with the European Union- the world's largest economy, bringing new space and
opportunities to Eurasia, and soon will be reflected in the economies of the South Asia, East
Asia and West Asia. A large Eurasian market will be emerged, after the facilitation of trade
and investment, the deepening of economic and technological cooperation, and the
establishment of a free trade zone. Russia has also proposed a strategy called the Eurasian
Economic Union, but China believes that the "One Region, One Road" will be bigger, more
realistic and more inclusive (Robert Daly, 2018). Preliminary estimates suggest that $ 800
billion (Ивэй, 2019) will be invested in about 900 projects in 64 countries (excluding China)
in “Belt and Road” initiative. According to some sources, approximately $ 1trillion (Stanley,
2018) will be invested to countries in Asia, North Africa, the Middle East and Europe.
The “Belt and Road” sets out five areas of cooperation and those are, cohere the policy with
partner countries, connect with infrastructure, trade facilitation, financial integration, improve
people to people understanding. The initiative had been emphasizing the importance of the
infrastructure, furthermore, it proposed total of six economic corridors to develop economic
cooperation with neighboring countries on the basis of mutually reinforcing relationships.

1

Mongolian National Program on “Steppe Road”
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Figure 1. Belt and Road Initiative: Six Economic Corridors Spanning Asia, Europe and
Africa

Source: KWM Belt & Road Center for International Cooperation and Facilitation

•

•

•

•

•

•

Northern Corridor: This route comprised of Mongolia, known as Mongolia-ChinaRussia economic corridor, and Manchuria branch, which is three times shorter than
sea transportation. Cargo will be delivered from Eastern China to Western Europe in
14 days with this route. (In 2015, tested that cargo delivered from Manchuria to
Moscow in 12-14 days.)
New Eurasian Land Bridge Economic Corridor: This route, lies on 8500 km of
western border of China pass through Kazakhstan, Russia (Orenburg and Saint
Petersburg of Russia), Baltic Sea, Belarus, and Poland (Warsaw) reaches Berlin.
Previously, Alatau port connecting Alashankou (China) and Dostuk (Kazakhstan) was
able to transit 15 million tons of freight. The longest transportation distance between
China and Europe is the 13,000 kilometre Yiwu – Madrid train which began operations
in 2014. In 2017, the first train from Yiwu arrived in London completing a 12,000-km
journey (Iyengar, 2017).
Central Asia–Western Asia Corridor: Approximates to the old Silk Road passing
through Central Asia, Iran and Turkey to Europe. Yet it is not clearly defined. An
alternative passing is through the South Caucasus over the Caspian Sea omitting Iran
to reach Turkey and Europe (Inan & Yayloyan, 2018). Completed in October 2014, the
vast majority of this network (1520 mm), only on the Iranian border, shifts to the
international standard gauge.
Southern Corridor: Reaches Myanmar, Bangladesh and India. The core of this route
to the Arabian Sea is started to build, for illustrations, the launch of China-Pakistan
Economic Corridor were held in Islamabad on August, 2016.
China-Pakistan Economic Corridor: CPEC will provide much in power generation
and infrastructural development and connect the Chinese province of Xinjiang through
a road network of 3,000 km (1,800 miles) with Pakistan’s Gwadar Port (Khan, 2017)
The Indo-China Peninsula Corridor: This route aims to strengthen cooperation
among states of the Greater Mekong subregion, in particular by developing highway,
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railways and air transportation. This initiative will support trade between China and
ASEAN members that are already bound by a free trade agreement since 2010.
MONGOLIA-CHINA-RUSSIA ECONOMIC CORRIDOR
First of all, Mongolia is a landlocked country, sandwiched between Russia to the north and
China to the south and is roughly oval in shape, measuring 2392 km from west to east and at
its maximum 1259 km from north to south. Due to the geographical features, such as the Altai
Mountains to the west, building any roads, pipelines surrounding the Mongolian territory
expected a high cost. Thus, seeing Mongolia as a transit route between Asia and Europe is the
most economic choice, for illustrations, from the Yellow Sea coast to Yekaterinburg of Russia,
it is 6000 km by Mongolia, 6700 by Manchuria and 6500km by Kazakhstan.
The economic corridor had included total 32 projects, including 13 projects in a field of
transportation infrastructure; 2 projects industrial field; one project each in upgrading the
border crossing and energy field; 4 projects in trade, customs, professional inspection and
quarantine; 3 projects in environmental protection and ecological field; 3 projects in scientific
and technical cooperation; 3 projects in humanitarian cooperation; also one project each in a
field of agriculture and medicine. The “Mongolia-China-Russia Economic Corridor” can be
one of the most effective projects under the “Belt and Road” initiative of China; also rail and
road networks are already created in frame of trilateral relations that lasted for decades, thus
the amount of additional investment can be relatively low. The route AH-3 of Asia Highway
Network runs 7331 km from Ulan-Ude, Russia (on AH-6) to Tanggu, China; and Shanghai,
China (on AH-5) to Chiang Rai, Thailand and Kengtung, Myanmar (both on AH-2).
Figure 2. Asian Highway Network Routes in Mongolia

Source: Zagdragchaa, Batbold (2007). “NEA Integrated Transport Network: Mongolia’s Involvement”. 23
September, 2007. Ulanbator, Mongolia.

Mongolian part of this route runs 1041 km from Russian border-Altanbulag-DarkhanUlanbator-Sainshand-Zamin Ude- China’s border.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

467

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Moreover, three nations’ economic corridor also has the purpose of enhancing influence over
the region; establishing a politically and economically common space, and to prevent other
countries from controlling it. Thus, it can be said that Russia and China had a purpose of
limiting the influence of third parties over Mongolian territory, as well as aimed at preventing
the displaced refugees due to the act of extremists, terrorists and drug traffickers from crossing
the corridor. Nowadays, China-Russia and Asia-Europe trade is growing rapidly, Mongolia is
using its geographical location to expand its trade and transportation network with its two
neighbors, and it is possible to transit some of the Asia-Europe freight traffic.
Currently, the issue of establishing economic corridors is just a general picture. On the other
hand, Russia and China do not sharing the same interests on this issue. Mongolia, with a
population of 3 million, and Russia, with a population of 6.5 million in Siberia and the Far
East, are less than 10 million in total, which is of little interest to business investors. Russia
supports the establishment of economic corridors politically, yet has no interest in investing,
financing or actively participating in construction and economic development of three nations’
economic corridor.
In terms of financing, new major banking and financial institutions, such as the Silk Road Fund
with Chinese participation $ 40 billion multilateral fund (Fund, 2019), the Asian Infrastructure
Development Bank ($ 100 billion fund), the Asian Development Bank ($ 55 billion fund), and
New Development Bank are expected to invest. There is no choice but to rely on and receive
aid and loans from China to implement these giant projects, and there is a risk that small
economies like Mongolia might get dependent on China's economic and political vision.
The long-term goal of this economic corridor is to create a transport network from Asia to
Europe, which will be used for transit transportation at the beginning of the project. Most
transportation freight from China to Europe passes through Kazakhstan, not Russia's Far East
or Siberia. However, almost 98 percent of China's goods to Europe and the Arab world are
transported by sea, and only the remaining 1-2 percent is transported by rail. Containers with
cargo are at a loss because most of them are empty because they do not have goods to pack
also some studies showed, it will take many years for this railway transport from China to
Europe to grow rapidly and become profitable (Zuenko, 2016). As Inner Mongolia of China
railways and Kazakhstan are drastically improving and modernizing their railway
infrastructure, there is a risk that freight traffic through Mongolia and Siberia will not increase
significantly.
Mongolian Interest on the “Mongolia-China-Russia Economic Corridor”
Mongolia aims to connect its transport infrastructure of two neighbors and integrate its
economy more closely with Russia and China. The establishment of economic corridors is one
of the factors that will ensure not only transport and logistics capacity but also economic
growth. For examples, the corridor connecting Nanning, South China, with Vietnam, Laos,
Cambodia, Thailand and Malaysia has been implemented since 2010 and consists of modern
roads, railways and pipelines, which play an important role in the development of the ASEANChina Free Trade Area. Mongolia, as a landlocked country with only two neighbors has been
seeking new trends for its foreign relations yet it has been proven that boosting its ties with
www.karadenizkongresi.org
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both Russia and China equally is the best possible way. Relations between Russia and China
are advancing faster than expected, and cooperation between the two powers is having a
significant impact not only on Eurasia but also on world politics. However, Russia and China
are tend to build the infrastructure that surrounds Mongolia to the west and east, which led
Mongolia to be left out and lag behind in terms of economic growth and capacity.
-

-

-

Raw and semi-processed mineral products account for more than 80 percent of
Mongolia's export value also due to the massivity, they are not competitive in thirdcountry markets to cover transportation costs. Until the mineral products can be
processed into finished or semi-finished products, they will have to be exported to
neighboring China and Russia. Thus, building Mongolia-China-Russia economic
corridor can play very important role especially in mineral and mining field. If the
economy is diversified, there will be livestock products, such as meat products, wool
and cashmere, and leather goods, which will need to be transported in a short period of
time.
With the opening of the corridor, the Mongolian side will receive a significant amount
of revenue in the form of transit fees. Currently, transit traffic in Mongolia accounts for
10.9% of the total freight traffic of the Ulaanbaatar Railway, but accounts for 22.8% of
total freight revenue (Transport, 2016). A study shows that the total freight will reach
48 million tons by 2020 and 76 million tons by 2030.
Indirect economic benefits can increase, such as rail and road maintenance, refueling,
hotels, and catering services.

China’s Interest on the “Mongolia-China-Russia Economic Corridor”
According to some research papers by think tank organizations of China, among all corridors
to Europe developing the Northern corridor or known as the “Mongolia-China-Russia
Economic Corridor” should be a priority. It is assumed to be explained as follows;
-

-

-

The shortest route from Northeast Asia to Europe is transit through Mongolia as
mentioned above;
Beijing, Hebei and Henan, which are the center of China’s economic, are the closest
provinces to the Mongolian railway network. Thus, transit on Mongolia is the cheapest
way for China’s industrialized regions to meet Russian natural resources;
Of course, importing base metals such as copper, iron, molybdenum and zinc; also
exporting energy such as coal, oil and electricity from Mongolia, neighboring country,
will be cheaper for China;
As countries industrialize, they are keen to evacuate environmentally hazardous
industries such as coal mining and thermal power plants to neighboring regions. The
relatively large and sparsely populated Southern region of Mongolia might have the
potential to work with China in this area.

The advantages of “Mongolia-China-Russia Economic Corridor” compared to other corridors
are lower number of participating countries, the low cost of transit, the shortest route if transit
in Mongolia, the domestic situation is relatively peaceful, stable in Mongolia and Russia, also
www.karadenizkongresi.org
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threat level of terrorism very low, overall an investment environment is suitable (中蒙俄经济
走廊建设路径、障碍及战略分析, 2015). In addition, a demand on economic corridor and the
domestic economic factors of China are associated, because China has surplus of industrial
production. Therefore, China is taking measures to transfer some of its production to other
countries. In other words, China is at the post-industrial stage, thus process of evacuating
existing plants or industries to low income neighboring countries is ongoing. China is closing
a large number of domestic small-scale coal mines and establishing cluster, moreover, an
investment project to build coal power plant in Mongolia is an example of this process.
Russia’s Interest on the “Mongolia-China-Russia Economic Corridor”
China is strategically interested in building a railway corridor connecting the three countries,
but Russia has little interest. However, Russian News agencies keep emphasizing that Russia
is interested in intensifying the transport and energy infrastructures in Mongolia, especially
official has been accenting about it. What are the real interests of Russians on the “MongoliaChina-Russia Economic Corridor”?
Transport from China to Europe will increase the traffic on the Trans-Siberian railway, which
can lead to the increasing taxes on transit transportation and services.
-

-

The "Ulaanbaatar" railway is a joint venture between Mongolia and Russia, and
increasing the traffic on this railway is also raises dividends to Russia,
This economic corridor will open the door for Russia to the Southeast Asian market
which also can enhance the regional development of throughout Russia, especially the
development of Siberia and the Far East.
Taking a part in this three nation’s economic corridor provides Russia to maintain its
presence of interest and effect on Mongolia, because Mongolia had been strategically
important region for both Russia and China, also it is a buffer zone between these
neighbors.

CONCLUSİON
The program to establish the “Mongolia-Russia-China Economic Corridor” which is one of the
six priority corridors of China’s “Belt and Road” initiative, signed during a meeting of the
Head of State of three states on June 23-24, 2016 in Tashkent, has opened a new stage in
relations between these countries. The corridor is aimed to intensifying co-operation between
these countries, as well as maximizing mutual interest and economic benefit from regional and
global co-ordination. The corridor is a mechanism for integrating the three neighboring
economies and, if used competently, will create a favorable environment for Mongolia's
economy to grow rapidly.
Of course, there will be wary of the burdens of two neighbors, yet their fundamental interests
in major matters are always questionable. China and Russia have already launched their
respective strategic initiatives to expand the economic space into the Eurasia. Attempts to
expand its influence in the region do not exclude competition in some areas, but we can see
that their shared interests are advantageous.
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As for Mongolia, there is an opportunity to accelerate its development by intensifying its
business ties with its neighboring nations. Also, this project brings changes to Mongolian
foreign policy, especially the doctrine of third neighbors. In the context of the slowly changing
world economic center to Eurasia, Mongolia might take an advantage of its geographical
advantage. In conclusion, both three countries have mutual interest on establishing this three
nations’ economic corridor. For illustrations, the trade route which is also known as Tea road,
connecting the three nations with the gateways of the Kalgan, the Urguu and the Kyakhta is a
hundred year history, later the railway transportation has been added to this route in the middle
of 20th century. Currently, the “Mongolia-China-Russia economic Corridor” is also associating
with the route AH-3 of Asia Highway Network which was agreed to build in 2004 by the
Government of Mongolia.
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TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ

Y. Lisans Öğr. Pınar ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
Çevrenin korunmasının önemi, 2019 yılı Eylül ayında Avustralya’da başlayan ve
aylarca söndürülemeyen, binlerce insanın ve yüzbinlerce hayvanın hayatını kaybettiği orman
yangınları ile bir kez daha anlaşılmış oldu. İklim değişikliği ağır sonuçlar doğurmakta ve
insanlığı önlem almaya zorlamaktadır. Tabiat varlıklarının korunması ise ‘çevrenin korunması’
kavramının bir kısmını oluşturmaktadır. Tabiat varlıkları, biyolojik özelliğinin yanı sıra doğal
miras olma özelliğini de haizdir.
Tabiat varlıklarının korunması ulusal anlamda olduğu kadar uluslararası anlamda da
önem taşımaktadır. Doğal miras olarak nitelendirilebilecek olan tabiat varlıklarının; korunması,
geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla her devletin merkezi ve yerel yönetimler
bağlamında bir eylem planının bulunması mecburidir. Ancak tek başına idarelerin bu konuda
başarılı olması zordur. Sivil toplum kuruluşlarının ve halkın bilinçli katkısına ihtiyaç vardır.
Uluslararası alanda ise bu konuda çeşitli sözleşmeler yapılmakta ve iş birliği içerisinde hareket
edilmektedir.
Ülkemizde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, tabiat varlıklarını
koruma konusundaki en temel hukuki metindir. T.C. Anayasasının 63. maddesinde de bu
konuya değinilmiştir. Bununla birlikte, birçok kanun, yönetmelik ve ülkemizin taraf olduğu
uluslararası sözleşmede de konuya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Tabiat varlıklarının korunması konusu disiplinler arası niteliğe sahiptir. Hukuk,
mimarlık, çevre mühendisliği, orman mühendisliği, şehir ve bölge planlama, biyoloji gibi
birçok alanı ilgilendirmektedir. Taşınmaz tabiat varlıklarından olan sit alanlarının sit özelliği
ile ilgili nitelendirme yapılırken ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları hazırlanmakta ve
yukarıda ifade edilen disiplinlerden uzmanlar değerlendirmede bulunmaktadır. Bu şekilde,
endemik bitki ve hayvan türlerinin mevcudiyeti, alanlardaki biyolojik çeşitlilik vb. hususlar
tespit edilmekte ve koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bu noktada
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belirtmek gerekir ki, tabiat varlıklarının korunması, yalnızca doğal miras olması yönüyle değil,
turizm, tarım vb. ekonomik faaliyetler bakımından da önem taşımaktadır.
Tabiat varlıklarının korunmasının öneminden bahsedilirken bu korumanın kayıtsızşartsız olmayacağını da vurgulamak gerekir. Kamu yararının ve koruma-kullanma dengesinin
sağlanması gibi ilkeler gözetilirken vatandaşların temel hakları göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Tabiat varlıkları, koruma hukuku, çevre, doğal miras.

1. Giriş
Dünya yıllardır çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Kentleşme oranının yükselmesine
bağlı olarak sanayileşmenin artması çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. İnsanlığın ve tüm
canlıların en temel sorunları; küresel ısınma, iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması
olmasına rağmen çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetler ne yazık ki yeterli düzeyde değildir.
Yakın dönemde Avustralya’da meydana gelen orman yangınları küresel ısınmanın sonuçları
konusunda acı tabloyu gözler önüne sermiştir. Çevrenin korunması, herkesin kendisini dünya
vatandaşı olarak görerek korumaya yönelik bilinç oluşturması ve ulusal ve uluslararası
aktörlerin tüm faaliyetlerinde bu konuyu gözeterek hareket etmesi ile mümkün olacaktır.
Tabiat varlıkları ise çevrenin bir kısmını oluşturmaktadır. Tabiat varlıkları hem çevrenin
ayrılmaz parçası olarak korunmalı hem de sahip olduğu nitelikleri gereği dünya mirası olarak
değerlendirilmelidir.

2. Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Ayrımının Gerekliliği
Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ulusal ve uluslararası anlamda yüksek önem
derecesine sahip olmasına rağmen ülkemizde bu konudaki akademik çalışmalar yetersizdir.
Mevcut akademik çalışmaların büyük bir kısmı da kültür varlıkları ve tabiat varlıklarını birlikte
ele almıştır.
Ülkemizde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere
birçok kanun, yönetmelik, ilke kararı gibi hukuki araçlarla kültür ve tabiat varlıklarının
korunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Kültür varlıklarının ve tabiat varlıklarının korunması
konularının benzer noktaları olmakla birlikte farklı noktaları da bulunmaktadır. Bu
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farklılıklardan biri yetki ve sorumluluk anlamındadır. Tabiat varlıklarının korunması
konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en geniş yetki ve sorumluluğa sahip iken kültür
varlıklarının korunması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı en geniş yetki ve sorumluluğa
sahiptir. Örneğin, Dünya Mirası Listesinde yer alan Şanlıurfa İli sınırları içerisindeki
Göbeklitepe’nin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda iken; Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi
bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Bahsedilen nedenlerle, konunun önemine
binaen kültür varlıkları ve tabiat varlıklarının korunması hakkındaki mevzuat düzenlemeleri
yeniden gözden geçirilmeli, akademik çalışmalar ise mevcut farklılıklar göz önüne alınarak ve
iki ayrı konu şeklinde değerlendirilerek detaylandırılmalıdır.

3. Tabiat Varlıkları ve Koruma
Tabiat varlıkları “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer
altında veya su altında bulunan değerler”1 olarak tanımlanmaktadır. Tabiat varlıklarına
mağaralar, anıt ağaçlar; alan ölçeğinde korunan tabiat varlıklarına ise doğal sit alanları, milli
parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar ve yaban hayatı geliştirme
sahaları örnek olarak verilebilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere tabiat varlıkları haiz oldukları
özellikleri ve ender bulunmaları nedeniyle koruma altına alınması gereken değerlerdir. Bu
değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerekliliği doğal miras olma niteliğinden
kaynaklanmaktadır.
Tabiat varlıklarının korunmasının önemi tartışmalı bir konu değildir. Burada önemli
olan korumanın nasıl ve kim tarafından yapılacağı ya da koruma-kullanma dengesinin nasıl
sağlanacağıdır. 2
Tabiat varlıklarının korunması konusunda en büyük görev idari ve cezai yaptırım
gücünü elinde bulunduran kamu otoritelerine aittir. Ancak bu korumanın devletlere maddi bir
külfeti olacağı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, halkın korumanın önemi konusunda tam bir
bilinçle hareket etmesi elzemdir. İlk olarak yapılması gereken söz konusu bilinç ile korumanın
yalnızca ulusal anlamda değil uluslararası anlamda önemi kavranarak tahribatın önüne

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, T. 23.07.1983, s. 18113 R.G.
Sancakdar, Oğuz (2012) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım),
Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, Seçkin, s.63.
1
2
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Halkın yanı sıra basın kuruluşlarının

4

2020

ve gönüllü kişi veya kuruluşların5

farkındalığı ve desteği de önemlidir.
Tabiat varlıklarının korunmasının önemi yalnızca ulusların meselesi olmaktan çıkmış
ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Tabiat varlıklarının gelecek nesillere devredilebilmesi
maksadıyla uluslararası alanda da birçok sözleşme yapılmakta ve denetim mekanizması
oluşturulmaktadır. Bu sözleşmelere Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair
Sözleşme örnek olarak gösterilebilir. 6

4. Disiplinler Arası Olma Yönü
Ülkemizde tabiat varlıkları tespit, tescil ve ilan yoluyla korunmaktadır. İzlenen bu süreç
korumanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Tespit ve tescil yoluyla doğal
mirasın olabilecek en bozulmamış haliyle gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır.7
Tabiat varlıklarının korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, tabiat varlıklarının tespiti
amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Koruma Bölge Komisyonları
oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonlarda alanında uzman kişiler tabiat varlıklarının
korunması ve gerektiğinde koruma-kullanma dengesinin sağlanması amacıyla kararlar
almaktadır.
Tabiat varlıklarının korunması konusu disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. 8 Yukarıda
bahsedilen komisyonlarda hukukçu, mimar, çevre mühendisi, orman mühendisi, şehir plancısı,
ziraat mühendisi gibi birçok farklı meslek mensubu görev almakta, önlerine gelen işlerde
korumanın önemini kendi uzmanlık alanlarına göre değerlendirerek karar vermektedir. Bunlara
verilebilecek en somut örnek doğal sit alanlarının tespitidir. Bir alanın doğal sit alanı olup
olmadığı, eğer doğal sit alanı ise kesin korunacak hassas alan-nitelikli doğal koruma alanısürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı kategorilerinden hangisine dahil edileceği
konusunda tespit yapma yetkisi komisyonlardadır. Elbette ki komisyonlar bu kararı birtakım
Çolak, N. İlker (2015) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası,
İstanbul, 12 Levha, s.30-33.
4
Ersöz, A. Kürşat (2017) Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, 1. Baskı,
İstanbul, 12 Levha, s. 32.
5
Bilgin, S. Nilüfer (2014) ‘Tabiat Varlıklarını Koruma’, (Doktora), İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s.1.
6
Çolak, s. 30-33.
7
Bilgin, s.57.
8
Sancakdar, s.7.
3
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somut verilere göre almaktadır. Bunlardan en önemlisi yine farklı dallardan oluşan (ornitolog,
limnolog, biyolog, herpetolog, jeoloji mühendisliği gibi değerlendirilecek bölgenin niteliğine
göre değişen) alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ekolojik temelli bilimsel araştırma
raporlarıdır. Tabiat varlıklarının korunması, söz konusu aşamalardan da anlaşılacağı üzere
disiplinler arası emek ve mesai gerektirmektedir.

5. Koruma ve Karşılaşılan Sorunlar
Tabiat varlıklarının korunmasının önüne birtakım engeller çıkabilmektedir. Hızla artan
kentleşme, kent hayatının gerektirdikleri, ekonomik kaygılar ve benzeri sebeplerle koruma
konusunda zorluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Tabiat varlıklarını koruma komisyonlarının
verdiği kararlar, halkın desteği ve katılımı, sivil toplum örgütlerinin çabalarının yanı sıra
koruma amaçlı imar planları da tabiat varlıklarının korunması amacına hizmet etmektedir.
Diğer imar planlarından farklı olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değil de 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımlanan koruma amaçlı imar planları ile koruma
esasları ve kullanma şartları somut olarak belirlenmektedir. 9
Belirtmek gerekir ki, ender özellikleri bünyesinde barındıran tabiat varlıkları, koruma
komisyonlarınca izin verilen ölçüde turizm açısından da önem arz edecektir. Turizm faaliyetleri
yürütülürken doğal yapıya, endemik bitki ve hayvan türlerine ve biyolojik çeşitliliğe zarar
verilmemesi konusunda azami özen gösterilmesi ve konuya ilişkin denetimlerin sıkı sıkıya
yapılması gerekmektedir.
Tabiat varlıklarının korunması konusunda karşılaşılan diğer bir soruna örnek olarak özel
mülkiyet hakkının kısıtlanması gösterilebilir. Tabiat varlığı olan bir alanda koruma sağlanırken
o alanda özel mülkiyeti olan vatandaşların haklarını istedikleri gibi kullanmaları kamu yararı
gerekçesiyle engellenmektedir. Bu noktada, yukarıda detaylandırılan araçlarla korumakullanma dengesi sağlanmalı ve tabiat varlıklarının önemi göz önünde bulundurularak verilen
kararların vatandaşların mağduriyetine neden olmamasına özen gösterilmelidir. Vatandaşların
da tabiat varlıklarının zamanın ötesinde korunması gerekli değerler olduğu ve kişisel
menfaatlerden ziyade kamu yararının üstün olduğu bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir.

9

Kalabalık, Halil (2012) İmar Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara, Seçkin, s.2575-2576.
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5. Sonuç
Tabiat varlıkları, geçmişten devralınan ve geleceğe devredilmesi gereken doğal mirastır.
Tabiat varlıklarının öneminin anlaşılması ve koruma faaliyetlerinin topyekûn yürütülmesi
tarihsel bir sorumluluktur. Tabiat varlıklarının korunması, insanlığa tüm canlılar adına
yüklenmiş en önemli sorumluluklardan biridir. Ekonomik ve siyasal kaygılar ile hareket
edilmeksizin kamu yararı ve koruma-kullanma dengesi ilkeleri çerçevesinde hareket
edilmelidir.
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TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIF YÖNTEMİYLE ARAPÇA EĞİTİMİ
VE SARMAL YÖNTEMLE ARAPÇA KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME
ARABIC EDUCATION WITH THE METHOD OF FLIPPED CLASSROOM
AND DEVELOPING ARABIC VOCABULARY WITH THE SPIRAL METHOD

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EKİNCİ*
ismailekinci1980@gmail.com
Özet
Geleneksel sınıf modeli, öğrencinin sadece pasif bir katılımcı olduğu ve öğretmenin
kontrolünde yürütülen bir modeldir. Bu model öğrenen özelliklerinin, öğrenme beklentilerinin
ve eğitsel teknolojilerin etkisiyle, son zamanlarda değişim göstermektedir. Bu değişim
neticesinde sınıf dışı zamanın kullanımı yönünde yeni yapılanmalar zorunlu hale gelmektedir.
Bu yapılanmalardan biri de ters-yüz edilmiş sınıf modelidir. Ters-yüz edilmiş sınıflarda sınıf
içi etkinliklerin öğrencilere sınıf dışında sunulması, geleneksel yapıda sınıf dışında yapılması
beklenen ödev ve etkinliklerin de sınıf içerisine taşınması olarak tanımlanmaktadır. İlk defa
Bruner tarafından ortaya atılan sarmal yöntem ise, öğrencinin bilgileri keşfetmesi ve
anlamlandırmasını kolaylaştırmak için eğitim programının sarmal bir yapıda düzenlenmesi
gerektiği tezi üzerine kurulmuştur. Ayrıca öğrenilen bilgi ve becerilerin farklı durumlara
aktarılması için gerekli önlemlerin alınması üzerinde de durmaktadır. Dil eğitiminde
kazandırılması hedeflenen dört beceri, dinleme, konuşma, okuma, yazma alanları ile
kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir.
Bu çalışmada ters-yüz edilmiş sınıf ve sarmal yöntem ile Arapça eğitiminin nasıl
planlanacağı ve etkili bir dil eğitimi için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı üzerinde
durulmuştur. Ters-yüz edilmiş sınıf modeli ile Arapça gramer bilgilerinin öğrenciler tarafından
çok kısa bir süre içerisinde etkin ve verimli bir şekilde öğrenilmesi mümkündür. Öğrenci ders
öncesi kendisiyle paylaşılan gramer konusunu anlatan videoyu izleyerek derse katılır. Derse
konuyu öğrenmiş bir şekilde gelen öğrenciler ile derste konuyla ilgili alıştırma ve uygulama
yapılır. Arapça eğitiminde kelime dağarcığının geliştirilmesi sorunu da sarmal yöntemle

*

Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Arap Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı, Bitlis/Türkiye, ismailekinci1980@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2728-9097.
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oluşturulacak metinler sayesinde çözülmesi mümkündür. Öğrenciye farklı alanlarda hazırlanan
ve her bir kelimenin en az on sekiz defa tekrar edildiği farklı Arapça metinler verilir ve
öğrenciden bu metinlerin çevirisini yapması istenir. Öğrenci bu yöntemle istenilen sayıda
yabancı kelimeyi kalıcı bir şekilde öğrenmiş olur.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Arapça, Nahiv, Sarf, Metot.
Abstract
The traditional classroom model is a model in which the student is a passive participant
and is carried out under the control of the teacher. This model has been changing recently with
the effect of new educational technologies, learner characteristics and learning expectations.
This change requires structuring to use the time outside the classroom. One of these
configurations is flipped classroom model. The flipped classroom can be defined as a model in
which class activities are presented to students out of class and bring assignments and activities
into classrooms that are supposed to be done out of the classroom in a traditional manner.
However, the spiral method, introduced by Bruner for the first time, is based on the thesis that
the education program should be arranged in a spiral structure in order to facilitate the student
to discover and make sense of the information. It also focuses on taking the necessary measures
to transfer the learned knowledge and skills to different situations. The four skills which are
aimed to be acquired in language education as listening, speaking, reading, writing areas and
the acquisitions are arranged in a spirally.
In this study, how to plan Arabic education with flipped classroom model and spiral
method and how to use these methods for an effective language education are emphasised. With
the inverted class model, it is possible to learn Arabic grammar effectively and efficiently by
students in a very short time. The student attends the class by watching the video about the
grammar topic shared with him before. Exercises and practices are made on the subject with
the students who attend the class prepared. It is possible to solve the problem of vocabulary
development in Arabic education thanks to the texts to be created by spiral method. The student
is given different Arabic texts prepared in different fields and each word is repeated at least
eighteen times and the student is demanded to translate these texts. With this method, the
student permanently learns the desired number of foreign words.
Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Arabic, Grammar, Vocabulary, Method.
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GİRİŞ
Bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği, sınırların kalkıp dünyanın küresel bir köy halini
aldığı, üretim ve kalitenin rekabet halinde olduğu günümüz dünyasında yaşamak, gelişmeleri
izlemek ve geleceğe yön vermek için bireylerin bazı becerilerini geliştirmesini ve kendisini
donanımlı bir hale getirmesini zorunlu kılmaktadır. Bireysel beceri ve donanımların en başında
dilsel ve zihinsel becerilerin geldiği görülmektedir. Dilsel ve zihinsel beceriler düşünme,
anlama, sorgulama, değerlendirme gibi zihinsel süreçleri etkilemekte ve beraberinde üst düzey
bir öğrenmeyi gerektirmektedir. Bu anlayış son yıllarda bilim insanlarını, bir taraftan dil ve
zihinsel becerileri geliştirmeyle ilgili araştırmalar yapmaya, bir taraftan da ulaşılan bulguları
eğitim alanına aktarmaya zorlamaktadır.
Etkin ve verimli bir yabancı dil eğitiminin en kısa sürede edinilmesi ile alakalı birçok
yöntem geliştirilmiştir. Geleneksel dönemden modern döneme doğru bu yöntemler evrilmiş,
deneme ve yanılma mantığı çerçevesinde birçok yöntem işlevini ve geçerliliğini yitirmiş, en
mükemmele ulaşma arzusu ile yeni yöntemler bulma ihtiyacı her daim var olmuştur.
Günümüzde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri diye adlandırılan yabancı
dilde dört beceriyi kazandırma odaklı dil eğitimi modelleri oldukça çoktur. Ama ne yazık ki bu
modellerin her dört alanda da başarılı olduğunu söylemek neredeyse imkânsızdır. Tek bir
yöntem ve model ile dört beceride dil eğitimi vermek yerine, her bir alana uygun farklı
yöntemler ve modeller geliştirmek daha akılcı ve verimli olacaktır. Bu doğrultuda burada
Arapça eğitiminde gramer bilgisi olan Nahiv ve Sarf konularının en kısa sürede nasıl kalıcı bir
şekilde öğrenciye aktarılacağı ve dil eğitiminde en çok zorlanılan alanlardan birisi olan kelime
dağarcığının nasıl hızlı bir şekilde geliştirileceği, ters-yüz edilmiş sınıf ve sarmal yöntem
yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.
1. Ters-yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi
Eğitim ilk dönemlerden günümüze kadar klasik, geleneksel yöntemlerle sürdürülmüştür.
Geleneksel öğretim modeli de diyebileceğimiz klasik yöntemde eğitimin kalitesi ve verimliliği
birçok alanın eğitiminde, özellikle de dil eğitiminde oldukça düşüktür. Bunun sebeplerini ve
çözümünü ortaya koyabilmek için öncelikle geleneksel öğretim modelinin ne olduğunu ortaya
koymak gerekmektedir.
Geleneksel öğretim modelinde, eğitim ortamı olan sınıflarda ders süresi çoğunlukla
öğretim elemanının konuyu anlatmasına ayrılmıştır. Öğretim elemanı, konunun ana hatlarını ve
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önemli noktalarını sınıfta öğrencilere aktaran, eğitimde aktif bir rol oynayan, ders anlatım
metodunu ve ders ile ilgili materyali ve içeriği belirleyen baş aktördür. Dersi kendi sunumuyla
öğrenciye aktarır ve zaman zaman öğrencilere sorular sorar. Öğretim elemanının aktif olduğu
bu modelde öğrenci çoğunlukla pasif alıcı konumundadır ve bu süre içerisinde derse aktif
katılabilen öğrenci sayısı oldukça sınırlıdır.
Geleneksel sınıflarda öğretim elemanı konuyu anlatırken, kendisine dayatılan müfredata
bağlı kalmak ve konuyu belirtilen saatlerde seri bir şekilde anlatmak zorundadır. Bu zorundalık
öğretim elemanının sınıfındaki her bir öğrencinin bireysel hızına uygun olarak ders anlatmasını
imkânsız hale getirmektedir. Ayrıca her öğrencinin anlayıp anlamadığını kontrol etmek de
neredeyse imkânsındır. Bu nedenle de konuyu hızlıca anlatıp geçmeyi tercih eder ve öğrenciler
içerisinde konuyu anlayamayanlar için konuyu tekrar etmesi mümkün değildir. Öğrenci,
öğretim elemanının anlattığı konuyu tek seferde anlamak zorundadır.
Ayrıca geleneksel öğretim modelinde, konunun pekişmesi, öğrencilerin öğrendikleri
konuyu uygulayabilmesi için ders dışında yerine getirmesi istenen ev ödevleri ve projeler
verilir. Öğrenci bu ödev ve projeleri, öğretim elemanının dersi anlatırken anlattıklarına ve ders
materyaline bağlı kalarak hazırlamaktadır. Ders dışı bu süreçte öğrenci çoğunlukla yalnızdır ve
öğretim elemanına ödev ile ilgili danışma imkânı oldukça sınırlıdır.
İngilizce karşılığı flipped classroom olan ters-yüz edilmiş sınıf modeli, yukarıda anlatılan
geleneksel öğretim modelinin tam tersi bir yöntemle geliştirilmiş bir modeldir. Bu modeli, sınıf
içinde yapılan etkinliklerin neredeyse tamamının sınıf dışında, sınıf dışında yürütülen
görevlerin birçoğunun da sınıf içinde gerçekleştirilmesiyle yürütülen bir süreç olarak özetlemek
mümkündür.1
Öğretmen merkezli yaklaşımlardan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarına doğru
evrilmede öne çıkan bir model olan ters-yüz edilmiş sınıf modeli, teknolojik gelişmeler
doğrultusunda ve neticesinde ortaya çıkmış bir modeldir. Derslerin video kayıtlarına
aktarılması ve ders dışı bir zaman ve sınıf dışında bir ortamda izlenmesi kamera gibi ses ve
görüntü kaydeden cihazların gelişimi ve ardından internet teknolojilerinin gelişmesiyle aynı
doğrultudadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sınıf içinde yapılan etkinliklerin asenkron sistemler

Büşra G. Gencer v.dğr., “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi”, İnternational Teacher Education
Conferance, 2014.
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yardımıyla sınıf dışına taşınması, teknolojik gelişmelerin tarihsel gelişimi çerçevesinde
mümkün olmuştur.2
Ters-yüz sınıf sistemi ilk olarak Miami Üniversitesi ekonomi profesörleri tarafından iş,
hukuk, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarında verilen okuma ödevlerinin çokluğundan dolayı
kullanılmaya başlamıştır. Sonrasında ise 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin
Colorado eyaletinde Woodland Park Lisesi’nde kimya öğretmeni olan Jonathan Bergmann ve
Aaron Sams, derse çeşitli nedenlerle giremeyen ve dersi dinlemeyi kaçıran öğrenciler için bir
çözüm düşünmüşler, derslerini ses ve görüntü olarak kaydedip çevrimiçi ortamlarda
öğrencilerin erişimine sunacakları bir yazılım satın almışlar ve derslerini kaydederek çeşitli
platformlarda yayımlamışlardır. Bu yöntem, derse herhangi bir sebeple giremeyen öğrenciler
için yeni bir imkân oluşturmuş, öğrenciler derste kaçırdıkları konuların kayıtlarına ilgi
göstererek dersle ilgili eksiklerini gidermişlerdir. Ancak bunun neticesinde farklı bir durum
gözlenmiştir. Derse sınıfta katılmış olan öğrencilerin de çevrimiçi ortamda yer alan bu ders
kayıtlarına ilgi gösterdikleri fark edilmiştir. Derse katıldıkları halde ders kayıtlarını takip eden
bu öğrencilerin amaçlarının dersi tekrar etmek olduğu ve dersi daha iyi anlamak olduğu
anlaşılmıştır. Bu durum karşısında Jonathan ve Aaron, sınıf içi ders zamanın yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini ve köklü bir değişiklik yapmanın önemli olduğunu düşünmeye
başlamışlardır. Müfredattaki konuların sınıfta anlatılarak zaman kaybedilmesinin önüne
geçilmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Sınıf içinde sadece konuyla ilgili pratiklere yönelik,
problem ve alıştırmaların çözümüne dayalı öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde oldukları
çalışmalar yapmanın daha yerinde bir etkinlik olacağı ve ders konularının da çevrimiçi ortamda
yer alan ders kayıtlarıyla sınıf dışında izlenebileceği öne sürülmüştür. Bu gelişmeler ters-yüz
edilmiş sınıfların teşekkülü ve bu metodun zuhur edişi olarak addedilmektedir.3
Temelde sınıfta ders zamanında yer alan etkinliklerin sınıf dışına, sınıf dışında yer alan
ev ödevi gibi etkinliklerin ise sınıf içine çekilmesi olarak tanımlanan ters-yüz edilmiş (flippedinverted) sınıflar, son dönemlerde kimya, fizik, biyoloji, matematik ve diğer derslerde öne çıkan
eğitsel bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Tipik bir tersyüz edilmiş sınıfta, öğretim elemanı
normalde sınıfta anlatacağı konuyu videoya çeker ve bu videoyu ders öncesinde öğrencilerle

Gencer v.dğr., “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi”; Abdulkadir Karadeniz, “Ters-Yüz Edilmiş
Sınıflar”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4/3 (Ağustos 2015): 322-326.
3
M. Frydenberg, “Flipping Excel”, Proceedings of the Information Systems Educators Conference (New Orleans
Louisiana, USA, 2012); Gencer v.dğr., “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi”; Karadeniz, “Ters-Yüz
Edilmiş Sınıflar”.
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öğrenme yönetim sistemi, video paylaşım ortamı, ders portalı, hatta e-posta gibi çeşitli
platformlar aracılığıyla paylaşır. Öğrencilerden videoları dikkatle izlemelerini ve akıllarına
takılan noktaları not almalarını, hatta kendisine e-posta gibi çevrimiçi araçlarla iletmesini ister.
Öğrenciler ise ders öncesinde bu videoları cep telefonları, tablet veya bilgisayarlarından
diledikleri zaman, kendi hızlarında, anlamadıklarında durdurarak, tekrar tekrar izleyerek çalışır
ve derse konuya hazır bir şekilde gelir. Bu sayede sınırlı ders saati öğrenilenlerin
uygulanmasına ve teorik konuların pratiğe dökülmesine ayrılır. Öğrenciler bireysel olarak veya
gruplar halinde öğretim elemanının konu ile ilgili düzenlediği etkinlikleri gerçekleştirirler.
Öğretim elemanı ise sınıf içerisinde dolaşarak öğrencilerin etkinliklerini gözlemler, öğrencilere
gerekli yönlendirmeleri yapar ve rehberlik eder. Böylece öğrenciler de öğrenme sürecinde aktif
olarak rol alırlar.4
Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve istenilen verimin
elde edilebilmesi için geleneksel yaklaşıma göre daha iyi bir planlama ve takibin yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu sistemde başarı elde edebilmek için sadece sınıftaki ders
etkinliklerinin değil, aynı zamanda sınıf dışındaki ödev gibi etkinliklerin de doğru ve etkili bir
şekilde planlanmasını gerekli kılmaktadır. Ders harici etkinlikler bağlamında hazırlanan ders
anlatımlarının her öğrenci tarafından kolayca anlaşılır, tekrar edilebilmeye uygun ve etkili
olması oldukça önemlidir. Bu çerçevede faydalı ders sunumları hazırlanarak videolara
dönüştürülebilir ve elektronik iletişim araçları üzerinden öğrencilere ulaştırılabilir. Derste
işlenecek konuya sınıf dışında bu kayıtlarla hazırlanmış olan her bir öğrenci, sınıfa konunun
bütün detaylarının farkında olarak ve hatta konuyu tam anlamıyla öğrenmiş olarak gelecektir
ve sınıf içinde diğer öğrencilerle etkileşimli olarak tasarlanan grup aktivitelerine dâhil
olabilecektir. Ters-yüz edilmiş bu sınıf modelinde, sınıf dışı etkinlikleri yerine getiren
öğrencilerin sınıftaki ders sürecine aktif katılımını sağlamak için de dersin çok iyi planlanmış
ve aktivitelere göre uyarlanmış olması gerekmektedir. Öğrenci sınıf dışı zaman ve mekânlarda
dersin ilgili konusunun öğrenilmesi sürecini hallettikten sonra, sınıfta konunun anlatılmasına
gerek kalmayacak, dersin neredeyse tamamında konuyla alakalı ve konunun pekişmesini
sağlayacak etkileşimli grup aktivitelerine yer verilebilecektir. Geleneksel yöntemde sınıf dışı
zaman ve mekânlarda verilen ve öğrenciler tarafından yapması beklenen ev ödevlerinin
hazırlanmasında, öğrencilerin tek başlarına kalmamaları amacıyla öğretim elemanıyla

4
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planladıkları bir zamanda yan yana gelecekleri bir program yapmışlardır. Ayrıca sınıftayken
öğrenciler için sürecin aşağıdaki gibi planlandığı belirtilmiştir:
• İlk 5 Dakika: Öğrenciyi karşılama ve etkinlik duyuruları.
• İkinci 5 Dakika: Çevrimiçi videolar ile ilgili soru-cevap.
• Üçüncü 5 Dakika: Sınıf içi yapılacak etkinliği açıklama.
• 40-45 Dakika: Planlanan sınıf içi etkinliği gruplarla tamamlama.
• Son 10 veya 20 Dakika: Grupların sınıf içi etkinliklerini irdeleme, neler yaptıklarını
bütün sınıfla paylaşmalarına imkân sağlama ve süreçte karşılaşılan sorunları birebir
tartışma. 5
Etkili bir ters-yüz edilmiş sınıf oluşturmak, aşağıdaki süreçlere dikkat edilmesini
gerektirmektedir.
a. İçerik: Kaydedilecek ders içeriğinin müfredata göre mi yoksa başka bir kritere göre mi
belirleneceği öğretim elemanının göz önünde bulundurması gereken bir husustur. İçerik
öğrencinin ilgisini çekebilecek nitelikte olmalıdır. Sınav veya mezuniyet için içeriğin zorunlu
olduğu bilgisi öğrencinin konuya ilgisini yoğunlaştırmasında yeterli olmayabilir. Öğrencinin
farkındalığını arttıracak, problemi reel hayata transfer edebileceği, anlamlı ve yaratıcı, yeni
şeyler ortaya koyduğu bir içerik seçmek oldukça önemlidir.
b. Model: Öğrencinin içeriği nasıl kullanacağı oldukça önemli bir konudur. İçerik sınıf
ortamında deneyime dönüştürülebilir nitelikte olmalıdır. Öğretim elemanının grupla etkileşimli
öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, problem ve projeye dayalı öğrenme gibi etkili modellerden
yararlanması gerekmektedir.
c. Teknoloji: Öğretim elemanının ters-yüz edilmiş sınıf modeli için ne tür teknolojik
unsurlardan yararlanacağı önemlidir. Öğretim elemanının ders içeriğinin öğrenciye aktarımında
hangi teknolojik aracın daha etkili olacağını ve hangi teknolojik aracın öğrenme sürecine engel
oluşturacağını dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir. Ayrıca öğretim elemanı
hazırladığı videonun hangi medya oynatma programlarında oynatılabileceği, mobil teknolojiler
tarafından desteklenip desteklenmediği, videonun süresi, boyutu ve görüntü kalitesi gibi birçok
hususu göz önünde bulundurmalıdır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının teknolojik araç,

5

Gencer v.dğr., “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi”; Karadeniz, “Ters-Yüz Edilmiş Sınıflar”.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

485

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

yazılım ve donanım eksikliklerinin eğitim kurumu tarafından giderilmesi de önemli bir
husustur.
d. Yansıtma: Öğrenciler için hazırlanmış çevrim içi ders materyalleri için öğretim
elemanının bir beklentisi olmalıdır. Öğretim elemanı, öğrencilerin takip ettikleri çevrim içi ders
materyalleri kapsamında neleri öğrendiklerinin bilincinde oluşlarını ve öğrendiklerini
problemlere yansıtmalarını, başka durumlara transfer etmelerini ve hayata uyarlamalarını
beklemelidir. Yansıtma beklentisi şayet genel yapı kapsamında bütün süreç için planlanan bir
olgu olmaz ise, ters-yüz edilmiş sınıfların etkili olmasını beklemek yanlış bir beklenti olacaktır.
e. Zaman ve Mekân: Öğrencilerin çevrimiçi ders materyallerini geleneksel yöntemde
olduğu gibi ev ödevi gibi aktiviteleri yapmalarını beklemek ve onlara bu süreçte herhangi bir
destek sunmamak doğru olmayabilir. Bütün öğrencilerin teknolojik araçlar ve bilgi açısından
aynı imkânlara sahip olamayacağı da göz önünde bulundurularak, sınıf dışı etkinliklerde
öğrencilere bu konularda destek olabilecek bir yapının dizayn edilmesi gerekebilir. Burada
önemli olan bir diğer konu da her bir öğrencinin videoları kendilerine uygun zaman ve zeminde
izlemelerine imkân tanımaktır. Bu şekilde öğrenci özel bir mekâna bağımlı kalmadan, uygun
bir ortamda olduğunda kendi yönetimi çerçevesinde, kendi belirlediği zaman aralıklarında
videoları izleyebilecektir.6
Yukarıda çizilen çerçevede hazırlanmış ters-yüz edilmiş sınıflar öğretim elemanı ve
öğrenci için birçok avantaj sağlamaktadır. Ters-yüz edilmiş sınıf modeli sayesinde sınıf
öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve kendi bireysel hızlarına uygun bir şekilde hareket
etmesini kolaylaştıracaktır. Ev ödevlerinin sınıf içinde etkileşimli bir şekilde yapılması, öğretim
elemanlarının öğrenmede zorluk çeken öğrencileri tespit etmesini sağlayacaktır. Ayrıca öğretim
elemanları bu şekilde müfredatı çok daha kolay düzenleyebilir ve duruma göre güncelleyebilir.
Güncel müfredat haftanın yedi günü, yirmi dört saat öğrencilere ulaştırılabilir. Sınıf içi zaman
daha verimli ve yaratıcı kullanılabilir. Öğretim elemanları raporlama yöntemiyle raporlar
çıkararak öğrencilerin gelişim düzeylerini ve süreçlerini, ilgilerini ve derse aktif katılımlarını
ortaya çıkarabilir. Modern öğrenme yaklaşımlarında ortak bir kıstas olarak öğrencinin merkeze
alınması durumu ile bire bir örtüşen bir yapı olması sebebiyle, ters-yüz edilmiş sınıf modeli
sayesinde derslere destek sağlanabilir. Bu sistem 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerin gelişimine

Gencer v.dğr., “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi”; Zeynep Turan - Yüksel Göktaş,
“Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri”, Yükseköğretim
ve Bilim Dergisi 5/2 (Ağustos 2015): 156-164; Karadeniz, “Ters-Yüz Edilmiş Sınıflar”.
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büyük bir katkı sağlayacaktır. Öğrencilerle gruplar halinde araştırma-inceleme yapmak için çok
daha fazla zaman oluşturulacaktır. Öğrenciler sınıfta bilimsel materyallerle daha fazla zaman
geçirebilecek ve öğrencilerin farkındalıkları daha çok gelişecektir. Gerek sınıf içinde, gerekse
de sınıf dışında dersle sürekli bir alaka ve uğraşı sağlayacaktır. Öğrenme ortamına aktif katılım
daha da çok artacaktır ve bu durum öğrencilerin yaptıkları işi sevmelerini sağlayacaktır.7
Ters-yüz edilmiş sınıf yöntemi ile ilgili yukarıda bahsedilen avantajların yanında elbette
dezavantajlar da bulunmaktadır. Öğrencinin videoları izleyip izlemediğini ve konuyu öğrenip
öğrenmediğini kontrol etmenin öğretim elemanı tarafından zor olması bir dezavantaj olarak
görülebilir. Ayrıca öğrenme sürecinde, bireysel öğrenme özelliklerine sahip olmayan
öğrencilerin sorun yaşaması mümkündür. Her öğrencinin teknolojik imkânlara veya güçlü ve
kolay erişebileceği bir internet bağlantısına sahip olmaması modelin başarılı bir şekilde
yürümesini engelleyen önemli bir problemdir.8 Ayrıca öğrencilerin uzun videolara
odaklanamaması ve videonun tamamını izlemeden kapatması bir dezavantaj olarak
durmaktadır.
Dezavantajlarına rağmen ters-yüz edilmiş sınıf yöntemiyle Arapça dil eğitiminin çok kısa
bir sürede daha etkin ve verimli olması kaçınılmazdır. Bu yöntem çerçevesinde öncelikle
öğretim elemanı her dönem 16’şar hafta olmak üzere yıllık 32 haftalık bir program
hazırlamalıdır. Her hafta Nahiv ve Sarf derslerinde hangi ünitelerin işleneceği bu program ile
öğrenciye bildirilmelidir. Öğretim elemanı bu programa sadık kalarak her hafta işlenecek
konuyu sesli ve görüntülü bir video ile anlatmalı, hazırladığı bu videonun youtube veya kişisel
web sitesi gibi platformlarda yüklü bulunduğu yerin linkini, dersin işleneceği haftadan en az bir
hafta önce öğrenciye e-posta veya sosyal medya araçları aracılığıyla göndermelidir. Öğrenci
derse gelmeden önce ilgili videoyu kendi bireysel öğrenme durumuna göre istediği kadar
durdurup tekrar tekrar izlemeli ve derse konuyu tam anlamıyla öğrenmiş bir şekilde gelmelidir.
Ders esnasında öğretim elemanı ilk önce öğrencilerin ders dışı videolara dayalı sorularını hızlı
bir şekilde yanıtlamalı ve ardından konuyu pekiştirecek alıştırma ve etkinlikler öğrencilerin
aktif katılımıyla yapılmalıdır. Bu yöntemle 32 hafta boyunca öğrenci bütün gramer konularını
hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmiş olacaktır.
2. Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme

7
8
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Yabancı bir dilin öğretiminde en çok zorluk çekilen husus kelime dağarcığını
geliştirmektir. Yabancı dilde bir kelimenin tüm formlarıyla öğrenilmesi ve öğrencinin o
kelimeyi tabir caizse adı soyadı gibi kullanabilmesi oldukça zor ve uzun bir zaman gerektiren
bir süreçtir. Kelime dağarcığının geliştirilmesi için sarmal yöntemin bu alana uyarlanması ve
bu yöntemle metinlerin oluşturulması mümkündür.
Spiral method olarak bilinen sarmal yöntemi ilk defa ortaya atan Bruner olmuştur. Bruner,
öğrencinin bilgileri keşfetmesi ve anlamlandırmasını kolaylaştırmak için eğitim programının
sarmal bir yapıda düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca öğrenilen bilgi ve
becerilerin farklı durumlara aktarılması için gerekli önlemlerin alınması üzerinde durur. Dil
eğitiminde kazandırılması hedeflenen dört beceri, dinleme, konuşma, okuma, yazma alanları
ile kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir. Sarmal anlayışa öğrenme-öğretme sürecinde de
önem verilmiştir. Programdaki bütün kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı örnek
olarak gösterilmiştir. Bu dağılımda kazanımların sarmal bir anlayışla nasıl öğretileceği detaylı
bir şekilde verilmiştir. Ayrıca öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılmasını, bilgileri
keşfetmesini ve anlamlandırmasını kolaylaştırmak için etkinliklerin sarmal verilmesi
öngörülmüştür. Öğrenme-öğretme sürecinde etkinliklerin nerelerde ve nasıl verileceği
örneklerle gösterilmiştir. Böylece öğrencinin her aşamada bütün öğrenme alanlarıyla ilgili
etkinlikler yapmasına ve dil becerilerini bir bütün olarak geliştirmesine olanak sağlanmıştır.9
İngilizce eğitiminde yaygın olan bir görüşe göre, bir kelimenin tüm formlarıyla
öğrenilmesi ve kullanılması için öğrenenin o kelimeyi en az on sekiz farklı metinde belli
aralıklarla görmüş olması gerekmektedir. Bu görüş doğrultusunda sarmal yöntemle Arapça
metinler hazırlamak öğrencinin kelime dağarcığını hızlıca geliştirecektir. Arapça metinler
hazırlanırken öncelikle hayvanlar, bitkiler, eğitim, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, spor,
medya gibi farklı alanlar belirlenmelidir. Her bir alanda kolaydan zora doğru ve kelimelerin
harekelerinin yavaş yavaş azaltıldığı metin sıralaması takip edilmelidir. Her bir metin en az iki
yüz kelimeden oluşmalı ve ikinci metinde ilk metinde yer alan iki yüz kelimenin yüz elli
kelimesi kullanılmalı, elli yeni kelime eklenmelidir. Bu şekilde sarmal bir sistemle her bir
alanda en az beş yüz kelimenin kullanıldığı, kelimelerin her birinin en az on sekiz defa tekrar
edildiği metinler hazırlanmalıdır. Bu sistemle yaklaşık otuz alanda hazırlanan metinler
sayesinde öğrenci on beş bin civarında kelimeyi tüm formlarıyla kolay bir şekilde öğrenecektir.

Firdevs Güneş, “Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırıcı Yaklaşım”, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6/11 (2009): 1-21.
9
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Sonuç
Yabancı dil öğretimi, eğitimcilerin ve öğrencilerin oldukça zorlandığı, kesintisiz ve uzun
bir süreç isteyen eğitim türüdür. Dil eğitimi birikimli ilerleyen bir süreçtir. Dil eğitiminin etkili
ve kısa bir sürede verilmesini mümkün hale getiren unsurlar, elbette ki öğrenenin bilişsel ve
hazırbulunuşluk durumunun yanında eğitim sürecinde kullanılan yöntemler ve materyallerdir.
Ayrıca dersin bir hoca eşliğinde, belli bir müfredatla, haftalık programlarla yürütülmesi
önemlidir.
Günümüz teknoloji çağına kadar geleneksel yöntemlerle verilen dil eğitimi istenilen
seviyeye kısa bir sürede ulaşamamaktadır. Bu durumun sebebi materyal, yöntem, müfredat,
dersi anlatan hocanın alan bilgisi veya pedagojik yeterliliğinin sorunlu olması gösterilebilir. Dil
eğitimini olumsuz yönde etkileyen bu alanlardaki eksikliklerin tamamlanması neticesinde ise,
dil eğitimi istenilen düzeye çok uzun sürelerde ulaşabilmektedir. Öğrenciye kısa sürede
istenilen düzeyde dil eğitimi verilmesi, teknolojik altyapıyı kullanmakla ve denenmiş bütün
yöntemlerin tersine bir yöntemle mümkün olacaktır.
Arapça dil eğitiminde sürecin kısa ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini etkileyen iki önemli
unsur vardır. Bunlardan ilki gramer bilgilerinin kalıcı bir şekilde öğrenilmesinin ve
uygulanmasının zor oluşu, ikincisi ise dili okuma, yazma, dinleme ve konuşma düzeyinde
kullanmada kelime hazinesinin yeterli olmaması. Bu iki alanda istenilen düzeye ulaşmak iki
yeni yöntemle mümkündür.
Geleneksel yöntemde eğitimci, dersin konularını sınıfta kendi anlatımıyla ve materyale
bağlı kalarak, öğretim elemanının aktif rol oynadığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olarak
kaldığı bir düzenle verilmektedir. Öğrenci derste öğrendiklerinin pratiğini de ev ödevi olarak
ders dışı zamanlarda tek başına yapmaktadır. Bu durum öğrencinin konuyu tam anlamıyla
öğrenmesini engelleyen bir durumdur. Bu yöntemin tam tersine çevrilmesi, yani derste
verilenin ders dışında edinilmesi, ders dışında yapılması gereken pratiğin ise derste dersin
hocasıyla birlikte yapılmasının eğitimin kalitesini arttırdığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde
özellikle matematik derslerinde ve Finlandiya’da birçok alanda tecrübe edilmektedir.
Ters-yüz edilmiş sınıf yöntemiyle etkili bir Arapça dil eğitimi vermek, diğer alanlarda
olduğu gibi başarıyla sonuçlanacaktır. Dersi veren öğretim elemanı önceden hazırladığı
videoları öğrenciye çeşitli iletişim kanallarıyla dersten önce öğrencilere ulaştırmakta ve öğrenci
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derse konuyu kavramış bir şekilde gelmektedir. Derste ise öğretim elemanıyla konunun
pekiştirilmesi için pratikler yapan öğrenci, dili pratiğini yaparak kalıcı bir şekilde
öğrenmektedir. Bu yöntem, her öğrencinin öğrenme hızına göre kendisini ayarlaması, dersin
videosunu istediği yerde durdurup, istediği kadar tekrar tekrar izleyebilmesi ve konuyla ilgili
anlamadığı yerleri derste dersin hocasına sorarak yanıtlarını hızlıca almasıyla etkili bir dil
eğitimi imkânı sınmaktadır. Ayrıca öğrenci derste konuyla ilgili pratik yapmak için uzun bir
zamana sahip olmakta ve diğer öğrencilerle iletişim içerisinde dili kullanabilmektedir.
Yukarıda bahsedildiği üzere, dil eğitiminde ikinci önemli sorun olan kelime dağarcığının
geliştirilmesi ise sarmal yöntemle çözülebilmektedir. Bu yöntemle öğrencilere kazandırılması
hedeflenen kelimelerin her birinin en az on sekiz farklı metinde geçtiği metinler hazırlamak,
öğrencinin edindiği yabancı kelimeleri her alanda kullanabileceği düzeye taşımasını
sağlayacaktır. Burada metinlerin seçimi çok önemlidir. Farklı alanlarda seçilecek metinler her
bir kelimeyi belirli aralıklarla tekrarlamalı, her bir tekrarda kelime farklı formlarda öğrenciye
verilmelidir. Böylece öğrenci bir kelimenin farklı formlarını görerek kelimeyi kolayca
hafızasında tutabilir.
Yukarıda bahsedilen bu iki yöntemle Arapça dil eğitimini etkin, verimli ve kısa bir sürede
vermek mümkündür. İngilizce, matematik, fizik gibi alanlarda farklı ülkelerde uygulaması
bulunan ve başarılı sonuçlar veren bu iki yöntemin Arapça dil eğitiminde ne düzeyde bir başarı
getireceği elbette uygulama neticesinde ortaya çıkacaktır. Günümüzde internet sitelerinde,
youtubeda birçok Arapça konu anlatımı videoları bulunmaktadır. Bunların ne düzeyde fayda
sağladığını tespit etmek, ancak sistemli ve belli bir müfredatla, bir grup öğrenci ile deneyerek,
sonuçlarını analiz ederek mümkün olacaktır.
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MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVİRİDEKİ BİLGİ
TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ AÇILARI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT ABOUT TRANSLATION AND INTERPRETING STUDENTS' POINT
OF VIEW TO INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRANSLATION

Dr. Öğr. Üyesi Rahman AKALIN
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Geçmişten günümüze bilim ve tekniği, dünyayı kendi amaçlarına uygun hale getirerek
dönüştürmek için kullanan insanoğlu, bunu üretimine hız ve kalite kazandırmak için de
yapmıştır. Bu bağlamda insan ve makine yaşamın çeşitli alanlarında işbirliği yaparken teknoloji
günümüz dünyasının temel koşullarından biri olarak her alanda varlığını gittikçe daha çok
hissettirmektedir. Artan küreselleşme ve bununla birlikte daha da kaçınılmaz hale gelen
toplumların ve toplulukların iletişim gereksinimleri, çeviriye olan talebi arttırmaktadır. Böyle
düşünüldüğünde çevrilmeyi bekleyen metinlerin oluşturduğu büyük iş hacmi, çevirmenlerin
görev alanı ve kapasitelerini yer yer aşmakta, bu noktada devreye bir yandan zaman tasarrufu
sağlayan diğer yandan terimsel tutarlılığı garanti altına alan çeviri yazılımları girmektedir.
Çeviri yazılımları ise insan faktörünün işteki katkı payına göre birbirinden farklı
gruplandırmalar temelinde karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bu gruplandırma, çeviride
‘insan’ın mı yoksa ‘makine’nin mi öne çıktığı ile ilgili temel bir ayrıma dayanmaktadır. Konu,
çeviri eylemi odaklı değerlendirildiğinde öteden beri insan, makineli çeviri araştırmaları ile
birlikte üstü çok açık olmasa da temelde şu sorunun yanıtını aramaktadır: Bir çeviri görevini
tamamıyla bir makineye yaptırmak mümkün müdür? Bu soru elbette çevirmenlik mesleğinin
gelecekteki görünümü ile ilgili temel bir soru olsa da, bakış açısının ‘makineler insan
çevirmenlerin yerini alacaktır’ biçimindeki indirgemeci bir yargıya ya da algıya dönüştüğünde,
kurumsal çeviri eğitimi verilen bölüm ve programlardaki öğrencilerin / çevirmen adaylarının
gelecek kaygılarını arttırabilen bir yönü olduğunu, eğitimdeki gözlemler ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada, çeviri eğitimindeki bir ders uygulaması bağlamında temel olarak çevride söz
konusu olabilecek bilgi teknolojileri hakkında bir üst bakıştan hareket edilecek, mütercimtercümanlık öğrencilerine yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşan mini sormaca dâhilinde
onların bu teknolojilere yaklaşımları ‘çeviride teknolojinin yeri’ ve ‘teknoloji-özgünlük ilişkisi’
ana temaları üzerinden saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri ve teknoloji, makineli çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çeviri
eğitimi, çevirmenlik
ABSTRACT
Using the science and technique from past to present to transform the world by adapting it to
its own purposes, human beings have also done this to bring speed and quality to their
production. In this context, technology is making its presence felt in every field as one of the
basic conditions of today's world while collaborating in various fields of human and machine
life. Increasing globalization and the communication needs of societies and communities,
which have become more inevitable, increase the demand for translation. Considering this, the
large volume of work created by the texts waiting to be translated exceeds the task area and
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capacities of the translators, and at this point, translation software on one hand saves time and
on the other hand guarantees the term consistency. Translation software appears on the basis of
different groupings according to the contribution of the human factor at work. In general, this
grouping is based on a basic distinction as to whether 'human' or 'machine' stands out in
translation. When the subject is evaluated in terms of translation action, people have been
looking for the answer to the following question with machine translation researches, even
though it is not very clear: Is it possible to have one machine do a translation task entirely?
Although this question is of course a fundamental question about the future appearance of the
interpreting profession, the point of view is that when it turns into a reductionist judgement or
perception that 'machines will replace human translators', it is an aspect that can increase the
future concerns of students / translator candidates in departments and programs where corporate
translation education is given. And it’s been revealed by the observations in education. In this
study, within the context of a lesson in translation education, it will be based on a top view
about information technologies that may be a subject in the translation, and their approach to
these technologies within the mini-survey consisting of open-ended questions addressed to
translator-translation students will be tried to be determined through the main themes ‘place of
technology in translation' and 'technology-originality' relationship.
Keywords: Translation and technology, machine translation, computer assisted translation,
translator training, translatorship.
1. GİRİŞ
İnsanlığın gelişim tarihine bakıldığında insanın onu diğer canlılardan farklı kılan en
önemli özelliği ile doğaya hükmettiği görülür. Bu nitelik, kuşkusuz insanın aklını kullanmadaki
maharetidir. Bu yönü ile akıl ve onun bir ürünü olan bilim gelişim göstermiş, bilimsel veriler
ise insan yaşamını şekillendirecek şekilde pratik bilgiye dönüşmüştür. Özünde bilim ile temas
kuran bu pratik bilgi alanını teknoloji olarak adlandırmak mümkündür. Bilimsel verileri temel
alan ve bilim ortamından çıkarak insan yaşamına süzülerek gelen teknolojik ürünlerdeki hedef,
insan yaşamının kolaylaştırılmasıdır. O halde gerek özel yaşam gerekse iş yaşamında
teknolojinin insan için ilk tahlilde iyi ve yararlı olduğu çıkarımı yapılabilir.
Bilgi teknolojileri, bilginin üretimi ve dağıtımını sağlayan teknolojik olanakların
tamamını içeren bir üst kavram olarak tanımlanırsa, bu olanaklar, donanımsal veya yazılımsal
açıdan birbirinden ayrı ele alınabilir niteliktedir. Başka bir deyişle, bilgisayar başta olmak
üzere, bugün taşınırlık açısından kullanım yoğunlukları artan tablet, cep telefonu gibi araçlar,
insanların bilgiyi üretmelerine, geliştirip düzenlemelerine ve paylaşmalarını sağlayan fiziksel
olanakları ifade etmektedir. Bu fiziksel araçlar, bugün sadece çeviri açısından değil hizmet
sektörünün birçok alanında elbette kaçınılmaz bir önemdedir. Ancak günümüz çeviri
dünyasında çeviri hızları, hacimleri, kaliteleri açısından farkı, çeviri ile ilgili yazılımlar
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın gerek kuramsal kısmında, gerekse çalışmanın dayandığı ders
uygulamalarında bilgi teknolojileri açısından özellikle ‘makineli çeviri’ ve ‘bilgisayar destekli
çeviri’ üzerinde durulmuştur1.
Elbette çeviriye eşlik eden araçlar bağlamında teknolojik açıdan, ‘elektronik sözlükler veya arama motorları’ söz
konusu edilebilir olsa da bunlar bu çalışmada kapsam dışı bırakılmıştır. Çünkü bu araçlarda amaç her zaman salt
‘çeviri’ olmak zorunda değildir. Çevirmen, bugün bir çevirmen donanımı olarak ifade ettiğimiz ‘araç bilgisi’
bakımından, araştırma yetisine sahip bir dil ve iletişim uzmanıdır. Buna göre, bir uzman olarak çevirmen, çeviride
kendisine bilgileri, ipuçlarını, referansları sunacak bütün araçlara başvurur.
1
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2. ÇEVİRİ VE TEKNOLOJİ
2.1. Makineli Çeviri
Teknolojik gelişmelerin çeviri ile ilk temaslarının çeviri teknolojilerinin gelişim tarihi
açısından makineli çeviri ile ilgili araştırma ve uygulamalarına dayandığı ifade edilebilir.
Alanyazında öncü görüş ve çalışmaları içeren çalışmalara bakıldığında (örn. Bar-Hillel 1960;
ALPAC 1966) ilkin 50’li ve 60’lı yıllarda yoğunluk kazanan makineli çeviri araştırmalarının
temelinde ise tamamen otomatik ve kaliteli çeviri arayışı yatmaktadır. O yıllar açısından artan
sanayileşme ve her alanda teknolojinin üretime katılıyor olması, tekniği yüceltmiş ve teknoloji
ile ilgili artan beklentiler, dil ve çeviri alanlarına da taşınmıştır. Yani teknolojinin 20 yüzyılın
ikinci yarısından itibaren insan yaşamını büyük ölçüde belirlemeye başlaması, dil kullanımın
karmaşık bir türünü temsil eden ‘çeviri’nin de makineler yardımıyla yapılabileceği düşüncesini
ya da inancını beslemiştir.
Başlangıcından beri makineli2 çevirinin temelinde yatan esas mantık, veri tabanında
kayıtlı bir sözlük ya da sözlükler yardımıyla karşılıkların işlenerek, cümle ve metin çevirilerinin
yapılmasıdır. Daha önce hazırlanabilen, yeri geldiğinde genişletilebilen sözlüğün sözcük
kapasitesi, makineli çevirinin ürettiği çeviri sonuçlarının değişkenliği ve zenginliği üzerindeki
temel belirleyicidir (krş. Schäfer 2002). Makineli çevirinin günümüzde aldığı biçim ve
adlandırma ise, daha çok ‘bilgisayarlı çeviri’ yönündedir. Bu işlem, bugün bu işlevi gören çeşitli
web siteleri üzerinden ya da çeşitli arama motorlarının yan hizmeti görünümünde karşımıza
çıkmaktadır. Arama motorları ile bağlantılı olarak kullanılan ‘çeviri motoru’ kavramı, bu
doğrultuda okunabilmektedir.
Bilgisayarlı çeviride, insan faktörünün yerini bilgisayar almakta, yani çeviriyi öncelikle
bilgisayar yapmaktadır. Aslan’ın (2018: 87) tanımına göre “makine veya bilgisayarlı çeviri
olarak da adlandırılan otomatik çeviri, insan müdahalesi olmadan bilgisayarlarla ve mobil
cihazlarla metinlerin bir dilden başka dile otomatik olarak çevirisinin yapılmasıdır”. Kullanım
yeri açısından bakıldığında, bilgisayarlı çeviri programlarının ya da sayfalarının sahip oldukları
sözcüksel veri tabanları, yan anlamlar açısından yeterli bir kapasiteyi yer yer sunamamaktadır.
Bu da, bilgisayarlı çeviri sonuçlarını, çoğu durumda insan müdahalesine muhtaç hale
getirmektedir. O halde, çeviri motorları üzerinden yapılan çevirilerin, insan müdahalesi
olmaksızın çeviri dünyasının gereksinimlerine yanıt verebilme düzeyi tartışmalıdır. Bilgisayarlı
çevirinin çeviri dünyasının ‘çeviri’ kavramından anladığı ürünle örtüşüp örtüşmediği bir
tartışma konusu olsa da, bu teknolojik çeviri türünün amacın çeviri değil, ‘anlama’ veya
‘anlaşma’ olduğu çeşitli öğrenme ya da iletişim ortamlarında sıklıkla kullanıldığı su götürmez
bir gerçektir. Bu yönü ile, makineli çeviri açısından ‘kalite’ başka bir anlatımla ‘nitelik’, üzerine
tartışılabilecek bir konu olarak ortaya çıkarken, çeviri teknolojileri açısından giriş bölümünde
belirtilen ‘zamandan tasarruf’ olanağını, ‘anlama’ ve / veya ‘anlaşma’ bağlamında
sağlayabildiği savlanabilir.
Korkmaz’a (2019: 155) göre “zaman içinde insan çevirmenlerin müdahalesinin nitelikli
çevirilerin elde edilmesi için gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla tamamen otomatik çeviri
sistemleri arayışından insan çevirmenlerin çeviri sürecini kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın
yolları aranmaya başlamıştır. Böylece de makine çevirisi kavramı çeviri uygulamalarında
Bilgisayar Destekli Çeviri olarak adlandırılan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına hizmet
Bu çalışmada ‘makine çevirisi’ yerine ‘makineli çeviri’ kavramının yeğlenmesi, ‘makine çevirisi’ sözcüğünün
yer yer çeviri ürününü imleyebilirken, ‘makineli çeviri’ sözcüğünün çeviri sürecine gönderme yapmasıdır.
2
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etmiştir”. Bu anlamda amacın yalnızca ‘anlama’ ile sınırlı kalmadığı ve eşdeğerliği yüksek
çeviri ürünlerinin talep edildiği günümüz çeviri dünyasında çevirmenler açısından ‘makineli
çeviri’ ile tanışıklık düzeyi değil, bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanabilme yetisi, fark
yaratmaktadır.
2.2. Bilgisayar Destekli Çeviri
Bilgisayar destekli çeviri, ‘CAT-Tool’ (computer assisted translation) şeklinde ifade
edilen araçlarla yapılan, çevirmenlerin ve yazılımların ortaklaşa çalıştığı süreci ifade etmektir.
BDÇ (bilgisayar destekli çeviri) araçları için ‘çeviri belleği sistemi’ terimini kullanan Canım
Alkan’a (2017: 75) göre “çeviri belleği sistemleri kaynak metin kesitlerini (cümle, sözcük, söz
öbeği ya da rakam gibi) insanlar tarafından yapılmış çevirileri eşleştirip çiftler halinde veri
tabanlarında depolayan sistemlerdir”. Bu tür sistemlerde ‘araç’ sözcüğünün de çağrıştıracağı
üzere, sistemler, çevirmene araç görevi görürler. Makineli çeviriden farklı olarak, BDÇ
araçlarının çeviri yapmadığı, çevirmen tarafından yapılan çevirileri veri tabanında saklayarak,
aynı ya da çok yakın bir tümce yeniden çevrileceği zaman yaptığı karşılaştırmalara, eşleşmelere
dayanarak daha önce yapılmış çevirileri çevirmene anımsatan sistemleri ifade ettiği
söylenebilir. Bu sistemler, çevirmenin daha önce yapmış olduğu gerek sözcük gerekse tümce
düzeyindeki çevirilere dayanarak çevirmenin ya tamamen değiştirmeden ya da revize ederek
kullanabileceği önerileri sunmaktadır.
Bilgisayar destekli çevirinin altında yatan temel mantığın, yapılmış çevirilerden oluşan
çevirmene ya da çevirmenlere bağlı bir veri tabanı oluşturmak, bu yönü ile bir açıdan
‘zamandan tasarruf’ diğer açıdan da ‘tutarlılık’ sağlamak olduğu söylenebilir. Özellikle
kullanım alanının teknik metinler olduğu düşünülürse, kullanılan terimlerdeki ‘tutarlılık’ çeviri
ile ilgili kalite ölçütlerine dâhil değerlerdendir. Bugün bilgisayar destekli çeviri araçları, ‘çeviri
belleği sistemleri’ olarak tanımlanabilirken ‘çeviri yönetim sistemleri’ gibi daha kapsamlı iş ve
işlemlere gönderme yapan bir kavramla da karşılanabilmektedir. Zira bu sistemler, ‘proje
yöneticileri, editörler, dil uzmanları gibi ayrışan roller ile işveren-çalışan işlerini de denetleyen,
değerlendiren, ücretlendiren, yani bu ilişkileri düzenleyen sistemler olarak çeşitli olanakları’
sunmaktadır (krş. Şahin 2013: 89).
Bilgisayar destekli çeviri araçlarından elde edilecek verim, aynı alanda ya da konuda
yapılmış çevirilerden oluşan metin havuzlarının geniş olması, diğer yandan terim bankalarının
oluşturulmasına bağlıdır. Aynı konuda daha önce yapılmış çevirileri veri tabanı olarak saklayan
bu sistemler, birer küçük karşılıklar sözlüğü gibi çalışan terim bankalarını da içermektedir.
Makineli çeviri desteğini de verebilen bu sistemler, çevirmenlere yardım alabileceği başka,
birçok alt ya da yan aracı sunmakta, çeviriyi yapmak; başka bir ifade ile çeviri ile ilgili kararları
almak nihai olarak çevirmene düşmektedir. Bu sistemlerin bir diğer özelliği, özgün metni
‘segment’ diye ifade edilen çeviri birimlerine ayırması, yani özgün metin ile çeviri metni,
segmentler dâhilinde aynı ekranda gösterebilmesi, bu yolla her an çeviriyi optimize edebilme
olanaklarını vermesidir. Bugün çalışması için internete bağlı bir bilişim cihazının yeterli olduğu
bulut tabanlı çeviri yönetim sistemleri ise, yapılan çevirinin fiziki cihazlarla kaydedilme
zorunluğunu ortadan kaldırarak, çeviri uzmanları başta olmak üzere, çeviri sürecinin tüm
aktörlerine mekânsal ve zamansal bir serbesti sunmaktadır.
Özellikle burada ‘şablon metinler’ olarak tanımlanabilecek, aynı ya da benzer sözcük ve
tümcelerin sık sık kullanıldığı, yani içerik ve form açısından kendini yer yer tekrar eden
metinlerde yoğun bir kullanım alanı bulan bilgisayar destekli çeviri araçları, makineli çeviri
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uygulamaları gibi, akademik çeviri eğitimi açısından bir eğitim-öğretim içeriği, yani bir
müfredat konusu olmaktadır.
3. AMAÇ
Bu çalışmada amaçlardan biri, çeviri ile teknoloji arasındaki olası ilişki biçimlerine
betimleyici bir biçimde değinmektir. Bu olası ilişki biçimleri, yukarıda verilen kuramsal
bölümlerde özellikle ‘makineli çeviri’ ve ‘bilgisayar destekli çeviri’ araçları, tanımları, temel
çalışma prensipleri, sağladığı avantajlar ve kullanım alanları açısından kurulmaya çalışılmıştır.
Çalışmadaki esas amaç ise, teorik düzeyde çeviri etkinliğinde söz konusu olan bilgi
teknolojilerini aktarmaya, daha sonra bir bilgisayar destekli çeviri yazılımı yoluyla öğrencilerin
mezuniyetleri sonrası karşılaşacakları iş ortamlarının canlandırmaya yönelik bir ders
uygulamasından elde edilen verileri paylaşmaktır. Bu yolla, teorik düzeyde çeviri ve teknoloji
ilişkisi bağlamında üretilen söylemlerin, çeviri eğitimine yansımalarının saptanmasına
çalışılmıştır. Bu ereği somut verilerle gerçekleştirmek için mütercim-tercümanlık
öğrencilerinin teknolojiye yaklaşım biçimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
4. YÖNTEM
Bu çalışma, 2. sınıf çeviri öğrencilerine yönelik olarak sunulan ve öğrencilerin çeviri
teknolojileri ile akademik anlamda ilk kez karşılaştıkları bir ders kapsamında ortaya çıkan
verilere dayanmaktadır. İlgili derste yarıyılın ilk bölümünde çeviri etkinliğinde kullanılan;
başka bir deyişle başvurulan bilgi teknolojileri kuramsal açıdan anlatılmış, çeşitli web sayfaları
ve yazılımlardan örnekler verilmiş, çalışma prensipleri anlatılmıştır. Yarıyılın diğer bölümünde
ise öğrenciler, bir bulut tabanlı bilgisayar destekli çeviri programlarına kayıtları ‘dil uzmanı’
olarak yapılmış ve proje yöneticisi rolündeki öğretim elemanının öğrencilere verdiği çeviri
görevleri yoluyla ders uygulamalı olarak sürdürülmüş ve sonlandırılmıştır.
4.1. Ders İçeriği
Yarıyılın ilk bölümündeki kuramsal anlatımların planlanması ve uygulanmasında şöyle
bir müfredat takip edilmiştir:
1. Çeviri etkinliğine eşlik eden bilgi teknolojilerinin katkı ve / veya avantajları ‘çevirmen, çeviri
ürünleri, işveren’ gibi açılardan irdelenip tartışılmıştır.
2. ‘Makineli çeviri’ kavramı ve buna dönük araştırmaların tarihini anlatılmıştır.
3. ‘Bilgisayar destekli çeviri’ kavramı açıklanmış, makineli çeviri ile bilgisayar destekli çeviri
olguları, işlevleri, kullanım yerleri açısından karşılaştırılmış, her iki alana ilişkin program
örnekleri verilmiştir.
4. Bu konuların işlenmesinden sonra dersin ağırlığı, konusal açıdan bilgisayar destekli çeviri
alanına yönlendirilmiştir. Bilgisayar destekli çeviri programlarının / yazılımlarının çalışma
prensibi anlatılmış, bu bağlamda ‘segment’, ‘bulutta çeviri’, ‘bulut tabanlı çeviri yönetim
sistemleri’ gibi kavramlar temelinde kuramsal anlatımlar devam ettirilmiştir.
Dönem sonunda bu ders uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte açık uçlu iki soruyu
barındıran bir mini sormaca düzenlenmiştir.
4.2. Sormaca
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Ders etkinliklerini tamamlayıcı biçimde ilgili teknoloji dersini alan öğrencilere uygulanan
mini sormacada açık uçlu iki soru yöneltilerek, öğrencilerin / çevirmen adaylarının teknolojiye
bakış açılarının kendi ifade biçimleri ile saptanmasına çalışılmıştır. Söz konusu sorular şu
biçimde formüle edilmiştir:
1. Çeviride söz konusu olan / olabilecek bilgi teknolojileri düşünüldüğünde çevirmenlerin
gelecekteki meslek profili hakkında hangi öngörülerde bulunursunuz? Gelecekte
çeviride insan faktörünün yerini tamamen makinelerin alması söz konusu olabilir mi?
2. Çeviride makine yardımı almanın büyük projelerde terminoloji bağlamında ortak veri
tabanı oluşumunu sağladığını biliyoruz. Bu durumun çeviride özgünlüğü yok eden bir
yanı var mıdır? Kaynak dünyadaki bir kavramın erek dünyadaki karşılığı ile ilgili,
düşünsel bir zahmet sonucu ortaya çıkan fikrinizin proje grubuna yayılması / mâl
olması, sizi rahatsız eder mi?
5. BULGULAR VE ANALİZİ
Sormaca kapsamında verilen yanıtlar, ‘içerik analizi’ yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu
yanıtlar bir üst bakış ile; başka bir anlatımla genel olarak değerlendirildiğinde iki soru ile ilgili
şu tespitleri yapmak mümkündür:
1. Soruya Verilen Yanıtlarla İlgili Tespitler ve Yanıtlardan Seçmeler
a) Öğrencilerin, ağırlıkla (%85 oranında) makinelerin çeviride insanın yerini alamayacağını,
bu düşüncelerini ise, öncelikle (%50 oranında) teknolojik araçların duygulara sahip
olmaması’na dayandırdıkları görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin beyanlarından çıkarılan
örnek ifadeler (yazım ve dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda sıralanmaktadır:
-

-

-

Bence, çeviri teknolojisi her ne kadar gelişirse gelişsin insan çevirisinin yerine geçmesi
düşünülemez. Çünkü teknoloji tabanlı çevirilerde yorumlama, kültürel duyarlılık ve
duygular yoktur.
Makinelere algoritmalar yazılarak yapay zekâlar oluşturuluyor ve bu makinelere
karakterler tanımlama imkânı veriyorlar. Ama bu makineler kendilerini geliştirirken
ahlaki değerlerden uzak kalıyor yani mantık ve değerler doğrultusunda sonuç elde
etmek insanların yeteneği olduğu için farklı sonuç elde ediyorlar.
Gelecekteki çeviride teknoloji önemli bir rol oynayacaktır fakat insansız çevirinin her
zaman eksik olabileceğini düşünürüm bir makinenin o çeviride dönemin sosyal, siyasal,
ekonomik vb. konularının insanlar gibi tam anlamıyla yansıtması gerektiğinde eksik
kalabileceği kanısındayım. Gerekki duygu bile ifade etmemiz gerekebiliyor bazen bunu
bir makinenin yapabilmesi çok zordur kendi düşüncelerime göre.
Artık sesi algılayıp anında çeviriyor programlar. Ama kesinlikle böyle olmamalı çünkü
çeviri yaparken ordaki duyguyu teknolojinin anlatabileceğine sanmıyorum samimi
olmaz.

b) Öğrencilerin, ağırlıkla (%85 oranında) makinelerin çeviride insanın yerini alamayacağını,
bu düşüncelerini ise, ikinci olarak (%35 oranında) dilin karmaşık ve değişken yapısı’na
dayandırdıkları görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin beyanlarından çıkarılan örnek ifadeler
(yazım ve dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda sıralanmaktadır:
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Makine çevirileri veya destek sistemleri insan olgusunun yerini alamaz, işini
kolaylaştırabilir fakat yerini alamaz. Çünkü dil kendi içerisinde kuralları olmasına
rağmen, kuralları olmayan bir şekle de bürünen canlı bir varlıktır. Sürekli, değişir,
gelişir ve istisnaları mevcuttur.
Yabancı dildeki kelimelerin her biri tek bir anlama gelmemektedir. Araçlar kelime
anlamını cümledeki anlamına göre ya da uygun bir şekilde hiçbir zaman
kullanamayacaktır.
Makinenin çevirdiği anlaşılır olabilir ama her zaman için dil bilgisel açıdan doğru
olmayabilir. Örnek olarak, makinenin çevirdiği bir metin konuşma ağzı olarak doğru
kabul edilip anlaşılır olabilir. Ama içerdiği konu hukuk veya devletler arası yazışma ise
orada yanlış çevirilen bir kelime bir çok farklı yasal soruna ve yanlış anlaşılmaya sebep
olur.
Çevirmenlik mesleği (ki dilin canlı bir varlık olduğunu düşünürsek) gelecekte bir sıkıntı
yaşamayacaktır.

c) Öğrencilerin, daha düşük bir oranda (%15) oranında makinelerin çeviride insanın yerini
alabileceğini düşündükleri, bu düşüncelerini ise, yapay zekânın gelişimi’ne dayandırdıkları
görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin beyanlarından çıkarılan örnek ifadeler (yazım ve
dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda sıralanmaktadır:
-

-

Teknolojinin fazla ilerlemesi ile gelecekteki çeviri mesleğin insanlar ile değilde sadece
makineler üzerinden çeviri yapılacağını ve insanın gerekmeyeceğini düşünüyorum.
Makineyi doğru biçimlendirirsek yapay zeka olması suretiyle insanda olan bilgileri
makinelere aktarabilirsek gelecekte bu durumu görebileceğimizi düşünüyorum bu
mesleğin profili hakkında.
Son zamanlarda geliştirilen nöral ağ ve makine öğrenimi teknolojileri makinelerinin
potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu senaryoda çevirmenlik mesleği editörlüğe ya da
programcılığa evrilecektir.
Eğer ki yapay zeka gerçekten kendini geliştirme özelliği elde ederse çevirmenler için
mesleki tehlike söz konusu olabilir.
Teknolojinin her gün ilerlediğini düşündüğümüzde ilerde bize pek gerek
duyulmayacağını düşünüyorum.
2. Soruya Verilen Yanıtlarla İlgili Tespitler ve Yanıtlardan Seçmeler

a) Öğrencilerin çoğunun (%50 oranında) çeviride kendi buldukları karşılıkların başka
çevirmenler tarafından da kullanılmasını bir problem olarak görmediği, bunu çevirmen
açısından bir zenginleşme olanağı olarak gördüğü görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin
beyanlarından çıkarılan örnek ifadeler (yazım ve dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda
sıralanmaktadır:
-

Fikirlerimin proje grubuna yayılması beni rahatsız etmez, bir başkasınınde fikirlerini
öğrenebilmek çevirmen için olumlu bir durumdur.
Düşünsel zahmet sonucu ortaya çıkan fikirlerimin proje gruplarına yayılması beni
rahatsız etmez. Çünkü fikir değişebilir ve gelişebilir bir olgudur. Bu doğrultuda
paylaşımın bana avantajları olabilir.
Rahatsız etmez aksine memnun eder, çünkü bu fikrimin kabul edilebilirliğinin bir
kanıtıdır. Bu fikrin daha fazla insana ulaşması belki de başka insanların aklına
gelmeyen fikirlerin düşünülmesini sağlar ve sonucunda ortaya güzel çeviriler çıkabilir.
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Fikirlerimin proje grubuna yayılması beni rahatsız etmez aksine mutlu eder. Çalıştığım
grupta benim fikrimin seçilip kullanılması benim kariyerim açısından olumlu etki yapar.

b) Öğrencilerden bir grubun (%40 oranında) çeviride kendi buldukları karşılıkların başka
çevirmenler tarafından da kullanılmasını çeviri durumuna göre bir problem olarak
değerlendirdiği yani bu öğrencilerin bunu hem bir problem olarak gördükleri hem de
görmedikleri, çeviride özgünlüğün metnin türüne göre söz konusu olduğunu düşündükleri
görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin beyanlarından çıkarılan örnek ifadeler (yazım ve
dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda sıralanmaktadır:
-

-

Çevirmen, yeri geldiği zaman, kelimeye farklı bir anlam yükleyebilmelidir. Bilimsel
metinlerin çevirisi yapılırken terminoloji bağlamında daha az özgür olunması
gerektiğini, hatta evrensel dillerin kullanımın daha yararlı olacağını düşünüyorum.
Edebi metinlerde bir kelimeye mevcut terminolojiden farklı bir mana yüklenebilir fakat
bilimsel metinlerde evrenselliğin daha yararlı olduğunu düşünüyorum.
Edebi metinler zaten özgündür ve aynı anlamı taşıyan cümleye ulaşılmasının olasılığı
düşüktür, fakat teknik çevirilerde, örneğin kullanım kılavuzu gibi, çeviriler zaten büyük
oranda aynıdır ve özgünlük endişesi yoktur.
Spesifik olarak sadece bir projede aynı terminolojinin kullanılması tutarlılığı
arttırmaya yardımcı olacaktır. Özgünlük gözetilmeyen teknik projeler için bu bir
problem değildir.
Bilimsel çeviriler için bence bulunmaz bir nimettir makine yardımı. Çünkü zaten belirli
bir içerik taşıdığı için anlamı doğru bir şekilde aktarabilir. Ancak şiirler gibi anlam
yüklü metinlerde her ne kadar özgünlük önemli olsa da asıl amaç şairin duygularını
çeviriye yansıtmaktır.

c) Öğrencilerden bazılarının (%10 oranında) çeviride kendi buldukları karşılıkların başka
çevirmenler tarafından da kullanılmasını bir problem olarak gördüğü, bunu fikrin ve
yorumun özgünlüğü düşüncelerine dayandırdıkları görülmüştür. Bu tespit için öğrencilerin
beyanlarından çıkarılan örnek ifadeler (yazım ve dilbilgisi yanlışları düzeltilmeden) aşağıda
sıralanmaktadır:
-

-

İnsan gücüyle olan yani çevirmenin yaptığı çevirilerde bazı durumlarda doğru
olmasada fikir ve yorum katar bu durum rahatsız edicidir.
Fikrimin proje grubuna yayılması beni rahatsız eder. Dahası emeğimin çalınmış olması
gibi düşüncelere girerim. Örneğin herkesin şiir çevirisi farklıdır. Ortaya çıkarılan
çevirinin ortak bir mal gibi kullanılması ve cümlelerin benzerlerinin yazılması
özgünlüğü ortadan kaldırır.
Bir çevirmen sözcük türlerinin, sıfat, zarf gibi cümleye kattığı anlamını veremezse tam
anlamıyla doğru bir çeviri olmadığı sonucu çıkar.
Beni rahatsız edeceğini düşünüyorum. Emek vererek, düşünerek, çabalayarak ortaya
çıkardığım bir şeye başkasının kolaylıkla ulaşabilmesi can sıkıcı olurdu.

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın kuramsal ve uygulamalı bölümleri genel olarak değerlendirildiğinde
bulgulanan veriler, şöyle özetlenebilir: bugünün dünyasında insanın dil hizmetleri ve çeviri
alanı dışında da teknoloji ile kurduğu temasın yoğunluğu, varlığı ile ilgili tartışmaya gerek
bırakmayan bir ‘dijital çağ’ın görünümünü ortaya koymaktadır. Toplumların çeşitli sebeplerle
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artan iletişim gereksinimlerinin ötesinde günümüzün satış ve pazarlama ortamları, başlı başına
(bağımsız) bir sektör halini alan ‘dil hizmetleri’ni daha da önemli hale getirmektedir. Dil
hizmetleri içerisinde ise sektörel bazda bugün neredeyse ‘çeviri’ kavramına denk düşen
‘yerelleştirme’ faaliyetleri, oldukça yüksek hacimli bir çeviri işini barındırmaktadır. Artan
küreselleşme ile birlikte çok uluslu şirketlerin kendilerine pazar olarak gördükleri her yerde
ürün ya da hizmetlerini satabilmesi, çok sayıda içeriğin bölgesel dillere çevrilmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu durum, çeviri işini icra edenler için, her şeyden önce zaman ve kalite ile ilgili
kısıtları ya da ölçütleri gündeme getirmektedir. Bu noktada çok sayıda içeriğin, büyük proje
grupları içerisinde hızlı ve güvenilir biçimde çevrilmesi, ‘çeviri yönetim sistemleri’nin varlığını
ön koşmaktadır. O halde çeviri işinin, özellikle teknik ve ticari bağlamda teknolojik araç
yardımlarını almadan kotarılması mümkün görünmemektedir. Çeviri teknolojileri açısından bu
güncel ve önemli görünümün, geleceğin çevirmenleri tarafından nasıl görüldüğü, ya da görülüp
görülmediği bir tartışma alanıdır.
Çalışmanın uygulamalı düzleminde öğrencilerden ilkin çeviri teknolojilerini kendi
meslekleri için bir tehdit olarak algılayıp algılamadıkları soruşturulmaya çalışılmıştır. Burada
çeviri öğrencilerinin büyük oranda böyle bir kaygı taşımadıkları, gerekçe olarak çevirinin ve
dilin karmaşık doğasını öne sürdükleri görülmüştür. Bu algı, onların meslek ile ilgili
isteklenmelerini arttıracaktır. Diğer yandan bu algı, günümüz koşulları açısından kendiliğinden
anlaşılabilir görünse de, çeviri öğrencilerinin ‘insan’ faktörünün yavaş yavaş azalma eğilimi
göstereceği bir çeviri dünyası de için hazırlanması uygun olacaktır. Teknolojik yeniliklerle
birlikte değişecek ve yeniden tanımlanacak meslek görünüşüne uygun olarak eğitimde onları,
bugün çevirmenliğin dışında görünen çeviri yanındaki düzeltmen, editör gibi çeşitli rol ve
pozisyonlar için de hazırlayabilmek, önemli görünmektedir. Bu çalışmada yapılan uygulamada
ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri, öğrencilerin özellikle teknik metinler örneğinde birlikte
çalışmaya yatkın olduklarıdır. Bu anlamda teknoloji ile fikir özgünlüğü arasındaki ilişkileri,
terimce geliştirme, ortak terim bankalarının oluşturulmasına katkı sunmaları açısından olumlu
ve üretici biçimde değerlendirdikleri görülmüştür. Bu uygulama sonucu çevirmen görünürlüğü
açısından ve felsefi bir ele alışla değerlendirilirse, öğrencilerin çevirilerin bilgi sistemlerinin
devreye girmesiyle tek tipleşeceği, özgünlüğün yok olacağı ile ilgili bir kaygıya ağırlıkla sahip
olmadıkları değerlendirilmiştir.
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HİPNOTİK, KISA VE SONSUZ DÖNGÜLÜ CANLANDIRMALAR VE BİR
UYGULAMA
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ipekfatmacevik@gmail.com

ÖZET
Hareketsiz görüntüler 1987 yılına kadar somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait
ifadenin temsilini dijital ortamda anlık sergileyecek zamansal bağlamdan yoksundu. Gelişen ağ
üzerinden kurulan iletişim, yeni bir boyut kazanarak iletişim araç ve platformlarının da
popülerleşerek yaygınlaşması ile birlikte ağ üzerinden kurulan iletişimde duyguların ifadesi
noktasında istek ve ihtiyaçlar değişim gösterdi. Fenakistoskop ve Zoetrope gibi 19. yüzyılın
hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü optik oyuncaklarının yerini, 1987 yılında icat edilen ve Türkçe
karşılığı Grafik Değişim Biçimi – Hareketli GIF (Animated GIF) aldı. Ağ üzerinden kurulan
iletişimde istek ve ihtiyaçlar noktasında hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü canlandırmalar
(animasyon) yapılmasına ve bu hareketsiz görüntülerin tamamını ya da belirli bir kısmını
hareket ettirmesine olanak sağladı. Böylece ağ üzerinden yayın yapan internet sitelerinin statik
düzenini canlandırmayı amaçlayan basit animasyonlar üretmek için bir dosyada birden fazla
görsel barındırabilen sabit boyutlu bu basit grafik form, internetin ilk yıllarından itibaren yaygın
olarak kullanıldı. Günümüzde ise ileri teknolojik yeniliklerle birlikte kullanımı azaldığı sanılan
Hareketli GIF (Animated GIF), internet platformlarında ve akıllı telefonlarda somut bir duygu,
tavır ya da herhangi bir duruma ait ifadenin temsil eden bir iletişim aracı ve sanatsal anlatım
dili olarak önemini yitirmeden yerini korumaya devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu
varsayımdan yola çıkan bu araştırmada, Hareketli GIF ile devinim kazanan hipnotik, kısa ve
sonsuz döngülü canlandırmalar ele alınmaktadır. Araştırmanın son kısmında, deneysel bir
Hareketli GIF uygulama yapılarak sonuçlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Canlandırma, internet, sonsuz döngü, Animated GIF.
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Giriş
İnsanın hareketsiz görüntüleri hareketli hale getirme dürtüsü tarihin her sürecinde var olmasına
rağmen, bunu 19. yüzyılda başardı. El ile çizilen görüntülerin Fenakistoskop (Phenakistoscope)
ve Zoetrope isimli optik oyuncaklarla kazandığı hareket, canlandırma tarihinin başlangıcı
sayıldı. Hızlı değişimlerin yaşandığı ve teknolojiyi merkezine alan günümüz 21. Yüzyılında
kişilerin yaşama biçimleri de değişim gösterdi. Mağara duvarlarına çizilen resimlerden bir ağ
üzerinden her türlü veri paylaşmaya uzanan bu tarihi süreç, her alanda olduğu gibi bilgi ve
iletişimde de nesnelin yerini sanala bıraktı. Böylece ulaşılmaz olan ulaşılır, yapılmaz olan
yapılır oldu. İnsan her çağda iletişim kurmanın yollarını aradı ve bunu her koşulda başardı.
Canlandırma tarihinin başlangıcı sayılan bu optik oyuncakların yerini, teknolojinin gelişimiyle
Grafik Değişim Biçimi – Hareketli GIF (Animated GIF) aldı. İnternet ve akıllı telefonlar
üzerinden kullanılan bu basit grafik form, iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ağ
üzerinden yayın yapan sosyal medya platformları ve internet sitelerinin durağanlığına karşı bir
hareket ile cazibe oluşturarak daha çok etkileşimi sağlamak amacı ile kullanılan GIF’lerin yanı
sıra akıllı telefonlardan somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait ifadenin temsilini
dijital ortamda anlık sergileyecek hareketli GIF’ler ve son olarak günümüzde sanatın bir anlatım
aracı olarak kullanılan hareketli GIF’ler çok küçük boyutlara indirgenebilen veriler olarak da
tercih edilmektedir. İleri teknolojinin günümüzde geldiği nokta olan sanal gerçeklik (VR),
artırılmış gerçeklik (AR) gibi üst anlatım yollarına rağmen, hareketsiz tek bir görüntü içerisinde
birden çok görüntüyü hareketle anlatabiliyor olması bakımından hareketli GIF’ler varlığını
korumaktadır.

19. Yüzyıl Optik Oyuncakları
1800’lü yılların ilk yarısında Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkan silindirik bir yapıya sahip
Fenakistoskop (Phenakistoscope) ve Zoetrope gibi optik oyuncaklar, canlandırma ve sinemanın
temelini oluşturur. Art arda sıralanan bir silindir üzerindeki durağan görsellerin döndürülmesi
ile hareketlilik yanılsamasını sağlayan bu oyuncaklar, gözün çalışma sistemindeki ağ tabaka
izleniminden yararlanmaktadır. Bu hareketliliği oluşturan yanılsamayı ilk izah eden 1824
yılında İngiliz fizikçi Peter Mark Roget oldu. Roget ‘Persistence of Vision with Regard to
Moving Objects’ (Hareketli Nesnelerin Görme Süreliliği) araştırmasında, bir harekete sahip
olmayan durağan görsellerin yeterli hızda art arda gösterilirse gözün tüm bu resimleri bir araya
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getireceği ve bunun sonunca bir hareket duygusu oluşacağından bahsetmiştir (Charles, 1983:
10). Bu izlenimleri, görüntünün hareketi ile ilgili çalışmalara yol gösterici olmuştur (Williams,
2001: 13).
Belçikalı mucit Joseph Plateu tarafından 1832 yılında geliştirilen hareketi simüle eden
Fenakistoskop, ‘fener görüntüleyici’ olarak da bilinir (Dirks, 2010). Yarıkları olan silindir bir
disk merkezine eşit aralıklarla yerleştirilen art arda birbirini takip eden bir hareketin aşamalarını
gösteren görseller dizisi, bir aynanın önüne yerleştirilir (Görsel 1.) ve üzerinde bulunan yarıktan
bakan izleyicinin yalnız bir kare görmesi sağlanarak disk döndürülür (Wright, 2005: 13). Bu
döndürme işlemi izleyicinin görseli hareket ediyormuş gibi görmesini sağlar (Taylor, 2012:
94). Benzer döndürme sistemi ile çalışan bir diğer optik oyuncak Zeotrope ise 1834 yılında
İngiltere’de William George Horner tarafından bulunmuştur (Lord ve Sibley, 1998: 18).
Yunanca ‘hayat çemberi’ anlamına gelen bu ilk modern Zoetrope’u M.Ö. 180’lerde kullanan
Çinliler ‘fantazileri görünür kılan boru’ ismini vermişlerdir. Fenakistoskop diski yerine,
üzerinde yarıkları olan silindir bir formun içerisine yerleştirilen art arda birbirini takip eden bir
hareketin aşamalarını gösteren görseller şeridi, yarıktan bakan izleyicinin yalnız bir kare
görmesi sağlanarak silindir form döndürülür (Görsel 2.).

Görsel 1. Fenakistoskop (Phenakistoscope).

Görsel 2. Zeotrope.

Fenakistoskop ve Zoetrope’un durağan görüntülere hareket kazandırmasıyla ortaya çıkan bu
kısa ve adeta kişiyi hipnotize eden sonsuz döngülü dönemin gösterişli oyuncaklarının yaptığı
canlandırmalar, Chiarini'nin de bahsettiği gibi günümüzde dijital ortamda karşılığını Animated
GIF olarak bulduğu söylenir (Chiarini, 2014). 18. Yüzyılın bu optik oyuncaklarında olduğu gibi
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21. Yüzyılda bu oyuncakların yerini aldığı öne sürülen Animated GIF’lerde de ses yoktur.
Fenakistoskop ve Zoetrope düzeneğine hareket izlenimi vermesi için yerleştirilen çok sayıda
ardıl görsel, Animated GIF’lerde de aynı mantık ile bulunur. Bu yaklaşım ile Chiarini'nin bu
önermesi yerli yerinde olduğu görülür.

GIF
İngilizce Graphics Interchange Format kelimelerinin baş harflerinden kısaltılarak isimlendirilen
GIF, Türkçe’de Grafik Değişim Biçimi olarak ifade edilir. Bu kavram ilk kez Amerikalı
bilgisayar bilimcisi Steve Wilhite’ın yönettiği CompuServe Information Service tarafından 15
Haziran 1987 yılında tanıtıldı. Kavramsal olarak bir veya daha fazla görüntüyle doldurulmuş
sabit boyutlu bir grafik alanı tanımlar (Marmo, 2016). World Wide Web'in ortaya çıkması ile
animasyonu destekleyen bu grafik biçimi internet sayfalarını ilgi çekici hale getirmek için
kullanılmaya başlandı ve popülerleşerek yaygınlaştı (Niederst ve Robbins, 2001). Animasyonu
destekleyen Grafik Değişim Biçimi – GIF’ler kayıpsız sıkıştırma ile her görüntü için piksel
başına 8 Bit’e kadar destekleyerek, her bir görüntünün kendi 256 farklı renk paletini
kullanmasına olanak sağlar (Krasner, 2004). 1 Bit'lik görsel için web sayfalarında yaygın olan
şeffaf arka plana sahip olma yeteneği sunar (Stone, 1997). Kısa metinler, siyah beyaz görüntüler
ve çizimler gibi basit grafikler içinde uygun olan GIF’ler ses verisi içermez. Bunun yanı sıra
JPEG formatı ile birlikte sayısal ortamda tercih edilen en yaygın görüntü saklama biçimlerinden
biri olarak gösterilebilir. Yalnız JPEG formatı GIF dosyalarından çok daha küçük olmasına
karşın, şeffaf arka plana sahip olma yeteneğinden yoksundur.
Genel olarak hareketsiz görüntüler somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait ifadenin
temsilini dijital ortamda anlık sergileyecek zamansal bağlamdan yoksun olması, GIF’lerin bu
yoksunluğu gidermesi anlamında modern toplum duygularının görsel ifadesi bağlamında bir
iletişim kanalı haline gelmiştir (Jou, Bhattacharya ve Chang, 2014). Günümüz mevcut
teknolojik şartları ve iletişimdeki sınırsızlık arayışı, GIF’leri disiplinler arası çalışmaların
önemli bir unsuru yapmıştır (Guido ve Lugon, 2012). Sayısal ortamlarda resim saklama biçimi
olarak da ifade edebileceğimiz GIF, bir ağ üzerinden yayın yapan sosyal medya sitelerinin ve
akıllı telefonların vasıtası ile önemini sürdürüyor (Djaziri-Larbi, Zaien ve Sevestre-Ghalila,
2016). Kayıpsız sıkıştırma ile hareketli ve hareketsiz görüntüleri çok küçük boyutlara
indirgeyebilen ve bu sayede hızlı yüklenebilen GIF’ler, ağ üzerinden yayın yapan internet
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sitelerinde hareketli logo ve banner gibi grafik tasarımlarda sıkça tercih edilmektedir. Ayrıca
oyunlarda kullanılan CSS sprite tekniği verilerinin saklamasında tercih edilen GIF’ler, küçük
canlandırmalar (animasyonlar) ve düşük görüntü kalitesine sahip videolar içinde
kullanılabilmektedir.

Hareketli GIF
Keşfedildiği 1987 yılından itibaren geniş çaplı desteği ile internette yaygın olarak kullanılmaya
başlanan GIF, her görüntü için 256 farklı renkten oluşan basit animasyonlara ya da görüntünün
belirli kısımlarını hareket ettirmeye izin verir (Krasner, 2004). Bir film oluşturmak için ihtiyaç
duyulan COmpressor ve DECompressor gibi özel yazılım algoritmalarına (kodek) hareketli
GIF oluştururken ihtiyaç duyulmaz (Yam, Kruskal ve Larson, 2007). Fenakistoskop ve
Zoetrope gibi 19. Yüzyıl optik oyuncaklarına benzer şekilde birbirini takip eden sıralı
resimlerin hareket yanılsaması sağladığı gibi, hareketli GIF’ler de sırayla görüntülenen bir dizi
görüntü içerir ve düşük görüntü kalitesine sahip canlandırmalar oluşturmak için kullanılır.
Hareketli GIF’ler en önemli özelliklerinden biri de otomatik sonsuz döngülü olmasıdır. Ortaya
çıkan bu çok kısa ve sonsuz döngülü canlandırmalar, anlık ve sürekli hipnotik bir karışım ortaya
koyar (Marmo, 2016). Bunun yanı sıra hareketli olmalarına karşın devamlılığı olmadığı ve
sürekli baştan başladığı için de durgunluğunu korur. Hem çok kısa hem de ısrarlı bir döngüye
sahip olması, anlam verme olanaklarını karmaşıklaştırır; tekrarlanan görüntülemeyi teşvik
ederek ayrıntıları ve olayları vurgular (Miltner ve Highfield, 2017). Kısaca hareketli GIF’ler,
başlangıcı ve sonu olmayan mükemmel sonsuz döngülerle kesintisiz içerik oluşturulmasına izin
verir. Hareketli GIF’in bu sonsuz döngülü ve çok yönlülüğü onu sayısal ortamda
evrenselleştirerek, farklı duygular ifade eden birden çok anlam katmanıyla doldurur (Miltner
ve Highfield, 2017). Bir ana odaklanan, bir olayı anlatan ve onu hayatta tutmaya çalışan
hareketli GIF’ler, kimi zaman bir saniyenin çok küçük bir parçası içinde gerçekleşir (Hu, 2012).
Günümüzde kişiye özel olarak da hazırlanabilen hareketli GIF’ler bir ağ üzerinden yayın yapan
Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya ortamlarında ve iletişim mecralarında
somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait ifadenin temsilini anlık
sergileyebilmektedir. İnternet üzerinde ücretsiz binlerce hazır hareketli GIF bulunduğu gibi bu
hazır hareketli GıF’leri tercih etmeyen kişiler için kendilerinin kolay ve hızlı şekilde hareketli
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GIF üretebilecekleri çok sayıda Photoshop ve After Effect gibi programların yanı sıra
MakeAGIF, Imgflip, Gifmaker.Me ve Gicker gibi yardımcı internet siteleri bulunmaktadır.
Bunlar aracılığı ile fotoğraf ya da videolardan hareketli GIF’ler üretilebilmektedir. Hareketli
GIF’lerin bu derece yaygın kullanımı yalnızca sosyal medya platformları ve akıllı telefonlar
üzerinde sınırlı değildir. Sanat alanında da bir ifade aracı olarak göze çarpmaktadır. Dünyanın
en büyük GIF Kütüphanesi olan Giphy, hareketli GIF’lerden oluşan bir sergiyle Museum of
GIF Art (MoGA) ile 2016 yılında New York’ta ilk GIF sanatı müzesi oluşturdu. 20’den fazla
sanatçının yer aldığı sergi sanal gerçeklik (VR) ile hareketli GIF’i birleştirerek
deneyimlenebilen disiplinler arası bir çalışma ortaya koydu (URL1). Diğer yandan Londra'daki
Saatchi galerisi ve Giphoscope Uluslararası Sanatsal GIF yarışmaları düzenlemeye başladı.
Fotoğraf sanatçısı Micael Reynaud, 2016 yılında hareketli GIF eserleri ile 'Motion Photography'
alanında ödüle layık görüldü (URL2). Alman sanatçı Benjamin Zimmermann’ın hazırladığı
hareketli GIF’leri basit geometrik formları elle çizerek oluşturuyor.

Uygulama
Bu çalışmada ele alınan hareketli GIF’leri oluşturmak için Adobe Photoshop programı tercih
edilmiştir. Çalışma içerisinde herhangi bir başka yazılım desteği kullanılmamıştır. Dolayısı ile
Photoshop programının sürüm farkının bir önemi yoktur. Hareketli GIF üretecek ve fakat
Photoshop kullanmayan kişiler için, Adobe internet sayfasından rahatça ulaşabilecekleri hem
Macintosh (Apple Computers) hem de PC kullanıcıları için ücretsiz, 30 günlük Photoshop
deneme sürümleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Photoshop CC 2019 sürümü kullanılmış olup,
uygulamanın geneli diğer tüm sürümlere uygundur. Araştırmanın konusu olan hipnotik, kısa ve
sonsuz döngülü canlandırmalara örnek olarak deneysel ve özgün, dijital ortamda hazırlanan
illüstrasyon örneğinden yola çıkılmıştır. Görsel 3.’te görüldüğü üzere Fenakistoskop ve Zoetrop
gibi optik oyuncaklarda kullanılmak üzere hazırlanan resimlemelerde olduğu gibi bir olayın,
durumun ya da hareketin aşamalarını gösteren çizimler yapılmıştır. Bu uygulamada hareketli
GIF örneği için hareketin aşamalarını anlatan 9 farklı ardıl dijital resimleme, Photoshop
programında dijital kalem ile resimlenmiştir.
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Görsel 3. Dijital ortamda resimleme.

Resimlemeler tamamlandıktan sonra Photoshop programında Zaman Çizelgesi kısmı
aktifleştirilerek katmanlar hareketin aşamaları ardıl olarak gösterecek şekilde dizilmiştir
(Görsel 4.).

Görsel 4. Zaman Çizelgesi ve sıralama.
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Uygulamanın son aşamasında ise Zaman Çizelgesinde hareketin birbirini takip edecek şekilde
ardıl olarak hizalanmasının ardından hareketli GIF olarak kaydedilerek çalışma tamamlanmıştır
(Görsel 4.). Ortaya çıkan hareketli GIF 7,58 Mb büyüklüğünde sonsuz döngülü ve kayıpsız
görüntü kalitesine sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Görsel 5. Uygulamanın hareketli GIF olarak kaydedilmesi.

Sonuç
Türkçe’de Grafik Değişim Biçimi olarak ifade edilen GIF (Graphics Interchange Format) 1987
yılında keşfedilmesine karşın hızla gelişen ileri teknolojik yeniliklere yenilmeyerek 21. yüzyılın
tercih edilen sayısal resim saklama biçimi olarak karşımıza çıktığı bu araştırma ile
görülmektedir. Yaygınlaşan internet ile bir ağ üzerinden yayın yapan sosyal medya
mecralarında, statik düzenini canlandırmayı amaçlayan basit animasyonlar üretmek için bir
dosyada birden fazla görsel barındırabilen sabit boyutlu bu basit grafik formun ayrıca sanat
alanında da bir anlatım biçimi olarak da kullanılması bakımından açıklanmayı ve incelenmeyi
hak edecek bir seviyede olduğu bu araştırma ile görülmüştür. Araştırmanın son bölümünde
yapılan deneysel hareketli GIF uygulaması ile somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma
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ait ifadenin temsilini dijital ortamda anlık sergileyecek zamansal bağlamı olan hareketli
GIF’ler, kullanıcıların ifade etmek istedikleri duygular için farklı görsel içeriklerle kolayca
hazırlanabileceği de yapılan bu araştırma ile gözlemlenmiştir. Uygulamada gösterilmek istenen
hareketin ardıl olarak resmedilmesi aşaması ele alındığında hareketli GIF’lerin, Fenakistoskop
ve Zoetrope gibi 19. yüzyılın hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü optik oyuncakları ile aynı
anlatım yöntemine ve görsel dizilimine sahip olduğu fikrine varılmıştır. Ayrıca, ağ üzerinden
kurulan iletişimde istek ve ihtiyaçlar noktasında hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü
canlandırmalar yapılmasına ve bu hareketsiz görüntülerin tamamını ya da belirli bir kısmını
hareket ettirmesine olanak sağlayan GIF’lerin sayısal ortamda pixel tabanlı canlandırma üretimi
yapıyor oluşu bakımından Fenakistoskop ve Zoetrope’tan yöntemsel olarak ayrıldığı
söylenebilir.
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FUTBOL VE NEFRET SÖYLEMİ İLİŞKİSİ: 23 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE
OYNANAN FENERBAHÇE- GALATASARAY FUTBOL MÜSABAKASINDA
TWİTTERDEKİ NEFRET SÖYLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE RELATION BETWEEN FOOTBALL AND HATE SPEECH: AN ANALYSIS OF
HATE SPEECH IN TWITTER ABOUT FENERBAHÇE- GALATASARAY FOOTBALL
COMPETITION, HELD ON THE 23RD OF FEBRUARY, 2020.

Ülhak ÇİMEN1
Atatürk Üniversitesi
ulhakcimen@gmail.com
Öz
Sporun en fazla ilgi duyulan ve seyir açısından tercih edilen alanı futboldur. Futbol
geçmişten günümüze kadar sürekli artan bir biçimde toplumlar üzerinde etkisini
sürdürmektedir. Normalde insanları günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaştırıp eğlendirmesi
gerekirken futbol, pek çok şiddet söylemi daha kötüsü şiddet olayı ile gündeme gelmektedir.
Bu durumun temel sebebi yazılı ve görsel/işitsel medyanın nefret söylemlerine aşırı ilgi
göstermesidir. Dahası kullanıcıların nefret içerikli söylemlere yoğun ilgi gösterdikleri; ayrımcı,
cinsiyetçi, militarist ve ataerkil söylemleri dolaşımda tuttukları sosyal medyada aktif rol
katılımı yüzünden bu durum daha belirgin hale gelmektedir.
Dünyanın en büyük derbi müsabakaları arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray
futbol müsabakaları milyonlarca kişi tarafından takip edilmekte ve bu derbiyi kişiler
hayatlarının merkezine almaktadır. Özellikle fikirleri ortaya koymak, söylem üretmek ve
böylelikle destek görmek amacıyla yoğun biçimde kullanılan sosyal ağ mecrası Twitter her
geçen gün artan katılımcı sayısı ile mütemadiyen büyümektedir. Bu bağlamda çalışmamızda 23
Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan müsabaka öncesi, anı ve
sonrasında bir sosyal medya mecrası olan Twitter aracılığı ile paylaşılan tweetler incelenmiştir.
İncelenen tweetler sonucunda görülmüştür ki toplum içerisinde nefret içerikli söylemler giderek
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yaygınlaşmaktadır. Bu durum nefret söyleminin gerçekleşmesinde sosyal medya platformu
olan Twitterin oldukça müsait olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynana futbol müsabakasının Twitter
paylaşımları incelenerek içerik çözümlemesi yapılmıştır. Yine aynı çalışmada kavramsal
tanımlamalar yapılırken literatür taraması yöntemine başvurularak nefret söyleminin ne şekilde
gerçekleşebileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe-Galatasaray, Twitter, Futbol, Şiddet, Nefret.
Abstract
Football is the most popular and preferred area for viewing. Football continues to
influence the societies increasingly from past to present. While normally it is necessary to
distract people from the troubles of daily life, football comes to the fore with many violent
discourses and worse violence. The main reason for this situation is that the written and
audio/visual media show extreme interest in hate speech. Moreover, users show great interest
in hate speech; This becomes more apparent due to the active role participation in social media,
where they discriminate, sexist, militarist and patriarchal discourses in circulation.
Fenerbahçe-Galatasaray football competitions, which are shown among the biggest
derby competitions in the world, are followed by millions of people and put this derby at the
center of their lives. The social networking channel, which is used extensively to express ideas,
produce discourse and thus support, is constantly growing with the increasing number of
participants. In this context, in our study, tweets shared via Twitter, which is a social media
channel before, during and after the match between Fenerbahçe and Galatasaray on February
23, 2020, were examined. As a result of the tweets examined, it was seen that hate speech in
the society is becoming more and more common. This shows that Twitters, the social media
platform, is quite suitable for realizing hate speech.
In this study, content analysis was made by analyzing the Twitter posts of the football
match played between Fenerbahçe and Galatasaray. In the same study, while making conceptual
definitions, it was revealed how the hate speech can be realized by applying the literature review
method.
Keywords: Fenerbahçe-Galatasaray, Twitter, Football, Violence, Hate.
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GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada nefret söylemlerinin ve buna bağlı olarak şiddet eylemlerinin
giderek arttığını ve yaygınlaştığı görülmektedir. Özellikle spor müsabakalarının öncesinde,
esnasında ve sonrasında nefret söyleminin ve şiddetin iyice yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Spor
takımları taraftarlığından kaynaklı nefret söylemleri ve şiddet bazen etkisini haftalarca
gösterebilmektedir. Şiddetin kategorileşmesi ve çoğalmasının en önemli nedeni yazılı ve
görsel/işitsel basının şiddete ilgi göstermesi ve şiddetin söylemleşmesine olanak sağlayan
sosyal medyadır. Şiddetin, basının her alanında kendini göstermesi hem bu kavramın
özendirilmesine hem de ne şekilde yapılacağına dair kılavuzluğa yol açmaktadır.
Şiddeti, kişiye yöneltilen psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel, sözel, yazılı,
davranışlar; kişiyi herhangi bir konu hakkında tehdit etmek ya da aşağılamak şekliyle
tanımlamak mümkündür. Alay etmek, lakap takmak, yıkıcı ve yıpratıcı eleştiriler sözel şiddet
içerisinde değerlendirilirken, küsmek, kıskançlık ve gözdağı vermek ise psikolojik şiddet
içerisinde yer almaktadır (Yardımcı, 2014:13). Hangi şiddet türü olursa olsun şiddetin
temelinde mutlak bir egemenlik kurma isteğinin yer aldığı iddia edilmektedir.
Bireyin, diğer bireye ve bireylere/topluma karşı gösterdiği şiddetin temelinde daha üstün
ve haklı olma amacı yatmaktadır. Kişi, şiddeti genel olarak nefret söylemi etrafında inşa
etmektedir. Nefret söylemi kavramını ise nefret ve söylem olarak ikiye farklı nosyonda
tanımlamak fayda sağlamaktadır. Nefret kavramı, Türk Dil Kurumu’na göre; bir kimsenin
kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu taşımak demektir (TDK, 2006). Nefret
kavramı bir duygu iken bu duygunun pratik bir eyleme dökülmesi şiddetin doğmasına neden
olmaktadır. Söylem, dil bilimine göre cümlelerin üstünde dilin örgütlü bir şekilde kullanımı
şeklinde tanımlanmaktadır (Mutlu, 2008:262).
Söylem, kültürden kültüre sosyolojik anlamda farklılıklar göstermektedir. Bireyin
içerisinde yaşadığı toplumun ve kültürün içinde ürettiği anlamlar, önermeler ve inançlar
etrafında şekillenen söylem tarihsel bir ard alana sahiptir. Foucault, belirli bir tarihsel dönemde
belirli bir konu hakkında konuşma ve bilgi üretme imkânı tanıyan açıklamaları söylem olarak
adlandırmıştır. Foucault’a göre söylem, bir şey hakkında ne söylenebileceğini belirleyen ve
sınırlayan bilgidir. Belirli bir gücü elinde bulunduran kesimin öteki olarak konumlandırdığı
diğerlerine konuşma ve kendini ifade etme şansı tanımaması Foucault’a göre söylemin
tanımıdır (Akt: Korat, 2008:62). Nefret söylemi kavramı Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin
tarafından “ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara,
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göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret
biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsayacak
şekilde tanımlanmıştır. Bu anlamda nefret söylemi belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş
yorumları kapsamaktadır” şeklinde tanımlanmıştır (Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi, 1997).
Nefret söylemi çok uluslu kültürlerin yer aldığı topluluklarda daha faza ortaya çıkmaktadır.
1-ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Bu çalışmanın amacı futbolun nefret söylemi oluşturmadaki yerini göstermek ve sosyal
medya platformu olan Twitterin bu anlamda ne derece etkili olduğunu ortaya çıkarmaktır.
Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan futbol müsabakalarında nefret söylemi
artmakta ve sosyal medyada-özellikle Twitterda- bu söylem fazlasıyla dolaşımda kalmaktadır.
Çalışmamız futbol ve nefret söylemi arasındaki ilişkinin sosyal medya ortamı olan Twitterda
aşırı biçimde üretilmesini göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada
Twitterin seçilmesine gerekçe; sosyal medya içerisinde fikirlerin ve görüşlerin en fazla
paylaşıldığı alan olmasıdır.
1-1 Çalışmanın Yöntemi: Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak nefret, şiddet ve
nefret söylemi konuları belirli bir çerçeveye oturtulmuştur. Literatür taraması yapılırken
konunun kavramsal çerçevesini belirlemek amacıyla iletişim bilimlerinin yanı sıra; sosyoloji,
psikoloji ve eğitim bilimlerinden de yararlanılmıştır.
Ayrıca çalışmamızda içerik çözümlemesi yapılarak Twitter analizi yapılmıştır. Çalışma
yöntemimizde;

Fenerbahçe-Galatasaray

futbol

müsabakasında

çözümleme

birimimiz

cinsiyetçi, ataerkil ve militarist nefret söylemleri; dilsel birimlerimiz karı, vurdurmak, sokmak;
baba, imparator, koca; gaza, zafer, savaş kelimeleri ve dilsel olmayan birim ise toplam tweet,
retweet, beğeni ve yorum sayılarıdır. Çözümleme birimi olarak cinsiyetçi, ataerkil ve militarist
nefret söylemlerinin seçilmesinin sebebi bu söylemlerin diğer nefret söylemlerine nazaran daha
fazla kullanılmalarıdır. Çalışmada çözümleme kategorisi olarak Twitter seçilmiştir.
1-2 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları: Çalışmamız sadece Fenerbahçe ve Galatasaray
kulüplerinin futbol alanındaki mücadelelerini kapsamaktadır. Yine çalışma 23 Şubat 2020
tarihinde oynanan müsabakanın 1 gün öncesi, maç günü ve 1 gün sonrasıyla sınırlandırılmıştır.
Yine çalışmada mümkün olduğu kadarıyla küfürlü kelimeler devre dışı bırakılarak
sınırlandırma yoluna gidilmiştir.
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1-3 Çalışmanın Evreni, Örneklemi, Örneklemesi: Çalışmamızın evreni sosyal medya ortamı
olan Twitter, çalışmamızın örneklemi futbol müsabakaları, örneklemesi ise 23 Şubat 2020
tarihinde oynanan Fenerbahçe Galatasaray futbol müsabakasıdır.
1-4 Kavramsal Çerçeve: Çalışmamızın kavramsal çerçevesini, twitter, tweet, retweet, hashtag
ve trend topic kavramları oluşturmaktadır. Ayrıca nefret, şiddet ve nefret söylemi kavramları
ana metin içerisinde tanımlanmıştır.
1-4-1 Twitter: Sosyal ağlar kategorisi içinde yer alan Twitter bir mikroblog sitesidir. Çeşitli
araçlar aracılığıyla paylaşım yapma imkanının genişlediği Twitterde bütün kullanıcılar tweet
gönderip ya da tweet alabilmektedir.

Kullanıcıların göndermiş olduğu tweetler herkes

tarafından görülebildiği gibi kullanıcı profil tweetlerini görebilecek kişileri sınırlayabilmektedir
(Aytekin, 2012:108). Twitterdeki kullanıcılar diğer profillerin tweetlerini takip edebilmek için
kişilere üye olabilmektedir.
1-4-2 Tweet: İngilizce cıvıldamak anlamına gelen tweet kelimesi Twitterde gönderilen iletilere
verilen isimdir. Sınırlı sayıda karakterle (282 kelime) metin yazılarak kullanıcılar tarafından
gönderilebilmektedir.
1-4-3 Retweet: Başka bir kullanıcının göndermiş olduğu tweetin kullanıcı tarafından
değiştirilmeden yeniden üretilmesi işidir.
1-4-4 Hashtag: İngilizce etiket anlamına gelen bu kavram Twitterda belirli bir konuyu
belirlemek ve ayrıştırmak için kullanılmaktadır.
1-4-5 Trend Topic: Trend topic, gün içerisinde Twitter kullanıcısı bireylerin gündeme dair
fikirlerinin ne olduğu ve en çok hangi konu hakkında konuştuklarını gösteren güncel konuların
listesine verilen isimdir.
2-NEFRET SÖYLEMİ
Toplum içerisinde var olan hâkim ve egemen değer, kendisini yeniden var edebilmek
için karşıt görüş ve değer inşa ederken nefret söylemi üretmekte ve böylelikle hegemonyasını
meşru bir zemine oturtmaktadır. Genel anlamda nefret söyleminin iki temel unsurunun olduğu
söylenmektedir. Bunlar; tahammülsüzlük ve hoşgörüden uzaklıktır.
Nefret söylemi kendini her zaman kin ve öfke dolu ifadelerle ortaya koymamakta; hatta
bu söylem zaman zaman gayet normal görülmekte ve kanıksandığı için nefret söylemini teşhis
etmek giderek zorlaşmaktadır. Nefret söyleminden doğan nefret suçu terimi medya alanında ilk
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defa 1986 yılında kullanılmıştır. Bu kullanımda Amerika’da bir grup beyaz öğrenci tarafından
siyahî bir bireye yönelik gerçekleşen ırkçı ve milliyetçi saldırının haber ekranlarına taşınması
konu edinilmiştir. 1990’lı yılların başından itibaren nefret suçu kavramı sadece ırk ve inanca
yönelik saldırıların dışında, cinsel yönelim ve tercih; ulusal köken; sağlık ve engellilik gibi
durumlarda meydana gelen davranışları da içerimlemiştir (Alğan ve Şensever, 2010:98).
Günümüzde her alanda var olan çatışma ve uyumsuzlukların çözümünü demokraside
aramak gereklidir. Her fikrin ve görüşün serbestçe dolaşıma sokulduğu demokratik ortamlarda
bireyler anlaşmazlıklarını şiddet yolu ile çözmemekte; demokrasiye müracaat etmektedir.
Demokrasi; nefret söylemlerinden kaynaklı ayrımcılığa, ötekileştirmeye, ön yargıya ve kalıp
yargılara çözüm kapısıdır. Demokrasinin insanlara doğru aktarılmasında kitle iletişim
araçlarına önemli görevler düşmektedir. Bu araçlar kimliği ve ötekileştirmeyi kurgusal şekilde
aktarırken insanlar arasında nefret ve şiddet oluşturmayacak bir anlayışla hareket etmelidir.
Nefret söylemlerinin en belirgin ortaya çıktığı alan sosyal medyadır. Sosyal medyada
insanlar kimliklerini gizleyerek veya soyutlaştırarak yazdıklarının özgürlük hakkı olduğunu
savunmaktadır. Doğru bireylerin yetiştirilmesinde ailenin, okulun, toplumun ve kitle iletişim
araçlarının önemli olduğunu kabul edersek nefret söyleminin önüne geçilmesinde yine bu
kurumlara önemli görevlerin düştüğünü söyleyebiliriz.
2-1 Nefret Söylemi Kavramları
Günümüzde nefret söylemi ve nefret suçu her toplumda yer aldığından bu söylemin ve
suçun evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Nefret söylemini ve nefret suçlarını daha iyi anlamak
için nefret söylemi kavramlarına değinmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Nefret söylemi
içerisinde en çok kullanılan ve bu nedenle kategorize edilen kavramlar cinsiyetçilik, militarizm,
ataerkillik, ayrımcılık, önyargı, stereotip, homofobi, zenofobi ve damgalamadır.
Erkek egemen toplumların bir ürünü olan cinsiyetçi söylemler haber metinlerinden,
eğlence programlarına, sabah kuşağından tartışma programlarına kadar kendisini her alanda
hissettirmektedir. Ataerkil özellikler gösteren futbolda cinsiyetçi söylemlerin aleni bir
şekilde kullanıldığı ve bu kullanımın kabul görerek normalleştirdiği anlaşılmaktadır. Timisi’ye
göre (1997:24): “Cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyete dayalı bir ayrımcılığı ifade eder. En geniş
anlamıyla terim kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyetine dayalı olarak geliştirilen kalıp yargıları
içermekle

birlikte

özünde

kadının

cinsine

yönelik

ayrımcılığın

kendisidir. Cinsiyetçilik, kadını toplumda ikincil ve aşağıda gösteren bütün tutum,
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davranış ve etkinlikler ve bunları yeniden üretmek için bütün kuramsal ve ideolojik
olanakların kullanılmasıdır.”
Cinsiyetçi söylem, kadının toplum içerisinde ayrımcı ve ötekileştirici bir tutuma ve davranışa
maruz kalmasına yol açmaktadır Kadın, ona biçilen toplumsal cinsiyet rolleri gereğince arka
planda kalmakta ve ona ait her türlü fiziksel ve psikolojik özellikler hakaret unsuru olarak
kullanılmaktadır.
Militarizm kavramının temelinde itaatkâr birey ve grupların oluşturulması yatmaktadır.
Askeri değerler ile toplumsal değerlerin bütünleştirilmesini amaçlayan militarist söylemler
ulusal devlet ideolojisinin değer kazanabilmesi için yayılmaktadır. Ülkemizde asker toplum
söyleminin çocuk yaşlardan itibaren sıklıkla dillendirilmesi bireylerin militarist kavramlara
kıymet vermesini sağlamaktadır. Bireyin militarist bir yaşam biçimini benimsemesi için
yabancının tehdit olarak görülmesi, yabancıyla mücadele edilmesi ve yabancıya karşı savaş
söylemlerinin kitle iletişim araçları ile dolaşımda tutulması gerekmektedir (Belge, 2011:150151).
Ataerkil söylemler ve davranış biçimleri arkaik toplumlarda görüldüğü gibi günümüzde
de bu söylemlere ve davranışlara rastlanılmaktadır. Erkek egemenliği, kadının sahip olduğu
güçlü toplumsal statüyü yıkmayı ve kadını toplumsal güç dengeleri içerisinde ikincil bir
konuma yerleştirmeyi amaçlamıştır. Kadın ve erkek arasındaki iktidar ilişkisi günümüze kadar
uzanmış

ve

nihayetinde

erkek

egemenliği

baskın

çıkmıştır.

Ataerkil

aklın

kadına karşı üstünlük sağlaması sadece toplumsal cinsiyet rolleriyle sınırlı kalmamış; aile içi
söz hakkından devlet yönetimine kadar genişlemiştir (Akal, 1994: 14).
Baskın

ve

karar

verici

güç

olan

erkek,

gücü

ve

idareyi

elinde

bulundurduğundan söylemin belirleyicisi ve yönlendiricisidir. Ataerkil yapı aile içi rol ve
görevleri belirlerken erkek egemenliği hem mahrem alanı belirlemekte hem de kamusal alanı
gücü doğrultusunda inşa etmektedir. Ataerkil söylemin toplumun her alanına güçlü
bir şekilde sirayet etmesi ile beraber kadın hem mahrem alanda hem de kamusal alanda
dışlanmış, arka plana atılmış ve etkisizleştirilmiştir (Kızılay, 2010: 18).
Birey, içerisinde yer aldığı ve hayatını idame ettirdiği toplumsal yaşantısında sahip
olduğu kişisel ve fiziksel özelliklere göre bir kimlik sahibi olmaktadır. Kimlik oluşumunda yaş;
cinsiyet yönelimi ve tercihi; etnik köken ve dini inançlar oldukça belirleyicidir. Kimlik
aidiyetleri bağlamında biz ve öteki kavramları inşa edilmektedir. Biz bağlamında değer birikimi
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yapan kişi, öteki olarak kodladığı diğer birey veya gruplara karşı önyargılı bir tutum
sergilemektedir (Tanay, 2012:36). Türk Dil Kurumu’nda(2016) ayrımcılık; “belli insan
öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöneltinin
benimsenmesi” olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık, insanoğlunun varlığından günümüze
kadar uzanan tarihsel, sosyal ve kültürel bir geçmişe sahiptir.
İngilizce’de prejudice ya da bias kelimeleri ile tanımlan önyargı nefret söylemi
inşasında en sık kullanılan diğer bir söylem çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Prejudice
kavramının Latince karşılığı adaletsiz ve haksızlık anlamı taşıyan prejudicium sözcüğünden
türemiştir. Bias kelimesi ise Antik Yunancada düşmanlık, nefret haksızlık ve zarar anlamına
gelen epikarsios kavramından türetilmiştir (Ataman, 2012: 62-63). Gündelik hayatta ön yargı
kavramı sıradan, herhangi bir anlam barındırmayan, kanıta veya bir deneyime dayanmayan her
türlü ön fikir olarak kullanılmaktadır.
Kavramlar içerisinde yaşadığı toplumun tarihsel, sosyal ve inanç sistemlerinin farklılık
göstermesi ile değişikliğe uğramaktadır. İnsanlar diğer insanlara ilişkin bilgileri ırk, cinsiyet,
dini inanç, etnik köken gibi ayırt edici özellikler bağlamında ayırt etmek veya gruplandırmak
için kullanmaktadır. Bireyin öteki hakkında edindiği bilgiler önyargının oluşmasına sebep
olmaktadır. Söz konusu olan gruplar için üretilen önyargılı söylem ve düşüncelerde kimi zaman
haklılık payı bulunmaktadır (Göregenli, 2013:29). Fakat inşa edilen önyargılı söylemler tüm
topluluğa atfedilmekte ve o topluluğun içerisin de yaşayan tüm bireylere aynı tutum ve davranış
şekli ile yaklaşılmasına neden olmaktadır. Önyargı konusunda ilk araştırmaları yapan Allport
ise bu kavramı “bir gruba dâhil ve böylelikle o gruba atfedilmiş karşı çıkılabilir özelliklere
sahip olduğu varsayılan bir kişiye yönelik, yalnızca kişinin o gruba ait olmasından
kaynaklanan, yön değiştirmiş ya da düşmanca tavır” olarak tanımlamıştır (Akt: Graham ve
Hogg, 2017:47).
Ayrımcılık ve önyargı benzerlik gösteren iki kavram olsa bile gerçekte birbirlerinden
farklı nosyonlardır. Önyargı bireyin zihninde beliren bir düşünce olarak önceden varılmış
yargılardır; ayrımcılık ise bu önyargının davranışa dönüşmüş şeklidir (Ataman, 2012:49).
Önyargı, tüm toplumların sahip olduğu ve başka bir toplum veya azınlık bir grup için ürettiği
genellikle olumsuz söylemler ile yüklü duygu kalıplarıdır. Toplumun gündelik hayatında var
olan önyargı; herhangi bir siyasi, ideolojik, askeri, dinsel veya spor etkinliklerinde gün yüzüne
çıkmaktadır.
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Önyargı ve ayrımcılık kavramlarının bu denli yaygınlaşmasında yazılı ve görsel basının
etkisi olsa da söylemleşme bağlamında sosyal medyanın etkisinin daha belirgin olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer bir nefret söylemi türü olan kalıp yargı olarak Türkçeye çevrilmiş olan
stereotip kelimesi Latince katılık anlamına gelen stereos ile iz anlamına gelen tupos
kelimelerinin birleşimi ile meydana gelmiştir (Işık, 2012:167). Kalıp yargı kavramı ilk defa
1922 yılında Lipman, tarafından kullanmıştır. Lipman’a göre kalıp yargılar sosyal sınıfları
betimleyen beyindeki resimlerdir. Toplumun genelinden farklı eğilimlere sahip olan bireyler
yine o toplum değerleri tarafından inşa edilen kalıp yargılar tarafından ayrımcılığa maruz
bırakılmaktadır. Belli bir grubu sevmemek önyargıya dâhil olurken o grubu sevmemenin
nedenlerini ise kalıp yargılar oluşturmaktadır. Bu durum ilk olarak bireyin çevresinde ve aile
içerisinde inşa edilmektedir. Birey, içerisinde doğduğu azınlık veya çoğulcu grubun değer ve
normlarını benimseyerek karşıt görüş ve değerleri ötekileştirmekte ve kendisini bu yolla
yeniden var etmektedir.
Nefret söyleminin en çok kullanıldığı türlerden biri homofobi içeren söylemlerdir.
Toplumların sahip olduğu dinsel, kültürel ve sosyal değerler söylemlere yansımaktadır. Bu
sebeple eşcinselliğe olan bakış açısı da dinsel, kültürel ve sosyal değerler bağlamında kendisini
göstermektedir. Eşcinsel kelimesi Türk Dil Kurumu’nca, “Aynı cinsin bireyleri arasında
kurulan cinsel nitelikteki duygusal ya da bedensel bağlılık”, “Aynı cinsiyetteki bireylere karşı
cinsel ilgi duymayla belirgin cinsel sapıklık, homoseksüelite” olarak tanımlanmaktadır (TDK,
2016). Türk Dil Kurumu’nun da açıkça belirttiği gibi eşcinsel olma bir sapkınlık halidir.
Toplumsal normlar doğrultusunda belirlenen cinsel tercihlerin dışında yer alan bireyler sapık
ve sapkın gibi kalıp yargılara maruz bırakılmıştır. Cinsel tercih özgürlüğünün savunulması veya
eşcinsel bireylerin kendilerini özgür bir şekilde ifade etmeleri damgalamalara ve dışlanmalara
yol açmaktadır. Toplumların büyük bir oranı farklı cinsel tercihleri kabul etmemekte ve
tercihleri farklı olan bireyleri ötekileştirmektedir.
Nefret söyleminin milliyetçilikle bezenmiş hali; düşmana karşı ortaya çıkan durum
zenofobi kavramıdır. Zenofobi, bir kişinin başka bireyi veya grubu yabancı olarak algılaması
ve bu birey ve gruplardan korku duyarak uzak durmasıdır. Sözcük, Yunanca yabancı anlamına
gelen xenos ve korku anlamına gelen phobos sözcüklerinin birleşiminden meydana
gelmektedir. Zenofobi kavramı çoğunlukla ötekine duyulan öfke ile birlikte ele alınmaktadır.
Yabancılara karşı beslenen olumsuz duyguların temelinde bireyin kendi kültürel ve ulusal
değerlerine duyduğu yakınlık yatmaktadır. Yabancı düşmanlığının ırkçılık ile organik bir bağı
vardır.
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3-İÇERİK ANALİZİ
Çalışmamızda 23 Şubat 2020 yılında saat 19.00’da oynanan ve dünyanın en önemli
derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasında Twitter’dan atılan
tweetler ele alınarak incelenmiştir. Çalışmamız 22-23 ve 24 Şubat 2020 tarihlerinde atılan
tweetlerin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Twitter mecrasının dünya genelinde aktif
kullanıcı sayısı 152 milyondur. FBvGS hashtagi (etiketi) ile 23 Şubat günü 326.286 tweet
atıldığı görülmektedir. Bu etiket 477 dakika dünya trend topic listesinde kalmıştır. FBvGS
etiketinin yaklaşık 8 sekiz saat süresince dünya trend topic listesinde yer aldığını ve 152 milyon
kişi tarafından görüldüğünü söyleyebiliriz.
Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında çözümleme birimimiz cinsiyetçi,
ataerkil ve militarist nefret söylemleri; dilsel birimlerimiz karı, vurdurmak, sokmak; baba,
imparator, koca; gaza, zafer, savaş kelimeleri ve dilsel olmayan birim ise toplam tweet,
retweet, beğeni ve yorum sayılarıdır. Çözümleme birimi olarak cinsiyetçi, ataerkil ve militarist
nefret söylemlerin seçilmesinin sebebi bu söylemlerin ilgili futbol karşılaşmasında diğer nefret
söylemlerine nazaran daha fazla kullanılmalarıdır.
22.02.2020 tarihinde çözümleme birimimizden biri olan cinsiyetçi söylem ile ilgili
toplam 12546 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 4614 tanesi retweet edilmiş; bu tweetlere 69786
beğeni yapılmış ve bu tweetler 5742 yanıt almıştır. Cinsiyetçi söylem ile ilgili dilsel birim karı,
vurdurmak, sokmak kelimeleri seçilmiştir. Yine aynı tarihte çözümleme birimimizden biri olan
ataerkil söylem ile ilgili toplam 2357 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 566 tanesi retweet edilmiş;
bu tweetlere 6888 beğeni yapılmış ve bu tweetler 1754 yanıt almıştır. Ataerkil söylem ile ilgili
dilsel birim baba, imparator, koca kelimeleri seçilmiştir. İlgili tarihte çözümleme birimimizden
biri olan militarist söylem ile ilgili toplam 54715 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 11126 tanesi
retweet edilmiş; bu tweetlere 90874 beğeni yapılmış ve bu tweetler 3569 yanıt almıştır.
Militarist söylem ile ilgili dilsel birim gaza, zafer, savaş kelimeleri seçilmiştir.
Maçın oynandığı 23.02.2020 tarihinde çözümleme birimimizden biri olan cinsiyetçi
söylem ile ilgili toplam 22145 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 5414 tanesi retweet edilmiş; bu
tweetlere 89489 beğeni yapılmış ve bu tweetler 9745 yanıt almıştır. Cinsiyetçi söylem ile ilgili
dilsel birim karı, vurdurmak, sokmak kelimeleri seçilmiştir. Yine aynı tarihte çözümleme
birimimizden biri olan ataerkil söylem ile ilgili toplam 76524 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin
11130 tanesi retweet edilmiş; bu tweetlere 156893 beğeni yapılmış ve bu tweetler 17322 yanıt
almıştır. Ataerkil söylem ile ilgili dilsel birim baba, imparator, koca kelimeleri seçilmiştir.
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İlgili tarihte çözümleme birimimizden biri olan militarist söylem ile ilgili toplam 57155 tweet
atılmıştır. Bu tweetlerin 8917 tanesi retweet edilmiş; bu tweetlere 111459 beğeni yapılmış ve
bu tweetler 13588 yanıt almıştır. Militarist söylem ile ilgili dilsel birim gaza, zafer, savaş
kelimeleri seçilmiştir.
24.02.2020 tarihinde çözümleme birimimizden biri olan cinsiyetçi söylem ile ilgili
toplam 7647 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 1544 tanesi retweet edilmiş; bu tweetlere 9789
beğeni yapılmış ve bu tweetler 985 yanıt almıştır. Cinsiyetçi söylem ile ilgili dilsel birim karı,
vurdurmak, sokmak kelimeleri seçilmiştir. Yine aynı tarihte çözümleme birimimizden biri olan
ataerkil söylem ile ilgili toplam 12566 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin 2112 tanesi retweet
edilmiş; bu tweetlere 14365 beğeni yapılmış ve bu tweetler 2156 yanıt almıştır. Ataerkil söylem
ile ilgili dilsel birim baba, imparator, koca kelimeleri seçilmiştir. İlgili tarihte çözümleme
birimimizden biri olan militarist söylem ile ilgili toplam 35417 tweet atılmıştır. Bu tweetlerin
3759 tanesi retweet edilmiş; bu tweetlere 57527 beğeni yapılmış ve bu tweetler 6561 yanıt
almıştır. Militarist söylem ile ilgili dilsel birim gaza, zafer, savaş kelimeleri seçilmiştir.
SONUÇ
Nefret söylemi, nefret suçunun işlenmesinin ön ayağını oluşturmaktadır. Sosyal medya
mecraları
ayrımcılık

ağırlıklı
içeren

olmak

üzere

söylemlere

tüm
sıklıkla

kitle

iletişim

araçlarında

rastlanılmaktadır.

şiddet

ve

Televizyonlardaki

haber metinlerinden gazete, reklam, dizi, yarışma programları ve sosyal medyaya kadar her
alana nüfuz etmiş olan nefret söylemleri, sürekliliklerinden dolayı zamanla normale
dönüşebilmektedir. Siyasi söylemler ve spor haberlerinde daha çok tekrar edilen nefret
söylemlerinin insanlar üzerinde mutlak etki oluşturduğuna inanılmaktadır. Özünde dostluk,
barış ve saygı gibi olumlu kavramları barındırması gereken spor, mevcut haliyle nefret
söylemleriyle gündeme gelmekte ve nefret söylemi kitleler tarafından benimsenmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla rağbet gören spor dalı futboldur. Kitle
iletişim araçları futbol sunumlarında şiddetten beslenmekte ve şiddeti özendirmek için
ötekileştirici bir dil kullanmaktadır (Özsoy ve Yıldız, 2013: 48). Başta futbol olmak üzere bütün
spor branşlarının sunumunda şiddet ve nefreti özendiren kitle iletişim araçları, sporu olması
gereken bağlamından kopartarak insanlar arasında nefrete dayalı bir ayrımcılığa yol
açmaktadır. Nefrete dayalı ayrımcılığı benimseyen kitleler ise sosyal medya aracılığıyla
nefretlerini paylaşmaktadır. Türkiye’de özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında
oynanan futbol müsabakalarda nefret içerikli söylemler had safhaya çıkmaktadır. Bu
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dönemlerde toplumun büyük bir kısmı sosyal ve siyasal gelişmelerden uzaklaşarak takımlarının
kendi aralarında oynadığı veya oynayacağı müsabakalara yoğunlaşmakta; gerçek meselelere
uzak kalmaktadır. Meselelerden uzak kalınmasının ötesinde nefret söylemiyle ötekileştiricilik
şiddete dönüşebilmektedir. Taraftarların kulüplerine destek olma hali daha çok rakip takımı ve
rakip takımın taraftarlarını aşağılayarak gerçekleşmektedir. Yapılması gereken spor kavramının
özünde ne olduğunun ve hangi amaca hizmet etmesi gerektiğinin açıkça belirtilmesidir. Başta
yazılı ve görsel basında yer alan gazeteci ve yorumcular daha sonra spor kulüplerinin
yöneticileri ve futbolcuları, hem kitle iletişim araçlarından hem de kendilerine ait sosyal medya
hesaplarından hoşgörü, saygı ve barış söylemleri kullanmalıdır.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan futbol karşılaşmalarında her yıl nefret
söylemlerinin üretildiği görülmektedir. Müsabakanın oynanacağı tarih yaklaştıkça nefret
içerikli söylemler artmakta ve dolaşıma sokulmaktadır. Sosyal medya platformları kitle iletişim
araçlarının yayın politikalarının belirlenmesine mutlak etkide bulunabilmekte aynı zamanda
kitle iletişim araçlarının yapmış olduğu yayınlarla sosyal medya platformları ikincil ekrana
dönüşebilmektedir. Medyada nefret içerikli söylemler varlığını sürdürdüğü sürece sosyal
medyada da nefret söyleminin devam edeceği öngörülmektedir.
Çalışmamızda 23 Şubat 2020 yılında saat 19.00’da oynanan ve dünyanın en önemli
derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına ilişkin içerik çözümlemesi
yapılmıştır. Çalışmada cinsiyetçi, ataerkil ve militarist nefret söylemleri çözümleme birimi
olarak seçilmiştir. Belirlenen nefret söylemlerinde karı, vurdurmak, sokmak; baba, imparator,
koca; gaza, zafer, savaş kelimeleri dilsel birim olarak belirlenmiştir. Dilsel olmayan birim ise
toplam tweet, retweet, beğeni ve yorum sayılarıdır. Çözümleme birimi olarak cinsiyetçi,
ataerkil ve militarist nefret söylemlerinin seçilmesinin sebebi bu söylemlerin ilgili futbol
müsabakasında diğer nefret söylemlerine nazaran daha fazla kullanılmasıdır. Çalışmamızda
nefret söylemine ilişkin üç gün süresince atılan toplan tweet sayıları ve nefret söylemleri çeşidi
ve dilsel birim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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CEP TELEFONLARINA ENTEGRE DİJİTAL FOTOĞRAF TEKNOLOJİLERİNİN
GERÇEKLİĞİ DEĞİŞTİRMESİ/GÜZELLEŞTİRMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ:
OPPO MARKA CEP TELEFONU REKLAMI
AN ANALYSIS ON THE REFRACTION/ BEAUTIFICATION OF REALITY THROUGH
MOBILE PHONE-INTEGRATED DIGITAL PHOTOGRAPH TECHNOLOGIES:
ADVIRTESEMENT OF OPPO MOBILE PHONES

ÜLHAK ÇİMEN1
Atatürk Üniversitesi
ulhakcimen@gmail.com
Öz
Analog fotoğrafçılıktan dijital fotoğrafçılığa geçiş ile birlikte gerçekliğin değiştiği ve
gerçekten daha gerçek olan gerçekliğin saf gerçekliğin yerini aldığı iddia edilmektedir. Dijital
fotoğraf makinesi teknolojilerinin cep telefonlarına sığacak kadar küçülmesi, gerçekten daha
gerçek olan gerçekliğin herkese ulaşmasına yol açmıştır. Süper gerçeklik, post gerçeklik ve
fotoğraf sonrası gerçeklik olarak adlandırılan güncel fotoğrafçılıkta dijital teknolojilerin mutlak
belirginliği görülmektedir. Günümüzde dijital cep telefonu teknolojileri ile insanın devre dışı
bırakıldığı ve yeteneğin insandan bağımsız hale geldiği ileri sürülmektedir. Fotoğrafın fotoğrafı
çeken kişinin başarısından ziyade dijital teknolojilerin bir çıktısı olduğu iddiası güncel fotoğrafı
tartışmalı bir alana taşımıştır. Fotoğrafta ortaya çıkan anlamın kişiden bağımsız olarak önceden
belirlenmiş dijital teknolojilerin yönlendirmeleriyle oluştuğu göz önüne alınmakta ve anlamın
geleneksel değerinin fotoğrafta bulunmayacağı iddia edilmektedir. Öznel gerçekliğin etkisini
kaybettiği ve nesnel gerçekliğin hükümran olduğu dijital fotoğrafçılıkta teknolojilerin mutlak
etkisi görülmektedir.
Bu çalışmada Oppo Marka cep telefonunun televizyon reklamı incelenerek içerik analizi
yapılmıştır. Yine aynı çalışmada kavramsal tanımlamalar yapılırken literatür taraması
yöntemine başvurulmuştur. Değişen fotoğrafçılık anlayışının ve kullanılan dilin incelendiği
metinde fotoğrafı çeken kişinin mi yoksa teknolojinin mi belirleyici olduğu anlaşılmak
istenmiştir. Çalışmamız yenilenen teknolojiler ile birlikte insani yeteneklerin yok olduğuna
gönderme yapması nedeniyle önemli olarak da değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Fotoğraf, Fotoğrafik Gerçeklik, Oppo, Çok Güzel, Yetenek.

1
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Abstract
It is claimed that reality changes with the transition from analog photography to digital
photography, and the reality that is more real is replacing pure reality. The fact that digital
camera technologies have shrunk to fit into mobile phones has led to the reach of everyone who
is more real. In the current photography, called super reality, post reality and post photo reality,
digital technologies have absolute clarity. Today, it is claimed that with digital mobile phone
technologies, human is disabled and the ability becomes independent from human. The claim
that the photograph is an output of digital technologies rather than the success of the
photographer has brought the current photograph to a controversial area. It is considered that
the meaning that emerges in the photograph is formed by the directions of pre-determined
digital technologies independent of the person and it is claimed that the traditional value of the
meaning will not be found in the photograph. In digital photography, where the subjective
reality loses its effect and the objective reality is the ruler, the absolute effect of the technologies
can be seen.
In this study, the television advertisement of the Oppo Brand mobile phone was
examined and content analysis was done. In the same study, while making conceptual
definitions, the literature review method was used. It is intended to understand whether the
person taking the photograph or the technology is decisive in the text, where the changing
understanding of photography and the language used is examined. Our study is considered as
important because it refers to the disappearance of human talent with the renewed technologies.
Keywords: Digital Photography, Photographic Reality, Oppo, Very Beautiful, Talent.

GİRİŞ
Fotoğraf icat edilmeden önce insanların dünyayı algılayışı gözün görme yeteneği ile
sınırlıydı. Fotoğraf makinesinin icadından sonra insan gözünün görebildiğinden daha farklı
gerçekliklerle tanışıldı (Satkın, 2014:7). Uzunca yıllar sanat olup olmadığı bağlamında
tartışılan fotoğraf, fotoğraf makinesinin teknolojiyle yakınsamasıyla birlikte tartışma alanını
gerçeklik bağlamına taşımıştır. Fotoğrafın yeni teknolojilerle yakın ilişkisinin söz konusu
olması toplumsal algıda hızlı dönüşümler yaşanmasına yol açmıştır. Hatta fotoğrafın teknolojik
dönüşümünün insanlar üzerinde mutlak etkilerinin takip edilmesinin giderek zorlaştığı iddia
edilmektedir (Değirmenci, 2016:27).
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Analog dönemde insani niteliklerin fotoğrafa belirgin olarak etki ettiği ancak dijital
fotoğrafa geçişle birlikte insani etkinin yok olduğu düşünülmektedir (Baudrillard, 2012: 18).
Analog fotoğrafta fotoğrafın çekilmesinden sonra görüntünün görülmesi için beklenen zaman
diliminde kişilerin imgelerinde, düşüncelerinde ve hayallerinde gerçeklik, öznel bağlamda
kıymet görmekteydi. Ancak dijital fotoğraf ile birlikte imge, hayal ve düşünce devre dışı
bırakılmıştır. Çünkü fotoğraf çekildikten sonra imgeye müsaade edecek zaman dilimi
kalmamıştır.
Analog fotoğraf doğrudan yanılsamaları barındıran öznel bir gerçeklik değeri taşırken
dijital fotoğraf yanılsamaların yok olduğu nesnel bir gerçeklik değeri taşımaktadır. Yani analog
fotoğrafta fotoğrafı çeken kişinin çektiği görüntü ile banyo sonrasında ortaya çıkan görüntü
arasında fark oluşabilirken dijital fotoğrafta böyle bir illüzyon bulunmamaktadır. Analog
fotoğrafta gözükmeyen şeylerin ortaya çıkması gerçekliğin terlemesiyle açıklanırken gözüken
şeylerin yok olması gerçekliğin saklanmasıyla ifade edilmektedir. Roland Barthes analog
fotoğrafta görme alanına etki eden yanılsamaları skandal etkisi söylemiyle ifade
etmektedir(Barthes, 2016).
Fotoğraf analog dönemde yanılsama, düşünme, bilinç, ayartma, imge, arzu, sahne, ilişki,
simgesellik belirme ve kaybolma kavramları ile yakın ilişki halindeydi. Ve bu kavramlar
fotoğrafı kendine özgü bir form haline getirmişti. Ancak dijital fotoğraflarda fotoğraflama
aşamasından önce fotoğraf makinesine yüklenen hazır kodlar ve çekim esnasında meydana
gelen algoritmik işlemler fotoğrafın gerçekliğini yok etmiştir. Daha sarih bir ifadeyle fotoğraf
makinesi önceden belirlenen algoritmik kodlarla fotoğrafı çekilen şeyi gerçekliğinden kopartıp
güzelleştirerek ekranda göstermektedir.
Dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte her geçen gün mekanizması ve sayısal aksamı
yenilenen dijital fotoğraf makineleri aracılığıyla yüksek kaliteli, büyük boyutlu ve daha ince
detaylı dijital fotoğraflar üretilebilmektedir. Sanatçısının yaratıcılığının ve kabiliyetinin dijital
fotoğraflarda olmadığını söyleyebiliriz. Cep telefonlarına entegre dijital fotoğraf makineleri ile
çekim öncesi, çekim sırası ve çekim sonrasında çeşitli yazılımlar ile gerçekliği değiştirilmiş
fotoğraf görüntüleri elde edilmektedir (Yazar ve Yalçın, 2018:613).
1- ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Çalışma cep telefonlarına eklenen dijital teknolojiler ile birlikte fotoğrafta insan
etkisinin yok olduğunu göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Analog
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fotoğrafta görüntü elde edilirken fotoğrafta insani yön mutlak anlamda belliyken dijital
fotoğraflarda insani hiçbir müdahaleye müsaade edilmemektedir. Önceden oluşturulmuş dijital
kodlarla ortaya çıkacak görüntünün ne şekilde görüleceği ilk baştan bellidir. Önceden hazır
kalıp hale gelen anlamlardan oluşan dijital imajların insan hayatındaki mutlak etkisini
görebilmek gereklidir. Çalışmamız analog fotoğraftan dijital fotoğrafa geçişle birlikte insani
yeteneklerin değersizleştiğini göstermeyi amaçlamaktadır
1-1 Çalışmanın Yöntemi: Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak gerçeklik,
fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi belirli bir çerçeveye oturtulmuştur. Literatür taraması yapılırken
konunun kavramsal çerçevesini belirlemek amacıyla iletişim bilimlerinin yanı sıra; sosyoloji,
psikoloji ve felsefeden de yararlanılmıştır.
Ayrıca çalışmamızda içerik çözümlemesi yapılarak reklam incelemesi yapılmıştır.
Çalışma yöntemimizde çözümleme birimimiz Oppo reklamı, dilsel birimimiz iyi, güzel ,çok
iyi, çok güzel kelimeleri ve dilsel olmayan birim ise süredir. Çalışmada çözümleme kategorisi
olarak görüntülü reklam seçilmiştir. Yapılan inceleme sadece söylem üzerine değildir;
araştırılan reklamın görüntüsü de incelenmiştir.
1-2 Kavramsal Çerçeve: Çalışmamızın kavramsal çerçevesini analog fotoğraf, dijital fotoğraf
ve süper güzellik kavramları oluşturmaktadır.
1-2-1 Analog Fotoğraf: Analog fotoğraf, cisimlerden yansıyan fotonların objektif tarafından
toplanması; objektif içerisindeki mercekler tarafından bir kısmının kırılarak odaklanmanın
sağlanması; diyafram halkası ile gövdeye ulaşacak ışık miktarının belirlenmesi; enstantane ile
alıcıya ulaşacak ışık süresinin belirlenmesi; nihayetinde ışık enerjisinin elektrik enerjisine
çevrilmesi sonucunda kimyasal duyarkat üzerine görüntünün kaydedilmesi işlemidir. Analog
fotoğrafta elde edilen bir görüntü hemen izlenememekte; çeşitli işlemlerden sonra (banyo, tab
vb.) fotoğrafik imaj ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca analog fotoğrafta fotoğraf çekimi için sayı
sınırlandırılması bulunmaktadır.
1-2-2 Dijital Fotoğraf: Dijital fotoğraf, fotonların üzerinde milyonlarca piksel bulunduran
sensörler üzerinde düşerek yarı iletken bir bölgede toplanması neticesinde elde edilen ışık
enerjisinin elektrik enerjisine çevrilerek sayısal taşıyıcılar üzerine kaydedilmesi işlemidir.
Dijital fotoğrafta çekimi yapılan görüntünün eş zamanlı olarak ekranda görülebilmesi
mümkündür ve dijital fotoğrafçılıkta neredeyse sınırsız sayıda fotoğraf çekimine imkân
tanınmaktadır.
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1-2-3 Süper Güzellik: Süper güzellik kavramı dijital fotoğraf makinelerinin bir görüntüyü
gerçekte göründüğünden daha güzel hale getirmesi daha doğru ifadeyle gerçekliğinin
değiştirilmesi

işlemidir

(Sontag,

2011:115).

Dijital

fotoğraf

teknolojileri

önceden

programlanmış yazılımlar ile mutlak anlamda her şeyi olduğundan daha gerçekçi/güzel
yapmaya programlıdır.
2- FOTOĞRAF GERÇEKLİK İLİŞKİSİ
Gerçekliğin hem öznel hem de nesnel yanı bulunmaktadır. Gerçekliğin insan algısının
dışında değerlendirilmesi yani bütünüyle nesnel hale getirilmesi gerçekliğin doğasına aykırıdır.
Gerçeklik ile ilgili ortaya atılan tartışmalarda somut neticelere ulaşılamamasının nedeni
gerçekliğe ilişkin tanımlama alanının belirgin olmamasıdır. Her disiplin kendi çalışma alanına
uygun gerçeklik tanımlaması yapmakta ve bu durum gerçekliği daha anlaşılmaz kılmaktadır.
Aynı durum fotoğraf için de geçerlidir. Gerçekliğin ne anlama geldiğinin belirsizliği fotoğrafik
gerçekliği de belirsiz kılmıştır (Walden, 2018:117). Fotoğraf gerçeklik tartışmasında göz
önünde bulundurulması gereken husus şudur: Fotoğraf gerçeklik ilişkisi ele alındığında ya
fotoğrafın insani yönüne ya da nesnelliğe gönderme yapılmaktadır.
Dijital fotoğraf teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan gerçekliği nesnelleştirme fotoğrafın
özgünlüğünü sorunlu hale getirmiştir (Walden, 2018:164). Teknolojik aletlerin insan hayatının
her alanına girdiği son yüz yılda dijital teknoloji insan hayatını kolaylaştırmanın da bir adım
önüne geçmiştir. Yani teknoloji insan hayatındaki gerçeklikleri aşarak farklı bir gerçekliğe yol
açmaktadır. Gerçeklik kavramının nesnel kavramıyla eş değer tutularak gerçekliğin insani
yönünün yok sayılması gerçekliğin değerini bozmaktadır.
Analog fotoğrafta bakışın yanılsama ile yakın ilişkisi vardır (Moholy, 1939:165). Yani
bakışa özgü gerçeklikle insani nitelikler arasında yakın ilişki söz konusudur. Fotoğrafın mutlak
anlamda nesnelliği yani genel geçerliliği söz konusu değildir. Doğal fotoğraf olarak
değerlendirebileceğimiz

bu

fotoğraflarda

kişilerin

öznel

yanı

fotoğrafta

etkisini

gösterebilmektedir. Ancak dijital fotoğrafçılık ile insani nitelikler devre dışı bırakılmıştır.
Dijital fotoğrafçılıkta düşünmeye ve akıl yürütmeye imkân tanınmamaktadır (Freund,
2016:189)
2-1 Fotoğraf ve Güzelleştirme
Analog fotoğrafçılıkta bir fotoğraf görüntüsünün gerçekliğiyle oynanmak istendiğinde
ham fotoğrafı hapsolduğu alandan kurtarmak gerekirken (banyo, tab, karanlık oda vs.) dijital
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fotoğrafçılıkta fotoğraf makinesi insanı devre dışı bırakarak her görüntünün gerçekliğini
güzelleştirmeyi başarılı bir şekilde yapabilmektedir (Sontag, 2011:4). Tekrarlar, debdebeli
ahenkler, kesintisiz görüntüler, aceleci davranışlar, düşünmeye imkân tanımayan seri çekimler
durmayı devre dışı bırakmıştır. Fotoğrafın matematiksel kodlarla yeniden düzenlenmesini
mümkün kılan teknolojiler fotoğrafın gerçekliğini değiştirerek küresel düzlemde dolaşıma
sokmaktadır (Bate, 2013:221). Bilgisayar sistemlerinin minimalize edilerek fotoğrafa ve cep
telefonlarına entegre edilmesi neticesinde ortaya çıkan imajlar fotoğraf çekimini daha kolay
hale getirmiş; ortaya sürekli güzel fotoğraflar çıkmış; düşünce devre dışı bırakılmış ve insan
yeteneği önemsiz hale gelmiştir. Bu durum fotoğrafın insan ile ilişkisinin ortadan kalktığını
göstermektedir.
Analog fotoğrafçılıkta insanların en büyük arzusu düşünsel bağlamda güzel şeyleri
yakalama isteğidir. Ancak dijital fotoğraflar çektikleri görüntünün gerçekliğini bozarak
güzelleştirme işinde oldukça başarılı olabilmektedir. Bazen ortaya çıkan görüntü, temsil olunan
gerçeklikten daha güzel olmadığında fotoğrafı çeken üzülebilmektedir. Fotoğrafın insani
niteliklerle olan ilişkisi yok olmuştur. Gerçeklik çarpıtılarak-daha doğru ifadeyle
güzelleştirilerek- farklı bir görüntü formatı haline getirilmiştir. Analog fotoğrafta temsile dair
doğruyu söyleme önemliyken dijital fotoğrafta ise güzelleştirme ön plana çıkmıştır (Sontag,
2011:104-105). Önceleri gerçekliğe sadakat göstererek görüntüyü ortaya koyan fotoğrafçılıktan
görünümlerin niteliğini muazzam derecede güzelleştiren fotoğrafçılığa geçiş yaşanmıştır.
Analog fotoğrafta görülemeyen güzellikler insanlara gözükebilmekte ya da görülen güzellikler
yok olabilmekteyken dijital fotoğrafta her zaman için her şey güzelleştirilerek gösterilmektedir.
Bir manzaraya bakan yüzlerce insanın yüzlerce farklı fotoğraf çekmesinde her fotoğrafçı
görmüş olduğu gerçekliğin görünümünün gerçekliğiyle uğraşmadan fotoğraf elde ederken
dijital fotoğrafta yüzlerce farklı fotoğraf bütünsel gerçeklik bir formatta güzel bir biçimde
ortaya çıkmaktadır. Gerçekliğiyle oynanan fotoğraflar en fazla korkulması gereken
fotoğraflardır. Bu fotoğraflar fotoğrafçılığı sıradan, kaba ve düzensiz hale getirmişlerdir
(Sontag, 2011:158)
Fotoğraf makinesindeki dijital görüntüleme teknikleri ve beraberinde getirmiş olduğu
manipülasyon fotoğrafçılığın daha masum olduğu negatif sürecin yerini almıştır. Dijital
fotoğraflar yalanı gerçek hale getirmekte; çirkini güzel yapmakta; yanlışı ise doğrulamaktadır
(Berger, 2017:89). Dolayısıyla dijital fotoğraflar insani niteliklerin önemsizleştirildiği ve
teknolojinin kutsallaştırıldığı fotoğraf örnekleridir.
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İnsanlar fotoğraf çekilirken teknolojinin yardımıyla neredeyse kusursuz fotoğraflar elde
edebilmektedir. Dijital telefon kameralarında doğallık fotoğraf çekilmeden önce yok
olmaktadır (Güzel ve Çizmeci, 2018: 88-89). Dijital teknolojiler her şeyi kusursuz hale getirip
güzelleştirirken insani nitelikleri yok saymakta ve böylelikle yetenek devre dışı kalmaktadır.
Biricikliğin ve kalıcılığın imgede birbirleriyle sımsıkı bağlı olmalarına benzer biçimde
gelip geçicilik ve tekrarlanabilirlik imge dışında birbirlerine sımsıkı bağlıdır. Görüneni bir
şekilde daha görünür kılmaya ve güzelleştirmeye çalışan teknoloji fotoğraflanacak şeyi
kabuğundan soyup çıkartmakta ve o şeyin aurasını bozmaktadır (Leslie, 2019). İnsan gözü
yerine geçen teknolojik gözler insani görme yetisini aşarak kendi görme biçimlerini gerçeklik
diye ilan etmişlerdir.
3- OPPO REKLAMI
3-1Oppo Reklam Künyesi
Reklam veren: OPPO Türkiye
Reklam Ajansı: Havas İstanbul
Prodüksiyon Ekibi: Sıla Salgın, Gözde Bilir
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Turgut Akaçık
Müzik: 3K1A
Yayın Tarihi: 2019/Ekim
Süre: 2 Dakika
Reklam Sloganı: Onun Yeteneği #Senin Yeteneğin
3-2 Reklamın Olay Örgüsü
Reklamın ana karakteri olan ses sanatçısı Sıla Gençoğlu, fotoğraf tutkusu sebebiyle
müzik kariyerine ara vererek sergi açmaya yönelir. Reklamın ana karakteri olan Sıla çektiği
fotoğraflarda kendisine değil de telefona övgüler yapılması karşısında fotoğrafa merak salar.
Fotoğraf tutkusu ile doğaya çıkan Sıla çekmiş olduğu fotoğraflara değil de telefon kamerasına
yapılan iltifatlara şahit olur. Son sahnede Sıla açtığı fotoğraf sergisinde yanına gelen hayranının
çektiği fotoğrafa değil de hayranının telefonuna iltifat ederek telefonun mutlak üstünlüğünü ilan
eder. Ekranda beliren slogan ile de verilmek istenen mesaj pekiştirilir. “Onun Yeteneği, #Senin
Yeteneğin”
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3-3 Reklamın Çözümlemesi ve İçerik Analizi
Geçiş 1
Reklam açılışı için konser alanının dışarıdan
ve tepeden bir görüntüsü kullanılmıştır.
Sahne 1-İç-Gece-Konser Alanı Kulisi
Kuliste Sıla ve kuaför vardır. Kuaför
Sıla’nın saçlarıyla oynar ve ona iltifat eder.
Sıla elinde mavi renkli telefonda kendi
çekmiş olduğu fotoğraflara bakıp, kuaföre
telefondaki fotoğrafları gösterir.
Kuaför Sılanın elinden telefonu alır ve
arkasını çevirerek. Sılaya değil de telefona
iltifat eder.
Bu sırada kuaförün sözlerine Sıla bozulur ve
suratı düşer. Telefon kuaförün elindeyken
yanlarına bir kadın gelir. Gelen kadın da
kuaförün elinden telefonu alır ve telefonu
hızlıca çevirerek inceler. Kadın da telefona
iltifat eder.
Bu sözler üzerine Sıla oturduğu yerden
ayağa fırlar ve telefonu kadının elinden sert
bir şekilde alır.

Kuaför: Bence tamamız. Süper
görünüyorsun.

Sıla: Bak ben çektim. Nasıl olmuş?
Kuaför: Vay! Kamerası çok iyi ya!

Kadın (1): Aa! Oppo mu aldın?

Sıla: Bir dakika ya! Kendi kendine çekmiyor
herhalde. Kamera ondaysa göz de bizde.

Sahne 2 İç-Gece-Sahneye Giden Koridor
Sıla ekipten oldukları belli olan bir erkek ve
bir kadın ile konsere çıkmak üzere
yürümektedirler. Sıla ise elindeki telefondan
kendi çektiği fotoğraflara bakarak
yürümektedir. Erkek Sıla’ya bakarak konser
alanıyla ilgili sözler söyler.

Erkek (2): Tribünler tıklım tıklım. Bu akşam
çok güzel olacak.

O sırada Sıla elindeki telefonu yanındaki
adam uzatarak fotoğrafları gösterir ve sorar.
Sıla: Nasıl çekmişim?
Adam Sılanın uzattığı telefonu alarak,
telefona iltifat eder.

Erkek (2): İnanmıyorum Sıla! İnanmıyorum!
“Oppo! Yıkılıyor.” Der ve telefonu Sıla’ya
uzatarak onları geçip hızla ileri yürüyerek
konuşur. “Hadi arkadaşlar hadi!”

Adamın bu sözleri üzerine Sıla’nın yüzü
düşer ve birden durur. Kadın ve adam
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ilerlerken Sıla arkalarından kısa bir süre
bakar ve ekranın sağından dışarı kaçar gibi
uzaklaşır.
Geçiş 2
Sahne geçişi olarak ekrana magazin isimli
bir gazete gelir. Gazete manşetinde “Sıla
Nerede” haber içeriğinde ise “Fotoğraf
sevgisi yüzünden konsere bile çıkmadı.”
yazmaktadır.

Sahne 3 Dış-Gündüz-Köy yolu
Sıla konser alanından kaçtıktan sonra köy
yolunda ilerleyen bir traktörün römorkunun
içinde köylülerle beraber yol almaktadır.
Sıla gülümseyerek elinde tuttuğu telefon ile
römorkun diğer kenarında oturan iki çocuk
ve kuzunun fotoğrafını çeker. O esnada
Sıla’nın yanındaki köylü adam telefona
bakarak, telefonun kamerasını över.

Erkek (3): Valla kamerası çok güzel çekiyor.

Adamın bu sözü üzerine Sılanın yüzü yine
asılır ve adama sert bir bakış atar. Bir
sonraki açı da traktörün durduğunu ve
Sıla’nın römorktan indiğini görürüz.
Römorktakiler el sırtı dönük el sallayan Sıla
Traktörün tersi istikamette yürümeye başlar.
Sahne 4 Dış-Gündüz-Göl Sazlık Alan
Sazlık alanda lastik şişme bot içinde iki
doğa fotoğrafçısı ellerinde fotoğraf
makinaları çekim yaparken Sıla suyun
içinde ayağındaki uzun çizmelerle
yürüyerek ve ördek sesi çıkararak önlerine
dikilir.

Sıla: Vak! Vak! Vak! Vak! Vak!

Sıla arkasını dönerek elinde tuttuğu telefonu
kaldırarak markayı da göstererek fotoğraf
çeker. Çektiği ördeğin fotoğrafına bakıp çok
iyi fotoğraf dercesine ses çıkarır.

Sıla: Hah ha!

Arkasını dönen Sıla ekrandan çıkar. O sırada
arka planda Sıla’yı izleyen fotoğrafçılardan
birisi yanındakine sorar.
Erkek (4): Sıla mı O?
Sahne 5 Dış-Gündüz-Deniz Kenarı
Sıla deniz kenarında kumsalda
yürümektedir. O esnada Sıla denizde siyah
bir balinanın ses çıkararak suyun üzerinde
belirdiğini görür. Heyecanlan Sıla koşarak
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tam açıyı yakaladığı yerde telefonu iki eliyle
tutarak balinanın fotoğrafını çeker.
Çektikten sonra telefona bakıp gülerek
konuşur.
Sıla: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim iyi
çekiyormuş?
Sözlerini bitirip arkasını dönerek gitmek
üzere olan Sıla denizden balinanın sesini
duyar.
Balina: Oppo!
Balinanın da oppo demesi üzerine bozulan
ve suratı asılan Sıla sinirli bir şekilde
balinaya doğru söylenir.

Sıla: Sen de mi balina?

Sahne 6 Dış-Gündüz-Kırsal Alan
Gündüzü akşama çeviren bir fırtına ve
fıtınanın ortasında bir hortum belirir. Sıla da
elindeki telefon ile hortumun fotoğrafını
çekmektedir. O anda yanında beliren bir
adam Sılanın elinden telefonu alarak
telefonu övmeye başladığı anda Hortum onu
yukarı doğru fırlatır.
Erkek (5): Oo! Kamera güzel çekiyormuş.
Bu sözlerin ardından havadayken telefonu
elinden düşürür ve Sıla hemen yakalar.
Telefonu alan Sıla havadaki adamın
fotoğrafını çeker.
Geçiş 3
Son sahneye geçerken kullanılan geçişte
ekranda bir gazete belirir. Sanat Gündem
gazetesi manşetinde “Fotoğrafçı oldu”
yazarken manşet altında ise Sıla’nın büyük
boy fotoğrafı görülmektedir. Fotoğrafın
yanında haber metninde daha küçük
puntolarla “Ünlü sanatçı Sıla, bir süredir
profesyonel fotoğraf çekimiyle
ilgileniyor.” yazmaktadır.
Sahne 7 İç-Gece-Sergi Salonu
Sergi salonunun ortasında ayakta duran Sıla
ve etrafında da fotoğrafını çeken
fotoğrafçılar vardır. Basın mensupları
fotoğraf çekmeyi bitirdikten sonra Sılanın
yanına genç bir kadın gelir ve elindeki
telefondan çektiği fotoğrafları göstererek
sorar.
Kadının elinden telefonu alan sıla telefona
bakarak iltifat etmeye başlar.
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Sıla’nın bu sözlerine sinirlenen kadın
telefonu alarak uzaklaşır. Sıla da buna
şaşırıp kalır.
En sonda telefonun fotoğrafı ve yanında da
reklam sloganı olan “Onun Yeteneği
#Senin Yeteneğin” yazısını görürüz ve
reklam biter.
Çözümleme birimimiz olan Oppo Reklamı’nda dilsel birimlerin tespiti yapılarak (iyi,güzel,
çok iyi, çok güzel) içerik çözümlemesi yapılmıştır. Ayrıca süre dilsel olmayan birim olarak
seçilmiştir. Reklamın ilk sahnesinde (12. saniyede) Vay! kamerası çok iyi ya ve Aa Oppo mu
aldın? Denilerek dilsel birim ve çözümleme birimi kullanılmıştır. Reklamın ikinci sahnesinde
(25. saniyede) İnanmıyorum Sıla inanmıyorum Oppo yıkılıyor denilerek çözümleme birimi
kullanılmış; dilsel birime ise dolaylı gönderme yapılmıştır. Reklamın üçüncü sahnesinde (40.
Saniyesinde) Oppo marka telefon fotoğraf çekimi yaparken gösterilmiştir. Yine reklamın
üçüncü sahnesinde (42.saniyede) Valla kamerası çok güzel çekiyor denilerek dilsel birim
kullanılmıştır. Reklamın 4. Sahnesinde (57. saniyede) Oppo marka telefon fotoğraf çekimi
yaparken gösterilmiştir. Reklamın beşinci sahnesinde (74. Saniyede) Oppo marka telefon
fotoğraf çekimi yaparken gösterilmiştir ve yine aynı sahnede (79.saniyede) Şimdi göreceğiz
bakalım kim iyi çekiyormuş? sorusuna balina Oppo cevabını vermiştir. Burada iyi kelimesiyle
dilsel birimin Oppo kelimesi ile çözümleme biriminin kullanıldığı görülmektedir. Reklamın
altıncı sahnesinde (92.saniye) Oppo marka telefon fotoğraf çekimi yaparken gösterilmiştir ve
yine aynı sahnede

(94.saniyede) Oo kamera güzel çekiyormuş denilerek dilsel birim

kullanılmıştır. Reklamın yedinci sahnesinde (111. saniyede) Oppo kamerası çok iyi ya denilerek
hem çözümleme birimi hem de dilsel birim kullanılmıştır.
SONUÇ
Mütemadiyen fotoğraf çekmemizin talep edildiği bir dünyada yaşamaktayız ve fotoğraf
çekebilmek için fotoğraf makinesi alma zorunluluğu sona ermiştir. Cep telefonları, ipadler,
tabletler ve akıllı saatler yardımıyla da gayet güzel fotoğraflar çekilebilmektedir (Çakar, 2015:
11). Bunlar içerisinde mütemadiyen teknoloji ile yakın temas halinde bulunan cep telefonları
fotoğrafçılığı farklı bir tartışma alanına sürüklemiştir. Çünkü cep telefonlarına eklemlenen
dijital teknolojiler gerçekliği değiştirerek farklı imajlar ortaya çıkarmıştır.
Fotoğrafa ilişkin en güncel tartışma fotoğrafın gerçekliği ne derece temsil ettiğidir
(Currie, 2018:314). Fotoğraf makinesi gerçeklik ilişkisinde ilk dönem tartışmaları genellikle
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objektif seçimi, alan derinliği, pozlama, açı, çerçeveleme ve kompozisyon gibi öğelerle
gerçekliğin değiştirildiği üzerineyken dijital fotoğrafçılığa geçişle birlikte tartışma alanı insani
niteliklerin (yanılsama, düşünme, bilinç, ayartma, imge, arzu, sahne, ilişki, simgesellik gibi)
yok olduğu üzerinedir. Çünkü analog fotoğrafta, fotoğrafın çekilmesinden ortaya çıktığı süreye
kadar imajın gerçekliği konusunda insani nitelikler devreye girmekteydi. Ancak dijital
fotoğrafta çekimi yapılan görüntü doğrudan ekrandan gözüktüğü için imge ve bilinç düşünceyle
bağını kopartarak doğrudan ekranın kendisi olmuştur. Cep telefonlarına eklemlenen dijital
fotoğraf teknolojileri ile birlikte tartışma konusu gerçekliğin insani niteliklerden iyice bağımsız
hale geldiği ve ismine fotoğraf denilemeyecek farklı bir görsel imaj dönemine geçildiği
hususundadır. Bu fotoğrafçılıkta önceden hazır hale getirilmiş kodlarla fotoğraf çekilmeden
önce, ortaya çıkacak görüntünün güzel hale getirilmesi fotoğrafik gerçeklik olarak
belirlenmiştir.
Fotoğraf literatüründe aşkınlık söylemini, gerçekliğin insani boyutunu aşan ve
teknolojinin egemenliğine giren biçimiyle ele almak fotoğraf gerçeklik ilişkisini açıklamada
daha faydalı olacaktır. Aşkınlık, teknoloji marifetiyle fotoğrafta her şeyi gösterme çabasına
verilen isimdir ( Değirmenci, 2016: 132). Aynı şekilde bir şeyi olduğundan daha farklı şekilde
göstermek yani güzel hale getirmek de fotoğrafik aşkınlığın söylem alanına girmektedir.
Cep telefonlarına entegre dijital kameralar sadece fotoğrafı sıradan hale getirmemekte
aynı zamanda görüntülerin gerçekliğini de değiştirmektedir. Dijital fotoğraflar ile gerçekten
daha gerçek hale gelen görüntüler şimdiler de ise gerçeğinden daha güzel hale getirilmektedir.
Dijital

fotoğrafçılıkta

görüntülerin

gerçekliğinin

değiştirildiğini

yani

gerçekliğin

güzelleştirildiğini Oppo marka cep telefonunun içerik analizi yapılan reklamında
görebilmekteyiz. İncelemeye konu olan reklamın değişen fotoğrafçılık anlayışını göstermesi
hususunda başarılı bir örnek olduğunu düşünmekteyiz. Reklamın başından sonuna kadar
fotoğrafı çeken kişinin yeteneğinin önemsiz kaldığı ve fotoğrafı güzel hale getirmede telefonun
belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca Oppo markasının reklam sloganı olarak seçtiği Onun
Yeteneği, Senin Yeteneğin söyleminde telefonun yeteneğinin insanın yeteneğinin önüne geçtiği
anlaşılmaktadır. Denilebilirse fotoğrafı çeken kişinin görme ve algılama yeteneğinin artık
önemli olmadığı ve sadece kamerayı tutmasının-deklanşöre basmasının- yeterli olduğu mesajı
verilmektedir. Reklamın sonunda başkarakterin(Sıla’nın) yetenek teknoloji mücadelesinde
direnmeyi bırakması ve telefonun gücüne teslim olması teknolojinin insandan daha belirleyici
olduğunu göstermektedir.
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NÂZIM HİKMET RAN’IN ŞİİRLERİNDE GİBİ EDATIYLA KURULAN
BENZETMELER
SIMILARITIES ESTABLISHED IN THE POEMS OF NÂZIM HİKMET RAN

Ahmet ÇAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ahmetcal42@gmail.com
ÖZET
Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Nâzım Hikmet Ran’ın şiirlerinde
hayal gücü, resim, vezin, kafiye bir aradadır. Özellikle Türkçe’nin kelime imkânları üzerinde
farklı uygulamalar yapıp, kelimeyi bütün olarak telaffuz ederek ileri bir ritme ulaşmıştır.
Böylece serbest nazımla yazılan şiirlerde ses, ritim ve ahenk sağlanmıştır. Nâzım’ın şiirlerinde
vatan, vatan hasreti, hapishane, aşk, sevgi, özlem, ayrılık, hayat, kadın sevgisi, doğa sevgisi,
insan sevgisi, düş, umut, iyilik, iyimserlik gibi konular belirgindir. Şiirlerine gündelik hayatta
yaşanan olay, duygu, düşünce ve hayalleri yansıtmış ve halka yaklaşmak amacıyla konuşma
dilini büyük bir başarıyla kullanmıştır. Şair klişeleşmiş benzetmeler yerine orijinal, kendi hayal
dünyasının ürünü olan benzetmelere yer vermiştir. Çoğu zaman benzeyen ile kendisine
benzetilen arasında çağrışım yapılması zor, özgün tasarımlarla bu sanatı uygulamıştır. Yaralı
bir atlıyı, kanadından vurulmuş bir kuşa benzetmesi; yine sevgilinin ayağının ak bir kuşa
benzetilmesi benzer ögelerin şairin muhayyilesinde farklı kavramları çağrıştırması bakımından
önemlidir. Gözyaşını ağır bir zincire ya da sıska sırtın bir kurşun balyasına benzetilmesi
okuyucunun hayal dünyasını zorlayan benzetmelerdir. İnsanların hayatın zorlukları karşısında
çektikleri sıkıntılardan bahsederken insanı şarabını vermek için ezilen bir üzüme benzetmesi
veya darağacında asılan bir insanı ipin ucunda sallanan bir bayrağa benzetmesi şairin muhayyile
gücünün ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada şairin seçme şiirlerinin yer aldığı “Henüz Vakit Varken Gülüm” adlı
kitapta geçen “gibi” edatıyla kurulmuş benzetmelerden hareketle Nâzım Hikmet’in benzetme
ve imge kullanımı üzerinde durulacaktır.
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Benzeyen ve kendisine benzetilen unsurların insan, nesne, hayvan, soyut isim, somut
isim veya fiil oluşlarına, benzeyen-kendisine benzetilen ilişkisi bakımından gerçek ya da
metaforik benzetme oluşlarına ve benzetme yönünün bulunup bulunmadığına göre bir tasnif
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nâzım Hikmet Ran, Henüz Vakit Varken Gülüm, benzetme, gibi
edatı.
ABSTRACT
Imagination, painting, meter and rhyme are together in the poems of Nâzım Hikmet
Ran, one of the important figures of Turkish literature. Especially by making different
applications on the word possibilities of Turkish and pronouncing the word as a whole, it has
reached an advanced rhythm. Thus, sound, rhythm and harmony were provided in poems
written in free verse. The subjects such as homeland, homeland longing, prison, love, love,
longing, separation, life, love of women, love of nature, human love, dream, hope, goodness,
optimism are evident in Nâzım's poems. He reflected his poems, events, feelings, thoughts and
dreams in daily life and used the language of speech with great success in order to approach the
public.
In this study, the analogy and the use of images of Nâzım Hikmet will be
emphasized, based on the metaphors set in the book "Like", which is included in the book titled
“Henüz Vakit Varken Gülüm” which includes poetry selection poems.
Key Words: Nâzım Hikmet Ran, Henüz Vakit Varken Gülüm, comparison,
postposition of gibi.
Giriş
Dilde, anlatımı güçlendirmek için kullanılan söz sanatlarından biri de benzetme’dir.
Benzetme, bir nesnenin niteliğini, bir eylemin özelliğini daha iyi anlatabilmek,
canlandırabilmek için başka bir nesneden, başka bir eylemden yararlanarak, onun
anımsatılmasıyla ortaya çıkar (Aksan, 2006: 61). Anlatımı canlı kılmak için her dilde kullanılan
benzetme, özellikle şiir dilinde sık kullanılan bir anlatım biçimidir. Benzetmelerde, benzerlik
bakımından güçsüz olan, daha üstün olana benzetilir (Dilçin, 1999: 405). Bundan dolayı
benzetmeler, iki farklı şeyi ortaklık gösterdikleri bir özellik, nitelik veya davranış biçimi
açısından karşılaştıran söz öbekleri olarak da tanımlanabilir (Ortony, 1993: 344).
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Benzetme unsurlarından birinin ya da birkaçının kullanılıp kullanılmamasına göre 4
çeşit benzetme vardır (Dilçin, 1999: 407-409). Eksiksiz bir benzetmede; benzeyen (benzetilen),
kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere 4 öge bulunur. Bu tür
benzetmelere ayrıntılı benzetme denir. Benzetme yönü kullanılmayan benzetmelere kısaltılmış
benzetme, benzetme edatı kullanılmayan benzetmelere pekiştirilmiş benzetme, hem benzetme
yönü hem de benzetme edatı kullanılmayan benzetmelere ise yalın benzetme denir. Bununla
birlikte benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ilişkiye bağlı olarak benzetmeyle ilgili
başka tasnifler de mevcuttur.
Benzetme, edebî eserlerde en çok kullanılan söz sanatı olmasının yanında diğer söz
sanatlarının da çıkış noktasıdır (Özönlü, 2001). Benzetme vasıtasıyla iki kavram imgesel ve
tasvirî açıdan karşılaştırılır (Wales, 1989: 421). Benzetmenin temel amacı bu karşılaştırmayla
tasvir edilmek istenen şeyi bir başka nesneye yaklaştırmak ve ilgi kurmak böylece benzeyenin
anlamını daha iyi ortaya koymaktır (Kıran, 2006: 345). Benzetme genel dilde olduğu kadar özel
dillerde; günlük konuşmalarda olduğu kadar edebiyat, haber ve reklam metinlerinde yaygın
olarak kullanılan bir söz sanatıdır (Pilten Ufuk, 2015: 319). Bu eğilim dilimizde daha çok gibi
edatıyla gerçekleştirilir (Sev, 2012: 501). Bazı dil bilimciler; insanlar veya nesneler arasında
genellikle gibi edatı aracılığıyla karşılaştırmanın yapıldığı söz sanatını benzetme olarak
tanımlamışlardır (Hartmann, Stork, 1976: 209). Nitekim İngilizce’de like ve as edatları
dışındaki kelimelerle oluşturulan benzetmeli yapılar gerçek benzetme olarak kabul edilmeyip
yarı benzetme olarak adlandırılmıştır (Leech, Short, 1981: 88).
Bu çalışmada Nâzım Hikmet’in seçme şiirlerinden örneklerin yer aldığı “Henüz Vakit
Varken Gülüm” adlı kitapta geçen “gibi” edatıyla kurulmuş benzetmelerden hareketle Nâzım
Hikmet’in benzetme ve imge kullanımı üzerinde durulacaktır.
Nâzım, kitapta geçen şiirlerin çoğunu hapishanedeyken yazmıştır. Nâzım’a göre şekil
ve içerik birbirine bağlıdır. İçerik özgün değilse şekil de özgün olmaz. Şair, şiirlerinde serbest
nazmı kullanmıştır. Onun şiirlerinde hayal gücü, resim, vezin, kafiye bir aradadır. Özellikle
Türkçe’nin kelime imkânları üzerinde farklı uygulamalar yapıp, kelimeyi bütün olarak telaffuz
ederek ileri bir ritme ulaşmıştır. Böylece serbest nazımla yazılan şiirlerde ses, ritim ve ahenk
sağlanmıştır. Nâzım’ın şiirlerinde vatan, vatan hasreti, tarih, millet, savaş, şehitler, merhamet,
barış, köy, şehir, hapishane, aşk, sevgi, özlem, ayrılık, hayat, kadın sevgisi, doğa sevgisi, insan
sevgisi, yaşlılık, ölüm, düş, umut, iyilik, iyimserlik vs. konular belirgindir. Şiirlerine gündelik
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hayatta yaşanan olay, duygu, düşünce ve hayalleri yansıtmış ve halka yaklaşmak amacıyla
konuşma dilini büyük bir başarıyla kullanmıştır.
Şair duygu, düşünce, hayal, özlem ve arzularını ifade ederken çok güzel betimlemeler
yapmasının yanında benzetme sanatını da ustaca kullanmıştır. Benzetmelerinde ortaya koyduğu
özgün tasarımlar, çağrışımlar, şiir diline ait unsurlar ve söz sanatları okuyucu üzerinde çok
güçlü bir etki oluşturmuştur. Zihnindeki imgeleri kendine özgü benzetmelerle ortaya
koymuştur. Benzetme onun şiirlerinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Benzetmelere sıkça
başvuran şairin hemen bütün şiirlerinde benzetmenin farklı örneklerini görmek mümkündür.
Aksan, şiir dilinde hem genel hem de şaire özgü, orijinal benzetmelerin yer aldığını,
benzetmeler ne kadar orijinal ise okurun zihninde oluşan imge ve tasarımların da o kadar etkili
olduğunu söylemektedir (Aksan, 1999: 119). Nâzım Hikmet’in şiirlerinde de hem genel dilde
var olan hem de kendine has orijinal benzetmeler sıkça kullanılmıştır. Şair birbirini
çağrıştırmayan benzetme ögelerini ustaca bir araya getirerek okurun muhayyilesinde farklı
çağrışımlar uyandırmayı başarmıştır.
Benzetmeler, benzetme yönünün belirtilip belirtilmemesine göre açık benzetme ve
kapalı benzetme olmak üzere ikiye ayrılır:
Açık benzetme: Benzetme yönünün doğrudan belirtildiği benzetmelerdir.
Kapalı benzetme: Benzetme yönünün doğrudan verilmeyip okuyucunun yorumuna
bırakıldığı benzetmelerdir.
Benzeyen-kendisine benzetilen ilişkisi bakımından ise benzetmeler genellikle gerçekçi
benzetme ve metaforik benzetme olarak sınıflandırılır:
Gerçekçi benzetme: Bu benzetmeler kaynağını somut fiziksel tecrübeden alır. Yazarın
ya da konuşmacının ne bildiğini ve gerçekte nasıl gördüğünü ortaya koyar (Fromilhague, 1995:
77). Bu benzetmeler; nesne, öz, belirti ve özellik ilişkileri dikkate alınarak yapılan
benzetmelerdir (Kıran, 2006: 346). Aynılık üzerine kurulan bu benzetmelerde, benzeyen
durumunda olanla kendisine benzetilen, benzetme yönü bakımından gerçek anlamda eş değer,
denk olduğu ifade edilir (Altun, 2012: 166).
Metaforik benzetme: Bu benzetmeler bireysel ortaklık mekanizmalarından
kaynaklanır. Yazarın veya konuşmacının duygularını ifade eder, nasıl düşündüğünü ortaya
koyar (Fromilhague, 1995: 77). Bu benzetmeler varsayımsal, kişiden kişiye değişebilen, edebî
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benzetmelerdir (Altun, 2012: 167). Bu benzetmeler değişik ve farklı ögeleri bir anlamda
birleştirerek, aralarında eğretileme kurularak oluşturulan benzetmelerdir. Benzeyen-kendisine
benzetilen karşılaştırmasında benzetmeyi yapanın tercihi ile oluşturulan yapılardır (Kıran,
2006: 346).
Bu çalışmada benzeyen ve kendisine benzetilen unsurların insan, nesne, hayvan, soyut
isim, somut isim veya fiil oluşlarına, benzeyen-kendisine benzetilen ilişkisi bakımından gerçek
ya da metaforik benzetme oluşlarına ve benzetme yönünün bulunup bulunmadığına göre bir
tasnif yapılmıştır.
1. İnsanlarla ilgili benzetmeler:
1.1. Hem benzeyeni hem benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar:
1.1.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.1.1.1. Metaforik benzetmeler:
O diyor: ̶ ki bana Sen kendi sesinle kül olursun ey! Kerem gibi yana yana…(Kerem
Gibi)
Ben diyorum ki ona: ̶ Kül olayım Kerem gibi yana yana. (Kerem Gibi)
b: sen, ben (insan), kb: Kerem, by: yana yana kül olmak, be: gibi.
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen … kadınlar, bizim kadınlarımız. (Kuvâyi Milliye’den
2)
b: kadınlar, kb: ölen-ölü, by: sanki hiç yaşamamış, be: gibi.
(Türk köylüsü) Hoca Nasreddin gibi ağlayan Bayburtlu Zihni gibi gülendir. (Türk
Köylüsü)
b: Türk köylüsü, kb: Hoca Nasreddin, by: ağlamak, be: gibi.
b: Türk köylüsü, kb: Bayburtlu Zihni, by: gülmek, be: gibi.
Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. (Otobiyografi)
b: ben (insan), kb: deli, by: kıskanmak, be: gibi.
1.1.2. Benzetme yönü bulunmayanlar (Kapalı benzetmeler):
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1.1.2.1. Metaforik benzetmeler:
Ve tıpkı o eski acıklı hikâyelerdeki yalnayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir çocuk gibi
bu yürek, mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor.
(Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları 1)
b: bu yürek, kb: o eski acıklı hikâyelerdeki yalnayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir
çocuk, by: -, be: gibi.
1.2. Benzeyeni insan olanlar:
1.2.1. Benzeyeni insan veya insana ait bir unsur, benzetileni hayvan olanlar:
1.2.1.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.2.1.1.1. Metaforik benzetmeler:
Birden bire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı yuvarlandı atından!
(Salkımsöğüt)
b: yaralı bir atlı, kb: kanadından vurulmuş bir kuş, by: yuvarlanmak, be: gibi.
Akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. (Dünyanın En Tuhaf
Mahluku)
b: kardeş (insan), kb: akrep, by: korkak bir karanlık içinde (olma), be: gibi.
Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. (Dünyanın En Tuhaf Mahluku)
b: kardeş (insan), kb: serçe, by: telaş içinde (olma), be: gibi.
Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat. (Dünyanın En Tuhaf Mahluku)
b: kardeş (insan), kb: midye, by: kapalı ve rahat (olma), be: gibi.
Koyun gibisin kardeşim, gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen.
(Dünyanın En Tuhaf Mahluku)
b: kardeş (insan), kb: koyun, by: sürüye katılmak, be: gibi.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

545

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi meselâ, yani,
yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak.
(Yaşama Dair 1)
b: sen (insan), kb: sincap, by: yaşamak, be: gibi.
Bu sıcaklarda seni düşünüyorum çıplaklığını, boynunu, bileklerini minderde ak bir kuş
gibi yatan ayağını senin söylediklerini. (Sıcaklarda)
b: (sevgilinin) ayağı, kb: ak bir kuş, by: minderde yatmak, be: gibi.
1.2.2. Benzeyeni insan veya insana ait bir unsur, benzetileni nesne olanlar:
1.2.2.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.2.2.1.1. Metaforik benzetmeler:
Düşmesin bizimle yola: evinde ağlayanların göz yaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi
taşıyanlar! (Güneşi İçenlerin Türküsü)
b: göz yaşı, kb: ağır bir zincir, by: taşımak, be: gibi.
Ve kayıkçı “Türkmenistanlı bir Buda heykeli” gibi dümenin yanına bağdaş kurup
oturmuş. (Bahri Hazer)
b: kayıkçı, kb: Türkmenistanlı bir Buda heykeli, by: bağdaş kurup oturmak, be: gibi.
O bir Buda heykelinin taştan sükûnu gibi kendinden emin dümenin yanına bağdaş kurup
oturmuş. (Bahri Hazer)
b: o (kayıkçı), kb: bir Buda heykelinin taştan sükûnu, by: kendinden emin (olma),
bağdaş kurup oturmak, be: gibi.
Dalgaları karşılayan gemiler gibi, gövdelerimizle karanlıkları yara yara çıktık, rüzgârları
en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara. (Güneşin Sofrasında Söylenen
Türkü)
b: gövdelerimiz, kb: dalgaları karşılayan gemiler, by: karanlıkları yara yara çıkmak,
be: gibi.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

546

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Sen benim, bir kurşun balyası gibi, sıska sırtına bindiğim ve alnının teriyle geçindiğim ilk ve
son adamsın! (Orhan Selim)
b: sıska sırt, kb: bir kurşun balyası, by: binmek, be: gibi.
Daha dâva ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. (Karıma
Mektup)
b: adamın kellesi, kb: şalgam, by: koparmak, be: gibi.
Satırı çaldı cellât. Çıplak boyunlar yarıldı nar gibi, yeşil bir daldan düşen elmalar gibi
birbiri ardınca düştü başlar. (Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’ndan)
b: çıplak boyunlar, kb: nar, by: yarılmak, be: gibi.
b: başlar, kb: yeşil bir daldan düşen elmalar, by: birbiri ardınca düşmek, be: gibi.
Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır.
(Kuvâyi Milliye’den 1)
b: onlar (Kuvâyi Milliye kahramanları), kb: yeşil bir ağaç, by: gülmek, be: gibi.
Şayak kalpaklı adam … Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve
karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe’den Afyon ovasına atlıyacaktı. (Kuvâyi
Milliye’den 3)
b: şayak kalpaklı adam, kb: karanlıkta akan bir yıldız, by: kaymak, be: gibi.
Ve âsi bir su gibi teslim oluşun ve beyazlığın ki dokunamıyorum bile… (Rubailer’den
5)
b: (sen-sevgili), kb: âsi bir su, by: teslim oluşu ve beyazlığı, be: gibi.
Öptü beni: Bunlar kâinat gibi gerçek dudaklardır. (Rubailer’den 6)
b: dudaklar, kb: kâinat, by: gerçek (olma), be: gibi.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim. (Dünyanın En Tuhaf Mahluku)
b: kardeş (insan), kb: sönmüş bir yanardağ ağzı, by: korkunç (olma), be: gibi.
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Ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. (Dünyanın En
Tuhaf Mahluku)
b: biz (insanlar), kb: üzüm, by: ezilmek, be: gibi.
Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde, aç ve öfkeli ve bir avcı
iştihasıyla etini dişlemek senin. (Yine Sana Dair)
b: (sevgilinin) gözü, kb: güneşli bir orman, by: dalmak, be: gibi.
… Sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. (Hapiste Yatacak
Olana Bazı Öğütler)
b: (mahkum-insan), kb: bayrak, by: ipin ucunda sallanmak, be: gibi.
İçerde bir tarafınla yapyalnız kalabilirsin kuyunun dibindeki taş gibi. (Hapiste Yatacak
Olana Bazı Öğütler)
b: (mahkum-insan), kb: kuyunun içindeki taş, by: yapyalnız kalmak, be: gibi.
Toprağın altında yatar upuzun, çürür kara dallar gibi ölüler, toprağın altında sağır, kör,
dilsiz. (Vasiyet)
b: ölüler, kb: kara dallar, by: çürümek, be: gibi.
Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk. (Kız Çocuğu)
b: çocuk, kb: kâat (kâğıt), by: yanmak, be: gibi.
1.2.3. Benzeyeni insana ait bir unsur, benzetileni mekân ismi olanlar:
1.2.3.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.2.3.1.1. Metaforik benzetmeler:
Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. (Yapıyla Yapıcılar)
b: yapıcıların yüreği, kb: bayram yeri, by: cıvıl cıvıl (olmak), be: gibi.
1.3. Benzetileni insan olanlar:
1.3.1. Benzeyeni nesne, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar:
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1.3.1.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.3.1.1.1. Metaforik benzetmeler:
Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu. (Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü)
b: karanlığın yolu, kb: bir düşman gözü, by: arkada (oluşu), be: gibi.
Ve ben artık biliyorum: Toprağın –yüzü güneşli bir ana gibi- en son en güzel çocuğunu
emzirdiğini.. (Bir Ayrılış Hikâyesi)
b: toprak, kb: yüzü güneşli bir ana, by: en son ve en güzel çocuğunu emzirmek, be:
gibi.
Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna
bir anda yıldızlar dolacaktır. (Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları 1)
b: ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğu, kb: haşin bir erkek ölüsü, by: yatmak, be: gibi.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. (Ceviz Ağacı)
b: yaprak, kb: yüz bin yürek, by: çarpmak, be: gibi.
1.3.2. Benzeyeni somut isim, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar:
1.3.2.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.3.2.1.1. Metaforik benzetmeler:
Denizde bir yürek gibi atan motor sesinden… (Bor Oteli)
b: motor sesi, kb: bir yürek, by: atmak, be: gibi.
1.3.3. Benzeyeni soyut isim, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar:
1.3.3.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
1.3.3.1.1. Metaforik benzetmeler:
Rüzgâr kanatlı atlılar gibi geçti hayat! (Salkımsöğüt)
b: hayat, kb: rüzgâr kanatlı atlılar, by: geçmek, be: gibi.
Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. (Ben İçeri Düştüğümden Beri)
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b: zaman, kb: boğazlanan bir çocuğun kanı, by: akmak, be: gibi.
1.3.3.2. Benzetme yönü bulunmayanlar (Kapalı benzetmeler):
1.3.3.2.1. Metaforik benzetmeler:
İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti… (Piraye İçin Yazılmış Şiirler: Saat
21-22 Şiirleri’nden)
b: (sevgiliyi) sevmek saadeti, kb: içteki ikinci bir insan, by: -, be: gibi.
2. İnsan dışı varlıklarla ilgili benzetmeler:
2.1. Hem benzeyeni hem benzetileni nesne olanlar:
2.1.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.1.1.1. Metaforik benzetmeler:
Hava kurşun gibi ağır!! (Kerem Gibi)
b: hava, kb: kurşun, by: ağır, be: gibi.
Hava toprak gibi gebe. (Kerem Gibi)
b: hava, kb: toprak, by: gebe, be: gibi.
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. (Dört
Hapishaneden’den 3)
b: hiçbir şey, kb: memleketin şarkıları ve tütünü, by: iç sıkıntısını gidermek, be: gibi.
Al yanakları mis gibi kokan Amasya elması. (Dört Hapishaneden’den 3)
b: Amasya elması, kb: mis, by: kokmak, be: gibi.
Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek ben içeri düştüğüm sene. (Ben İçeri Düştüğümden
Beri)
b: ekmek, kb: pamuk, by: bembeyaz (oluşu), be: gibi.
Bu dünya soğuyacak günün birinde, hattâ bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil,
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. (Yaşama Dair 3)
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b: dünya, kb: boş bir ceviz, by: yuvarlanmak, be: gibi.
Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her
zaman. (Yapıyla Yapıcılar)
b: ekmek, kb: pamuk, by: yumuşak (olma), be: gibi.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. (Ceviz Ağacı)
b: yaprak, kb: ipek mendil, by: tiril tiril (olmak), be: gibi.
Koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer kışın, sabaha karşı rüzgârda tahta cumbalar.
(Dörtlük)
b: tahta cumbalar, kb: ipini koparmış eski kayıklar, by: yüzmek, be: gibi.
2.1.2. Benzetme yönü bulunmayanlar (Kapalı benzetmeler):
2.1.2.1. Metaforik benzetmeler:
Memleketim…

dolaşmakla

bitmez,

tükenmez

gibi

geliyor

insana.

(Dört

Hapishaneden’den 3)
b: memleket, kb: dolaşmakla bitmez, tükenmez (bir yer), by: -, be: gibi.
2.2. Benzeyeni nesne, benzetileni somut isim olanlar:
2.2.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.2.1.1. Metaforik benzetmeler:
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş daha zor. (Yapıyla Yapıcılar)
b: yapı, kb: türkü, by: yapılmak, be: gibi.
2.3. Benzeyeni somut isim, benzetileni nesne olanlar:
2.3.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.3.1.1. Metaforik benzetmeler:
(Bu türkü) kanlı bir meş’ale gibi yanıyor. (Güneşi İçenlerin Türküsü)
b: (Bu türkü), kb: kanlı bir meş’ale, by: yanmak, be: gibi.
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2.4. Benzeyeni soyut isim, benzetileni nesne olanlar:
2.4.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.4.1.1. Metaforik benzetmeler:
Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda. (Karıma Mektup)
b: hatıra, kb: kara bir duman, by: rüzgârda dağılmak, be: gibi.
2.5. Benzeyeni nesne, benzetileni hayvan olanlar:
2.5.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.5.1.1. Metaforik benzetmeler:
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. (Ceviz Ağacı)
b: yaprak, kb: sudaki balık, by: kıvıl kıvıl (olmak), be: gibi.
2.6. Hem benzeyeni hem benzetileni hayvan olanlar:
2.6.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.6.1.1. Metaforik benzetmeler:
Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar.
(Kuvâyi Milliye’den 2)
b: öküzler, kb: başka ve çok küçük dünyadan gelmişler- (öküzler), by: ufacık, kısacık,
be: gibi.
2.7. Hem benzeyeni hem benzetileni somut isim olanlar:
2.7.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.7.1.1. Metaforik benzetmeler:
Karanlıkta etrafımı gündüz gibi görüyorum. (Karlı Kayın Ormanında)
b: karanlık, kb: gündüz, by: görmek, be: gibi.
2.7.2. Benzetme yönü bulunmayanlar (Kapalı benzetmeler):
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2.7.2.1. Metaforik benzetmeler:
Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana.. (Bir Ayrılış Hikâyesi)
b: (söylenen sözler), kb: karanlıkta bir fısıltı, by: -, be: gibi.
2.8. Hem benzeyeni hem benzetileni soyut isim olanlar:
2.8.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.8.1.1. Metaforik benzetmeler:
Bir dev gibi seviyordu dev. (Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın Ve Hanımelleri)
b: dev, kb: dev, by: sevmek, be: gibi.1
2.9. Hem benzeyeni hem benzetileni eylem bildirenler:
2.9.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.9.1.1. Metaforik benzetmeler:
Şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap
çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. (Kuvâyi Milliye’den 2)
b: şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde (olmak), kb: harman yerine
kehribar başaklı sap çekmek, by: aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık, be: gibi.
Bir Üsküdar balkonunda guruba karşı demlenir gibi bu akşamüstü, Laypzig’te, tıramvay
durağında tadını çıkara çıkara, yudum yudum kederleniyorum. (Kederleniyorum)
b: kederlenmek, kb: demlenmek, by: tadını çıkarmak ve yudum yudum (olması), be:
gibi.
2.9.2. Benzetme yönü bulunmayanlar (Kapalı benzetmeler):
2.9.2.1. Metaforik benzetmeler:
… Sevdiğin kadın seni sevmez olur, ufak iş deme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir
içerdeki adama. (Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler)

Benzeyen ve kendisine benzetilen aynı varlık olduğu için ilk bakışta gerçek benzetme varmış gibi görünse de
“dev gibi” söz öbeği “iri, çok, korkunç” anlamlarına geldiği için burada metaforik benzetme vardır.
1
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b: sevdiği kadının kişiyi sevmez oluşu, kb: yemyeşil bir dalın kırılması, by: -, be: gibi.
Seni böyle uzak, seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak…
(Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları 1)
b: (sevgiliyi) kafanın içinde duymak, kb: (sevgiliyi) eğri bir aynadan seyretmek, by: -,
be: gibi.
Yani, nasıl ve nerde olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak… (Yaşamaya
Dair 2)
b: yaşamak, kb: hiç ölmemek, by: -, be: gibi.
2.10. Benzeyeni eylem, benzetileni nesne (zamir) olanlar:
2.10.1. Benzetme yönü bulunanlar (Açık benzetmeler):
2.10.1.1. Metaforik benzetmeler:
Erkek kadına dedi ki: ̶ Seni seviyorum, ama nasıl, avuçlarımda camdan bir şey gibi
kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak, kırasıya, çıldırasıya... (Bir Ayrılış Hikâyesi)
b: (sevgiliyi) sevmek, kb: avuçta camdan bir şey, by: kalbi sıkıp parmakları kanatmak,
be: gibi.
Yukarıdaki örneklerde dikkat çeken şeylerden biri benzeyen-kendisine benzetilen
ilişkisi bakımından gerçek benzetme’nin hiç kullanılmayıp tüm benzetmelerin metaforik
benzetme olmasıdır. Metaforik benzetme bütün şairler tarafından en çok kullanılan benzetme
türüdür. Her şairin kendine özgü bir benzetme imgesi vardır. Bunu Nâzım Hikmet’in şiirlerinde
de görmek mümkündür. Şairin bu tarz benzetmelerinin çoğunda sadelik ön plandadır.
Benzetmede kullanılan kelimeler az ve özdür. Çeşitli sıfatlarla ve zarflarla nitelenen kelimelerle
örülmüş, birleşik cümlelerin görüldüğü örnekler azdır. Cümle yapısı sade olmasına rağmen
tasvir edilen imgeler karmaşık olabilmekte ve okuyucunun hayal gücünü zorlayabilmektedir.
Mesela benzetme yönü göreviyle kullanılan “karanlıkları yara yara çıkmak”; “aynı yürek
ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık” veya “kalbi sıkıp parmakları kanatmak” gibi söz öbeklerinin
yaptığı çağrışımlar bu karmaşıklığı anlatmaktadır.
Özgünlük

açısından

yapılan

benzetme

tasniflerinden

biri

de

metafiziksel

benzetmeler’dir. Bu benzetmeler tamamen benzemeyen iki şey arasında yapılan imgesel
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benzetmelerdir. Yazar hiçbir şekilde ilişki kurulamayacağı düşünülen iki şey arasında bir
benzerlik ilgisi olduğuna okuyucuyu ikna edebiliyorsa bu benzetmeler metafiziksel’dir (Pilten
Ufuk, 2015: 319). Nâzım Hikmet’in şiirlerinde de metafiziksel benzetmenin örnekleri
görülmektedir. Mesela “Koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer kışın, sabaha karşı rüzgârda
tahta cumbalar” cümlesindeki “tahta cumbalar”ın, “ipini koparmış eski kayıklar”a
benzetilmesi veya “Düşmesin bizimle yola: evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır
bir zincir gibi taşıyanlar!” cümlesindeki “göz yaşı”nın, “ağır bir zincir”e benzetilmesi
metafiziksel benzetme’ye örnek olarak gösterilebilir.
Yapılan tasnifi tablo hâlinde şöyle gösterebiliriz:
İnsanlarla ilgili benzetmeler
Hem benzeyeni hem benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
sen, ben (insan)
Kerem
yana yana kül olmak
gibi
kadınlar
ölen-ölü
sanki hiç yaşamamış
gibi
Türk köylüsü
Hoca Nasreddin
ağlamak
gibi
Türk köylüsü
Bayburtlu Zihni
gülmek
gibi
ben (insan)
deli
kıskanmak
gibi
bu yürek
o eski acıklı
gibi
hikâyelerdeki
yalnayak, karlı yollara
düşmüş, yetim bir
çocuk
Benzeyeni insan veya insana ait bir unsur, benzetileni hayvan olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
yaralı bir atlı
kanadından vurulmuş yuvarlanmak
gibi
bir kuş
kardeş (insan)
akrep
korkak bir karanlık gibi
içinde (olma)
kardeş (insan)
serçe
telaş içinde (olma)
gibi
kardeş (insan)
midye
kapalı ve rahat (olma) gibi
kardeş (insan)
koyun
sürüye katılmak
gibi
sen (insan)
sincap
yaşamak
gibi
(sevgilinin) ayağı
ak bir kuş
minderde yatmak
gibi
Benzeyeni insan veya insana ait bir unsur, benzetileni nesne olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
göz yaşı
ağır bir zincir
taşımak
gibi
kayıkçı
Türkmenistanlı
bir bağdaş kurup oturmak gibi
Buda heykeli
o (kayıkçı)
bir Buda heykelinin kendinden
emin gibi
taştan sükûnu
(olma), bağdaş kurup
oturmak
gövdelerimiz
dalgaları
karşılayan karanlıkları yara yara gibi
gemiler
çıkmak
sıska sırt
bir kurşun balyası
binmek
gibi
adamın kellesi
şalgam
koparmak
gibi
çıplak boyunlar
nar
yarılmak
gibi
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başlar

yeşil bir daldan düşen birbiri ardınca düşmek gibi
elmalar
onlar (Kuvâyi Milliye yeşil bir ağaç
gülmek
gibi
kahramanları)
şayak kalpaklı adam
karanlıkta akan bir kaymak
gibi
yıldız
(sen-sevgili)
âsi bir su
teslim
oluşu
ve gibi
beyazlığı
dudaklar
kâinat
gerçek (olma)
gibi
kardeş (insan)
sönmüş bir yanardağ korkunç (olma)
gibi
ağzı
biz (insanlar)
üzüm
ezilmek
gibi
(sevgilinin) gözü
güneşli bir orman
dalmak
gibi
(mahkum-insan)
bayrak
ipin ucunda sallanmak gibi
(mahkum-insan)
kuyunun içindeki taş
yapyalnız kalmak
gibi
ölüler
kara dallar
çürümek
gibi
çocuk
kâat (kâğıt)
yanmak
gibi
Benzeyeni insana ait bir unsur, benzetileni mekân ismi olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
yapıcıların yüreği
bayram yeri
cıvıl cıvıl (olmak)
gibi
Benzeyeni nesne, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
karanlığın yolu
bir düşman gözü
arkada (oluşu)
gibi
toprak
yüzü güneşli bir ana
en son ve en güzel gibi
çocuğunu emzirmek
ümitsiz tabiatın ağaçsız haşin bir erkek ölüsü
yatmak
gibi
boşluğu
yaprak
yüz bin yürek
çarpmak
gibi
Benzeyeni somut isim, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
motor sesi
bir yürek
atmak
gibi
Benzeyeni soyut isim, benzetileni insan veya insana ait bir unsur olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
hayat
rüzgâr kanatlı atlılar
geçmek
gibi
zaman
boğazlanan
bir akmak
gibi
çocuğun kanı
(sevgiliyi)
sevmek içteki ikinci bir insan
gibi
saadeti
İnsan dışı varlıklarla ilgili benzetmeler
Hem benzeyeni hem benzetileni nesne olanlar
Benzeyen
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
Benzetme edatı
hava
kurşun
ağır
gibi
hava
toprak
gebe
gibi
hiçbir şey
memleketin şarkıları ve iç sıkıntısını gidermek gibi
tütünü
Amasya elması
mis
kokmak
gibi
ekmek
pamuk
bembeyaz (oluşu)
gibi
dünya
boş bir ceviz
yuvarlanmak
gibi
ekmek
pamuk
yumuşak (olma)
gibi
yaprak
ipek mendil
tiril tiril (olmak)
gibi
tahta cumbalar
ipini koparmış eski yüzmek
gibi
kayıklar
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Benzeyen
yapı
Benzeyen
(Bu türkü)
Benzeyen
hatıra
Benzeyen
yaprak
Benzeyen
öküzler

Benzeyen
karanlık
(söylenen sözler)
Benzeyen
dev
Benzeyen
şimdi ayın altında
kağnıların ve
hartuçların peşinde
(olmak)
kederlenmek
sevdiği kadının kişiyi
sevmez oluşu
(sevgiliyi)
kafanın
içinde duymak
yaşamak
Benzeyen
(sevgiliyi) sevmek

dolaşmakla
bitmez,
tükenmez (bir yer)
Benzeyeni nesne, benzetileni somut isim olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
türkü
yapılmak
Benzeyeni somut isim, benzetileni nesne olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
kanlı bir meş’ale
yanmak
Benzeyeni soyut isim, benzetileni nesne olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
kara bir duman
rüzgârda dağılmak
Benzeyeni nesne, benzetileni hayvan olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
sudaki balık
kıvıl kıvıl (olmak)
Hem benzeyeni hem benzetileni hayvan olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
başka ve çok küçük ufacık, kısacık
dünyadan gelmişler(öküzler)
Hem benzeyeni hem benzetileni somut isim olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
gündüz
görmek
karanlıkta bir fısıltı
Hem benzeyeni hem benzetileni soyut isim olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
dev
sevmek
Hem benzeyeni hem benzetileni eylem bildirenler
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
harman yerine kehribar aynı yürek ferahlığı,
başaklı sap çekmek
aynı yorgun alışkanlık

demlenmek

2020
gibi
Benzetme edatı
gibi
Benzetme edatı
gibi
Benzetme edatı
gibi
Benzetme edatı
gibi
Benzetme edatı
gibi

Benzetme edatı
gibi
gibi
Benzetme edatı
gibi
Benzetme edatı
gibi

tadını çıkarmak ve gibi
yudum yudum (olması)
dalın
gibi

yemyeşil bir
kırılması
(sevgiliyi) eğri bir
aynadan seyretmek
Hiç ölmemek
Benzeyeni eylem, benzetileni nesne (zamir) olanlar
Kendisine benzetilen
Benzetme yönü
avuçta camdan bir şey kalbi sıkıp parmakları
kanatmak

gibi
gibi
Benzetme edatı
gibi

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi Nâzım Hikmet’in yaptığı benzetmelerde bir
sadelik ve orijinallik söz konusudur. Yapılan benzetmelerde aşk, umut, cezaevindeki hayatın
zorlukları, sevgiliye özlem, vatana özlem, doğa ve tabiat sevgisi gibi konuların ön planda
olduğu görülmektedir. Şairin insanları çeşitli özelliklerine göre “akrep”, “serçe”, “koyun”,
“sincap” gibi hayvanlara benzetmesi yaşadığı tecrübelerin ve içinde bulunduğu ruh hâlinin bir
yansımasıdır. İçinde beslediği umudu anlatırken “insan gövdesi”ni, “karanlıkları yara yara
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çıkması” yönünden “dalgaları karşılayan gemiler”e benzetmesi; sevgiliyi anlatırken “onun
gözlerine dalma”yı, “güneşli bir ormana dalma”ya benzetmesi; cezaevinde yaşadığı yalnızlığı
anlatırken “mahkûmları” “kuyunun içindeki taş”a benzetmesi; dünyanın gelip geçici ve yalan
olduğunu anlatırken “dünya”yı “boş bir ceviz”e benzetmesi; ömrün çok çabuk geçtiğini ifade
etmek için “hayat”ı “rüzgâr kanatlı atlılar”a benzetmesi; geçmişin unutulacağını söylerken
“hatıra”ları “rüzgârda dağılan kara bir duman”a benzetmesi Nâzım Hikmet’in kendi hayal
dünyasının özgün örneklerinden birkaçıdır.
3. Sonuç
Nâzım Hikmet, şiirlerinde benzetme ögesini sıkça kullanmıştır. Özgün benzetmeler
kullanan şair dilin imkânlarıyla insanın muhayyilesinde farklı çağrışımların oluşmasına olanak
sağlamıştır. Kendine has üslubu, metaforik ve metafiziksel benzetmeleriyle okuyucunun hayal
dünyasını zenginleştirmiş, hiç alakası olmayan iki şey arasında ustaca ilgi kurmayı başarmıştır.
Benzeyen ve kendisine benzetilen unsurlar bakımından bakıldığında Nâzım Hikmet
yaptığı benzetmelerin çoğunda insan ya da insana ait bir özelliği bir nesneye benzetmiştir. Tablo
incelendiği zaman yapılan 65 benzetmenin 19’u insandan nesneye, 10’u nesneden nesneye, 7’si
insandan hayvana, 6’sı insandan insana, 4’ü nesneden insana, 3’ü soyut isimden insana yapılan
benzetmelerden oluşmaktadır. 5 örnekte de bir eylem başka bir eyleme benzetilmiştir.
Şair yaptığı benzetmelerin çoğunda benzetme yönünü vermiş yani açık benzetmeyi
kullanmıştır. Tabloda geçen 65 benzetmenin 58’i açık, 7’si kapalı benzetmedir. Dikkat çeken
bir diğer husus ise benzetme yönü belirtilen 58 benzetmenin 54’ünde benzetme yönünün eylem
bildirmesidir. Şair genellikle benzeyen ile kendisine benzetilen unsurlar arasındaki bağlantıyı
durum ve kılış fiilleriyle sağlamıştır.
Kısaltmalar
b: benzeyen

kb: kendisine benzetilen

by: benzetme yönü

be: benzetme edatı
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ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN POPÜLERLİK VE SOSYAL
İLİŞKİ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

Zeynep Deniz SEVEN
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Elif YILDIZ
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Bilkay DAĞ
İstanbul Esenyurt Üniversitesi

ÖZET
Bu araştırmada sosyal konum olarak popüler olan ve olmayan çocuk gelişimi lisans ve
ön lisans birinci sınıf öğrencilerinin sosyal ilişki biçimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, araştırmaya çocuk gelişimi lisans 1 sınıf
öğrencilerinden 80 kişi ile çocuk gelişimi ön lisans 1. Sınıf öğrencilerinden 40 kişi olmak üzere
toplam 120 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler arasındaki sosyal konumu belirlemek için
sosyometri ve demografik bilgi formu uygulanmıştır. Sosyometri puanlarıyla bazı değişkenler
arasındaki ortalama farklılıkları One Way ANOVA istatistiksel analiz yöntemiyle
belirlenmiştir. Popülerlik derecesi yüzde ve frekans analizi ile hesaplanmıştır. Araştırmanın
ikinci aşamasında; Elde edilen popülarite yüzdesine göre lisans öğrencilerinden en yüksek 3
öğrenci- en düşük 3 öğrenci ile ön lisans öğrencilerinden en yüksek 3 öğrenci- en düşük 3
öğrenci belirlenmiş ve sosyal ilişki biçimlerinin belirlenmesi için görüşme formu
uygulanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde tanınma oranları lisansta %32, ön lisansta
%82 olarak bulunmuştur. Ön lisans öğrencilerinin tanınma oranlarının lisans öğrencilerine göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Okul devamsızlığı ile sınıf arkadaşlarını tanıma arasında
anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan yaş ve sosyal medya kullanım süresi ile sınıf
arkadaşlarını tanıma arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Tanınırlığı yüksek olan
öğrencilerin her iki grupta da arkadaşlık kurma, arkadaşlığı yürütme, yeni ortama uyum
sağlama, sorumluluk alma, becerilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Tanınırlığı düşük olan
öğrencilerin ise arkadaşlık kurma, yürütme, uyum sağlama ve sorumluluk alma konularında
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problemler yaşadıkları belirlenmiştir. Grupta tanınma için sorumluluk duygusu, diğerlerine
güven ve arkadaşlık kurma-yürütme becerilerinin etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Popülarite, Akran, Sosyal ilişki, Çocuk Gelişimi
ABSTRACT
When class friendships are examined, it is seen that there is a certain structure among students.
Many studies have shown that the social status of students with their peers; He found that the
student was closely related to the social and mental skills, his success at school, his capacity to
establish social relations during his adolescence, and his personal satisfaction. According to
Çabuk (2013), social position is one of the basic concepts of the child's peer relationships and
indicates the degree of recognition, love and acceptance among the child's peers. In this study,
it is aimed to examine the social relationship styles of undergraduate and associate first-year
students who are popular and unpopular in social development. A total of 120 students
participated in the study, including 80 students from the undergraduate 1st grade students and
40 from the 1st grade students from the child development associate degree. A sociometry and
demographic information form was applied to determine the social position among students.
Average differences between sociometry scores and some variables were determined by One
Way ANOVA statistical analysis method. The degree of popularity was calculated by
Percentage and Frequency analysis. When the research results were examined, there was a
significant difference between school absenteeism and classmates' recognition. On the other
hand, there was no significant difference between age and social media usage time and getting
to know classmates. When we look at the percentages of undergraduate and undergraduate
students to get to know their classmates, it is seen that associate students have higher rates than
undergraduate students. In the second stage of the research; According to the percentage of
popularity obtained, the highest 3 students - the lowest 3 students and the highest 3 students of
the associate students - the lowest 3 students were determined and the interview form was
applied
to
determine
the
social
relationship
styles.
It was determined that sense of responsibility, trust in others, friendship and execution skills
were effective for popularity in the group.

GİRİŞ
Sınıf arkadaşlıkları incelendiğinde öğrenciler arasında belirli bir yapının mevcut olduğu
görülmektedir (Beyazkürk, Anlıak, & Dinçer, 2007). Yapılan birçok çalışma, öğrencilerin,
akranlarıyla arasındaki sosyal statülerinin; öğrencinin sosyal ve zihinsel becerileri, okulundaki
başarı durumu, ergenlik dönemindeki sosyal ilişki kurma kapasitesi ve kişisel olarak
kendisinden memnun olması gibi özelliklerle yakından ilişkili olduğunu bulmuştur (Gülay,
2009). Sosyal konum, çocuğun akran ilişkilerinin temel kavramlarından olup, çocuğun
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akranları arasındaki tanınma, sevilme, kabul edilme derecesini belirtir (Koçbeker Eid, Saban,
& Uygun, 2017).
Bu araştırmada Çocuk gelişimi lisans ve önlisans 1. sınıf öğrencilerinin sınıf
arkadaşlarını tanıma durumu ile yaş, sosyal medya kullanımı ve okula devam faktörleri
arasındaki ilişki ve tanınırlığı yüksek ve düşük olan öğrencilerin sosyal ilişki biçimlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
Araştırmaya İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Çocuk Gelişimi 1. Sınıf
öğrencileri katılmıştır. Çocuk gelişimi lisans 1 sınıftan 80 öğrenci ile çocuk gelişimi önlisans
1. Sınıftan 40 öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan
öğrencilerin en çok 4 hafta devamsızlığı vardır. Uygulamanın birinci aşaması öğrencilerin okula
başladıktan sonraki 15. haftada yapılmıştır (Aralık, 2019).
İlk aşamada öğrencilerin tümü araştırmada yer almıştır. İkinci aşama da ise sosyometri
sonucu en yüksek ve en düşük tanınırlık oranlarına sahip lisans ve ön lisanstan 3’er öğrenci
toplamda 12 öğrenci katılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma nicel ve nitel yöntemleri içeren karma bir desende yapılmıştır. Araştırma iki
aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada ilişkisel tarama yöntemi ile resimli sosyometri
uygulanarak sınıf içindeki öğrencileri tanınma durumları belirlenmiştir. Bu aşamada
öğrencilerin sınıf arkadaşlarını tanıma durumları ile yaş, sosyal medya kullanım süreleri ve
okula devam durumları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. İkinci aşamada ise nicel araştırmalardan
gömülü teori durum çalışması yöntemi dahilinde, lisans ve ön lisans öğrencilerinden tanınma
oranları en yüksek ve en düşük öğrencilere görüşme formu uygulanmıştır.
Veri Analizi
Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde, Pearson Momenter Çarpım korelasyonu
istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Nitel veriler için ise betimsel-yorumsal veri analizi
kullanılmıştır. Bu tür analizde veriler indirgenir, belli bir sıraya konur, veriler seçilir ve yorum
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yapılır. Bu analiz türünde betimsel anlatımlar üzerine uygun yorumlara yer verilir(Ekiz, 2007).
Bu araştırmada veriler incelenmiş, kategoriler oluşturularak tablolaştırılmış ve bulgular
yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
BULGULAR
I. Aşama
Lisans öğrencilerinin sınıf arkadaşlarını tanıma oranı %32’dir.Ön lisans öğrencilerinin sınıf
arkadaşlarını tanıma oranı %82’dir. Lisans ve önlisans öğrencileri birlikte değerlendirildiğinde
sınıftaki arkadaşlarını tanıma düzeyi ile devamsızlık durumları arasında negatif ve anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (r= -,320 < p 0,01). Önlisans öğrencilerinin sınıf arkadaşlarını tanıma düzeyi
ile devamsızlık arasında negatif ve anlamlı ilişki bulunmuştur (r= -, 393 p< 0,05). Ancak yaş
ve sosyal medya kullanma süreleriyle aralarında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Lisans
öğrencilerinin sınıf arkadaşlarını tanıma düzeyi ile devamsızlık, yaş ve telefon kullanma
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
II. Aşama
Tablo I : Lisans Öğrencilerinin Sosyal İlişki Durumları
LİSANS

Yüksek

Düşük

L 1.
ÖĞRENCİ %8
4

L. 2.
ÖĞRENCİ %90

L. 3.
ÖĞRENCİ %90

L. 4.
ÖĞRENCİ %1,92

L. 5.
ÖĞRENCİ %
5,7

L. 6.
ÖĞRENCİ %7,7

Arkadaşlık
kurma
başarısı

Çok fazla

Evet, orta

Evet, çok

Kısmen, orta

Orta derece,

Her zaman değil,
karşıdakine
bağlı, orta

Arkadaşlık
yürütme
başarısı

Evet, uzun
soluklu
arkadaşlıkları
m var

Başarılı

5-10 dk da
kaynaşırım

Evet, uzun
soluklu
arkadaşlıkları
m var

Evet, uzun
soluklu
arkadaşlıkları
m var

Genel olarak
başarılı
buluyorum
Hayır, kendimi
ifade etmede
sıkıntı
yaşıyorum.
Uzun soluklu
arkadaşlıklarım
var
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Başarılı
bulmuyorum,
güven
problemi
yaşıyorum.
Uzun soluklu
arkadaşlıkları
m var

Anlaşırsam
başarılıyım.
(şarta bağlı).
Uzun soluklu
arkadaşlıklarım
var.
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Yeni
ortama
uyum

Kolay ve
temkinli
şekilde
girerim.
Sıkıntı
yaşamam

Çok kolaylıkla
girerim, çok
sıkıntı
yaşamam

Çabuk adapte
olurum.
Kolaylıkla
girerim. Sıkıntı
yaşamam.

Orta derecede
girebilirim.
Sıkıntı yaşamam

Kolaylıkla
girerim.
Karşıdakine
bağlı olarak
sıkıntı
çıkabilir.

Hemen
giremiyorum.
Çok kalabalık
olunca
anlaşamıyorum.
Uyum sağlamaya
çalışırım.

Utangaçlık

Çok az

Orta

Az

Orta

Az

Orta

Diğerlerine
güven

Az

Orta

Az

Orta

Sadece aileme
güvenirim,
orta

Az

Sorumluluk
alma

Alırım
(sosyal
projelerde
görev var)

Alırım

Alırım

Az

(Sosyal
projelerde
görev var)

)Sosyal
projelerde
görev var)

Okulda
aldığım bir
sorumluluğum
yok

Az alırım,
sorumluluk
almayı sevmem

Olumsuz
duygularla
başa çıkma

Orta
derecede.
çok
başaramam

Orta ,

Orta

Çok başarılıyım

Başarılı
değilim

Çok başarılıyım

Kendini
değerli
görme

Orta

Çok değerli
görüyorum

Çok fazla
değerli
görüyorum

Orta

Orta

Orta

Tablo II: Ön lisans öğrencilerinin sosyal ilişki durumları
Yüksek
Arkadaşlık
kurma
başarısı
Arkadaşlık
yürütme
başarısı

Yeni
ortama
uyum

Düşük

ÖNL1 Yeşim %100

ÖNL2 %100

ÖNL3 %100

Evet, çok fazla

Çok
başarılıyım

Çok fazla

Evet, çok fazla
İnsana insan gibi
davranmayı
seviyorum. Gereken
saygı ve ilgiliyi
vermeyi seviyorum.
Kimseyi
etiketlemediğim
için arkadaşlıklarım
olumlu yönde
oluyor.
Çok fazla, kendimi
iyi ifade ettiğimi
düşünüyorum.
Konuya göre
zamanında tepki
verdiğim için bu da
bana özgüven
olarak dönüyor.

Çok

Çok,
İnsanları
genel olarak
seviyorum.
Önyargılı
değilim. Bu
yüzden uzun
süreli
arkadaşlıklar
yürütebiliri
m.
Çok fazla
Güleryüzlü
olduğum
için insanlar
sempatik
buluyor. Bu
yüzden de
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ÖNL4
Güler %57
Çok fazla

ÖNL5 %60

ÖNL6 %59

Hayır

Orta derecede

Evet,
çoğunlukla,
3-4 yıllık
arkadaşlığım
var.

Evet, uzun
soluklu
arkadaşlıklarım
var ama
okulda yok.

Başarılı
buluyorum.
Uzun soluklu
arkadaşlıklarım
var.

Kolaylıkla
girerim.
Sıkıntı
yapmam

Orta derecede
görüyorum

Kolaylıkla
girerim orta
derecede
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kolay uyum
sağlıyorum.

Utangaçlık

Az

Orta

Diğerlerine
güven

Çok

Orta

Sorumluluk
alma

Çok fazla

Çok

Olumsuz
duygularla
başa çıkma

Çok fazla

Çok başarılı
buluyorum

Kendini
değerli
görme

Çok fazla

Çok değerli
görüyorum.

Yeteri kadar
olduğunu
düşünüyoru
m. İlk
başlarda
utangaç
sonra
kendimi
rahat ifade
ediyorum.
Çok,
sevdiğim ve
değer
verdiğim
insanlara
güvenilir.
Çok, mutlu
oluyorum.

Az

Orta

Orta

Orta

çok

az

Orta,
Katıldığım
aktivite yok

Orta, okulda
aldığım bir
sorumluluk yok.

Çok
başarılıyım?
Olumlu
düşünüyoru
m.
Üstesinden
gelebileceği
me
inanıyorum.
Çok fazla
değerli
görüyorum.

Çok

Çok fazla yok,
sınıf ortamında
katılırım. Ama
okulda almam.
Okul dışında
alırım.
Çok fazla

Çok, saygı
duyup saygı
görüyorum.

Orta

Çok fazla

Orta

Arkadaşlık Kurma Başarısı
Hem Lisans hem de önlisans öğrencilerinden tanınırlığı yüksek olanların tümü arkadaşlık
kurmada başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. L1 “5-10 dakika içinde kaynaşırım” diyerek çok
kısa sürede arkadaşlık kurabildiğini belirtmiştir. Buna karşılık düşük tanınırlığı olan gruptan
ÖNL4 emin bir biçimde arkadaşlık kurmada başarılı olduğun ifade etmiştir. Diğer katılımcılar
kendilerini tam olarak başarılı görememişlerdir. L6 karşıdakine bağlı olarak şartlı bir biçimde
başarılı olduğunu söylerken ÖNL5 doğrudan başarısız olduğunu ifade etmiştir.
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Arkadaşlık Yürütme Başarısı
Arkadaşlığı yürütme konusunda tanınırlığı yüksek olan lisans ve önlisans öğrencilerinin tümü
kendilerini oldukça başarılı bulmuşlardır. Düşük gruptaki lisans öğrencileri “kısmen”, “orta
dereceli” ve “her zaman değil, karşıdakine bağlı” cevabını vermişlerdir. Buna karşılık düşük
gruptaki önlisans öğrencileri “evet çoğunlukla” ve “başarılı buluyorum” cevaplarını
vermişlerdir.
Yeni Ortama Uyum
Lisans ve önlisans yüksek grupta yer alan öğrencilerin tümü yeni ortama kolaylıkla uyum
sağladıklarını ifade etmişlerdir. Lisansta düşük grupta “ orta derece uyum sağlarım”,
“karşıdakine bağlı” ve “hemen giremiyorum, kalabalık olunca anlaşılmıyorum” cevaplarını
vermişlerdir. Önlisans düşük grupta ise ÖNL4 “kolaylıkla girerim”, ÖNL5 ve ÖNL6 ise “orta
derecede” cevabını vermişlerdir.
Utangaçlık
Lisans yüksek grupta “çok az”, “az” , “orta” cevaplarını vermişlerdir. Önlisans Yüksek grupta
iki “az” ve bir “orta” cevabı verlmiştir. Lisans Düşük grupta iki “orta” ve bir “az” cevabı
alınmıştır. Önlisans düşük grupta biri “az” diğer ikisi de “orta” cevabını vermişlerdir.
Diğerlerine Güven
Lisans yüksek grupta diğerlerine güvenir misiniz sorusuna iki “az” biri “orta” cevabını
vermiştir. Önlisans yüksek grupta ise “çok” , “orta” ve “değer verdiklerime güvenilirim” cevabı
verilmiştir. Lisans düşük grupta “orta”, “sadece aileme güvenirim” ve “az güvenirim
cevaplarını vermişleridir. Önlisans düşük grupta “az”, “orta” ve “çok” cevapları alınmıştır.
Sorumluluk Alma
Lisans yüksek grupta her üç öğrenci de sorumluluk aldıklarını hatta sosyal projelerde görevleri
olduklarını ifade etmişlerdir. Önlisans yüksek grupta her üçü de çok fazla sorumluluk alırım
demişlerdir. ÖNL3 “sorumluluk alırım ve mutlu olurum” cevabını vermişlerdir. Lisans düşük
grupta “az”, “okulda almam az alırım”, “sorumluluk almayı sevmem (L6)” cevaplarını
vermişleridir. Ön lisans düşük grupta ise “katıldığım aktivite yok”, “sınıf ortamında katılırım,
okulda katılmam”, “orta ama okulda aldığım bir sorumluluk yok şeklinde cevaplar verilmiştir.
Olumsuz Duygularla Başa Çıkma
Lisans yüksek gruptaki öğrencilerin tümü olumsuz duygularla başa çıkmada orta düzey başarılı
olduklarını ifade etmişlerdir. L1 orta demesine karşılık “ çok başarılı olamam” demiştir.
Önlisans yüksek gruptaki öğrencilerin tümü kendilerini çok başarılı bulmuşlardır. ÖNL3 “çok
başarılıyım, olumlu düşünmüyorum, üstesinden gelebileceğime inanıyorum” cevabını
vermiştir. Lisans düşük grupta “çok başarılıyım”, başarılıyım”, “başarılı değilim” cevapları
alınmıştır. Önlisans düşükte ise “çok fazla başarılıyım”, “çok fazla başarılıyım”, “orta düzey
başarılıyım”. Cevapları alınmıştır.
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Kendini Değerli Görme
Lisans yüksek gruptaki öğrencilerden ikisi çok fazla değerli görüyorum biri ise “orta değerde
görüyorum” ifadelerini kullanmışlardır. Önlisans yüksek gruptakilerin üçü de “çok fazla değerli
görüyorum” demişlerdir. Lisans öğrencilerinin düşük grubunda üç öğrencinin tümü de
kendilerini “orta düzey değerli” gördüklerini ifade etmişlerdir. Önlisans düşük grupta “çok faz
değerli görüyorum”, “saygı duyup saygı görüyorum” ve “orta derecede” cevaplarını
vermişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sonucunda lisans sınıf mevcudu 80 ön lisans sınıf mevcudu 40’dır. Tanınma
oranları ise lisansta %32 iken ön lisansta %82’dir. Sınıftaki öğrenci sayısının öğrencilerin
birbirini tanımasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Nitekim sosyal psikolojide ‘ kişiliğin
kaybolması’ kavramına göre, bir grupta sayı arttıkça diğerlerini tanıma ve sorumluluk alma
düzeyleri düşmektedir (Kağıtçıbaşı, 2010). Araştırmada devamsızlık ile diğerlerini tanıma
düzeyi arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Devamsızlığı 3-4 hafta olanların diğerlerini
tanıma düzeyleri düşük çıkmıştır. Tanınırlığı yüksek olan öğrencilerin her iki grupta da
arkadaşlık kurma, arkadaşlığı yürütme, yeni ortama uyum sağlama, sorumluluk alma,
becerilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Okul içerisinde çeşitli sorumluluklar aldıklarını ifade
etmişlerdir. Tanınırlığı düşük olan öğrencilerin her iki grupta da arkadaşlık kurma becerilerinin
orta düzeyde olduğu görülmüştür. Tanınırlığı düşük olan öğrencilerin her iki grupta da
sorumluluk almaktan çekindikleri, herhangi bir sorumluluk almadıkları hatta bir öğrencinin
‘sorumluluk almayı sevmem’ dediği görülmektedir. Özellikle lisans öğrencileri arkadaşlığı
yürütme konusunda başarısız olduklarını ifade etmişlerdir. Yine lisans öğrencileri sosyal
ortamlarda kendilerini orta derecede değerli gördüklerini belirtmişlerdir.
Araştırmanın sonuçları ışığında aşağıdakiler önerilmektedir:
1. Tanınırlığı yüksek olan öğrenciler sorumluluk almaktan çekinmezken, düşük olan
öğrencilerin özellikle sorumluluk almaktan çekindikleri görülmüştür. Bu nedenle de eğitim
ortamlarda gruba adaptasyonu kolaylaştırmak için grubun tamamına çeşitli sorumluluklar
verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Gelişimsel süreçte çocuklar 5-7 yaş arasında
sorumluluk üstelenebilecek kapasiteye erişmektedirler(Milner & Ochs, 1990). Bu yaş aralığı
sorumluluk duygusunun kazanılması açısından kritik olarak görülmektedir (Blount &
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Schieffelin, 1992; Ochs & Izquierdo, 2009; Seymour, 1988). Bu nedenle okul öncesi eğitimde
sorumluluk duygusunu destekleyici etkinliklere ve uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir.
2. Öğrencilerin gruba katılmasını engelleyen faktörler bu araştırmada belirlenmiştir. Ancak bu
faktörlerin desteklenmesi için nicel araştırmalara ihtiyaç vardır.
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NESİLLER ARASI AKTARIMLA BAĞLANMA VE DUYARLILIK
DAVRANIŞLARININ 3-6 YAŞ ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN YANSIMASININ
İNCELENMESİ

Zeynep Deniz SEVEN
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Prof. Dr. Serdal SEVEN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Damla ZÜNGÖR
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
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ÖZET
Araştırmanın amacı nesiller arası aktarımla bağlanma ve duyarlılık davranışlarının 3-6 yaş
çocukları üzerinden yansımasını incelemek şeklinde belirlenmiştir. Araştırma nitel ve nicel
yöntemin birlikte kullanıldığı karma bir modelle yapılmıştır. Nesiller arası duyarlılık
davranışları nitel araştırmalarda gömülü teori durum çalışması yöntem ile belirlenmiştir. Diğer
taraftan bağlanma puanlarının nesiller arası kararlılığının belirlenmesi amacıyla da korelasyon
katsayısı tespit edilmiştir. Araştırmaya 2 anneanne ve bunların 3-5 yaş çocuğa sahip birisi
ikincil bağlanmaya sahip ikişer kızları dahil edilmiştir. Böylece 3 nesilden toplam 10 kişi
araştırmaya katılmıştır. Anneanneler ve kızları geniş ailede, çocuklar ise çekirdek ailede
büyümüşlerdir. Bağlanma durumları (Fraley, Waller, & Brennan, (2000) tarafından geliştirilen
ve Selçuk, Günaydın, Sümer, & Uysal, (2005) tarafından uyarlanan Yakın İlişkilerde Yaşantılar
Envanteri-II ölçeğiyle belirlenmiştir. Bununla birlikte annelerin duyarlılıklarının belirlenmesi
amacıyla yarı yapılandırılmış bir ortamda oyun hamurları yardımıyla 3-5 yaş çocuklarla
annelerinin etkileşimleri dahilinde annelerin duyarlılık davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak
anneannelerin büyük çocuklarıyla bağlanma ilişkisinden dolayı nesillerarası bir aktarımın
olduğu ancak bunun anneannelerin ikincil bağlanmaya sahip küçük kızlarını kapsamadıkları
görülmüştür. Annelerin duyarlılık davranışlarında ikincil bağlanmaya sahip olanlarının daha
olumlu oldukları görülmektedir. Araştırma sonuçları bağlanma teorisinde yer alan nesiller arası
aktarım ve hiyerarşik bağlanma biçimi teorilerini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Bağlanma, Çoklu Bağlanma, Anne Duyarlılığı, Nesillerarası Aktarım,
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GİRİŞ
Aile bağlar vasıtasıyla varlığını devam ettirir. Yapılan araştırmalar anne-çocuk bağı
kadar annenin kendi annesiyle olan bağının da önemli olduğunu göstermiştir. Bağlanma
biçiminin nesiller boyu aktarıldığını destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Nesiller arası
aktarımları inceleyen araştırmaların anneden anneye aktarımı varsaydıkları görülmektedir
(Mills-koonce ve diğ., 2007). Birçok kültürde geniş aile tarihsel bir gerçekliktir. Bugünkü
çekirdek ailelerin kökeni de çoğunlukla geniş aile modeline dayanmaktadır (Seven ve Alabay,
2020). Geniş aile yapısı içerisinde ilişkiler organik yapıdadır. Bebeğin ve çocuğun
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda anneye abla, yenge, hala, teyze gibi unsurların da
yardımcı olduğu hatta sorumluluğun çoğunluğunu aldıkları görülmektedir. Bu durumla ilgili
bağlanma teorisinde iki kavram ön plana çıkmaktadır: nesiller arası geçiş ve hiyerarşik
bağlanma.
Nesiller arası aktarma yaklaşımına göre, bağlanma biçimleri nesiller boyunca kalıcı
olma eğilimindedir. Van Ijzendoorn, (1995) bir meta analiz çalışmasıyla nesiller arası aktarımla
ilgili yayınları incelemiştir. 18 ülkeden örneklemin bulunduğu çalışmada yetişkin bağlanma
sınıflandırmasından AAI sınıflamasının bebeklikteki Yabancının durumu sınıflaması
tarafından yordanabildiği sonucuna varmıştır. Buna göre güvenli annenin bebeğinin yetişkin
olduğunda güvenli olması kaçınmalı annenin bebeğinin de yetişkin olduğunda kaçınmalı olması
beklenir(Wallin, 2007).
Bununla birlikte, araştırmalar aynı zamanda ebeveynin önceki bağlanma tarzı algısının,
bağlanmanın kendisinden daha önemli olduğunu göstermiştir. Bir annenin birincil bakıcısıyla
kendi tarihsel ilişkisini nasıl değerlendirdiği, kendi çocuğunun bağlılığının gelişmesinde
merkezi bir öneme sahiptir (Ainsworth & Bowlby, 1991; Main, 1990). Diğer bir anlatımla
bağlanma ilişkisi annenin çocukla ilişkisi ve annenin kendi annesiyle ilişkisi olmak üzere iki
yönlü olarak görülmektedir.
Bowlby, çocukların bakıcılar ile ilişkilerini bağlanma figürleri hiyerarşisinde organize
ettiklerini savunmaktadır (Bowlby, 1969). Hiyerarşi kavramı, literatürde tartışılsa bile, tüm
bakıcıların çocuğun bağlanma ihtiyaçlarını karşılamada eşit derecede önemli bir rol
oynamadığını, ancak bağlanma sisteminin etkinleştirildiği zamanlarda çocuğun bir bakıcı için
diğerine göre iyi tanımlanmış tercihler geliştirdiği görüşü hakimdir. Bowlby bağlanma
hiyerarşisinde en çok tercih edilen bakıcıyı "asıl" veya birincil bağlanma figürü olarak
tanımlamıştır ve diğer bakıcılar "yardımcı" (ikincil, üçüncül vb.) Bağlanma figürleri olarak
adlandırmıştır (Seibert & Kerns, 2009).
Geniş aile modelinde nesilden nesile aktarımda ilişkinin öğrenilme biçimleri
çeşitlenmektedir (Van Ijzendoorn, 1995). Bununla birlikte ikincil ve diğer çoklu ilişkilerin
geniş aile modelinde yaygın olduğu bilinmektedir. Günümüzde çekirdek ailelerin büyük bir
çoğunluğunun geniş aileden geldiği düşünüldüğünde geniş ailedeki ilişki modellerinin çekirdek
ailede de sürdürüldüğü görülmektedir (seven). Birincil bağlanmayla birlikte yardımcı bağlanma
ilişkileri yaşamış annelerin çocuklarıyla ilişkileri halihazırda bilinmemektedir. Diğer taraftan
Dünya’da ve ülkemizde geniş aile ve bağlanma çalışmalarının oldukça sınırlı olduğu
görülmektedir (Seven & Ogelman, 2012). Geniş aile yapısında çoklu bağlanmanın annelik
becerisi yani anne duyarlılığına etkisiyle birlikte oluşacak sonuçları da henüz bilinmemektedir.
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Bu araştırmada nesiller arası bağlanma aktarımının yönü ve geniş ailede büyümüş
birincil ve ikincil bağlanma ilişkisi kurmuş annelerin çocuklarına karşı duyarlılık durumlarının
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın yöntemi
Araştırma nitel ve nicel yöntemin birlikte kullanıldığı karma bir modelle yapılmıştır.
Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği türde araştırmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2000).
Bu nitel araştırmada, durum çalışmasının bir türü olan gömülü çoklu durum araştırması
kullanılmıştır(Yin, 2003). Nesiller arası duyarlılık davranışları nitel araştırmalarda gömülü teori
durum çalışması yöntem ile belirlenmiştir. Bağlanmanın nesiller arası kararlılığının
belirlenmesi amacıyla anneanne ve annelerin bağlanma puanları arasındaki ilişki Pearson
korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışmaya katılan 3 nesil anneanne, anne ve torunlar nitel araştırmalarda kullanılan
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. Bu araştırmada
ölçüt olarak her biri 3-5 yaşları arasında çocukları olan, geniş ailede büyümüş, biri ikincil
bakıcısı olan iki kız kardeş ve geniş ailede büyümüş anneleri belirlenmiştir. Çalışmaya bu
kriterlere uygun iki aileden bireyler dahil edilmiştir. Bu kapsamda:
Araştırmaya 2 anneanne ve bunların 3-5 yaş çocuğa sahip ikişer kızları (4 anne) dahil
edilmiştir. Böylece 3 nesilden toplam 10 kişi araştırmaya katılmıştır. Anneanneler ve anneler
geniş ailede, çocukları da çekirdek ailede büyümüşlerdir.

A1

Ç1

A2

Ç2

AA1

A3
AA2
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Veri toplama Araçları
Bu araştırmada Anneanneler ile annelerin bağlanma ilişkilerini belirlemek amacıyla Yakın
İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II anne-çocuk arasındaki etkileşimi belirlemek adına yarı
yapılandırılmış oyun ve anne-çocuk gözlem formu kullanılmıştır.
Anne- Çocuk Gözlem Formu
Anne- Çocuk Gözlem Formu Gözlem sürecinde anne-çocuk arasındaki duyarlılığı
belirleyecek etkileşim davranışlarını tespit etmek amacıyla ilgili literatür incelenmiştir. Bu
kapsamda anne duyarlılığına yön veren duyarlılık döngüsünün oluşumu ile ilgili gözlem
davranış listesi hazırlanmıştır(Juffer ve diğ., 2008). Hazırlanan gözlem davranış listesi 5
uzmana gönderilerek uzman görüşleri alındıktan sonra gereken düzenlemeler yapılarak forma
son hali verilmiştir.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II:
Yetişkinler için bağlanma boyutlarının değerlendirilmesi için Fraley ve arkadaşları,
(2000) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır. 18 madde bağlanmanın
kaygı boyutunda; 18 madde ise bağlanmanın kaçınma boyutunu ölçmektedir. Her iki boyut için
ilgili maddeler ayrı ayrı toplanıp katılımcılar için kaygı ve kaçınma puanları elde edilmektedir.
Yüksek puanlar bağlanmanın kaygı ve kaçınma boyutlarındaki artışa işaret etmektedir. YİYEII’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Sümer ve Güngör, (1999) tarafından
yapılmıştır. Buna göre envanterin gerek kaçınma gerekse kaygı boyutları yüksek düzeyde iç
tutarlığa sahip olup, Cronbach alfa katsayıları bu boyutlar için sırasıyla .90 ve .86’dır.
Envanterin test-tekrar test güvenirliği ise yapılan analizler sonucunda kaygı boyutu için .82,
kaçınma boyutu için ise .81 olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması
Gözleme dayalı veriler anne çocuk çiftlerinin 10’ar dakikalık oyun etkinliklerinin,
kamera kayıtları alınarak toplanmıştır. Anne çocuk bilgi formu ise oyun etkinliği sonrası
görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından doldurulmuştur. Ayrıca, anneanne ve annelere Yakın
İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada betimsel-yorumsal veri analizi kullanılmıştır. Bu tür analizde veriler
indirgenir, belli bir sıraya konur, veriler seçilir ve yorum yapılır. Bu analiz türünde betimsel
anlatımlar üzerine uygun yorumlara yer verilir (Ekiz, 2007). Bu araştırmada veriler incelenmiş,
kategoriler oluşturularak tablolaştırılmış ve bulgular yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
Gözlem sonucunda elde edilecek video kayıtları 2 kodlayıcı tarafından kodlanarak veriler
oluşturulmuştur.
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BULGULAR
Bağlanma

Nesiller arası bağlanma tutarlılığını tespit etmek için Pearson Korelasyon Katsayısı
belirlenmiştir. Anneanne 1 ve A1 arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (r= ,48
<0,01). Anneanne 1 ile A2 arasında anlamlı bir bağlanma ilişkisi tespit edilmemiştir. Anneanne
2 ile A3 arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (r= ,36 < 0,05). Ancak Anneanne 2 ile A4
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre Anneannelerin birincil bağlanmaya sahip
büyük kızları ile bağlanma ilişkisi olduğu ancak ikinci bağlanmaya sahip küçük kızları ile ilişki
olmadığı anlaşılmaktadır.
Anne Duyarlılığı ve Bağlanma

Ç1’in duyarlılık döngüsü başlatma girişiminin neredeyse hiç olmadığı anlaşılmaktadır.
A1’in duyarlılık döngüsünün olumsuz olduğu, çocuğun fazlaca göz kontağı arayışlarının anne
tarafından neredeyse karşılıksız kaldığı görülmüştür. AA1’in kızı A2’nin kaygılı ve kaçınmacı
puanları düşüktür. Bu annenin çocuğuyla etkileşiminde duyarlık döngüsü ve göz kontağı
başarılı bulunmuştur. A3-Ç3 duyarlılık döngüsünde çocuğun olumlu mesajları annenin
olumsuz tepkileri sonucu olumsuza dönüşmüştür. Çocuğun göz kontağı arayışları anne
tarafından neredeyse hiç karşılık bulmamıştır. A3 sık göz kontağı girişimlerinin çocuk üzerinde
olumsuz etki bıraktığı görülmüştür. AA2’nin kızı A4’ün kaygılı ve kaçınmacı puanları
düşüktür. Buna karşılık duyarlılık döngüsünde çocuğun sözlü sinyallerine annenin daha çok
olumlu sözlü tepkiler verdiği, çocuğun da olumlu sözlü tepkiler verdiği görülmüştür.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Sonuç olarak anneannelerin büyük çocuklarıyla bağlanma ilişkisinden dolayı
nesillerarası bir aktarımın olduğu ancak bunun anneannelerin ikincil bağlanmaya sahip küçük
kızlarını kapsamadıkları görülmüştür. Annelerin duyarlılık davranışlarında ikincil bağlanmaya
sahip olanlarının daha olumlu oldukları görülmektedir. Araştırma sonuçları bağlanma
teorisinde yer alan nesiller arası aktarım (Van Ijzendoorn, 1995) ve hiyerarşik bağlanma biçimi
(Seibert & Kerns, 2009) teorilerini desteklemektedir. Geniş aileden çekirdek aileye geçişte
nesiller arası bağlanma aktarımı olduğu ancak geniş ailede çoğunlukla görülen ikincil bağlanma
biçimine sahip annelerin bağlanma durumlarında farklılık olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan
annelerin çocuklarıyla duyarlılık ilişkilerinin bu durumdan etkilendiğine dair bulgular elde
edilmiştir. Geniş aileden çekirdek aileye geçişte bağlanma ve duyarlılık davranışların aktarımı
ile ilgili ülkemizde daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Nesiller arası geçişin
anlaşılması için geniş örneklemde nicel çalışmalarla birlikte aktarılan davranış kalıplarının
türlerinin belirlenmesi için de nitel araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA
KARADENİZ BÖLGESİ YAYLA TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Nurettin İMRE
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Öğr. Gör. Tamer CÖMERT
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
UNWTO (2017) tarafından 1990’dan başlayarak uzun dönemli verilerin ve özellikle 2010-2030
arasında gerçekleşen turizm hareketlerinin değerlendirildiği, turizmin geleceğine ilişkin olarak
her yıl güncellenen öngörülerin yer aldığı bir analiz çalışması bulunmaktadır. Söz konusu
çalışmalarda; geçmişte turizmi etkileyen ve gelecekte de etkilemesi muhtemel sosyal, siyasal,
ekonomik, çevresel ve teknolojik faktörler verilere dayalı olarak incelenmektedir.
2017 yılında güncellenen UNWTO Turizm raporu, 2030 yılı turist varışlarının dünya çapında
1,8 milyar kişiye ulaşacağı, uluslararası turist varışları açısından 2010-2030 döneminde küresel
yıllık artış hızı ortalama %3,3 olarak öngörülmüş, 2030 yılına doğru, turistlerin %57’si
gelişmekte olan ülkelere yönelmiş olacağı tahminlenmiştir.
Ahmet Temurci (2017) çalışmasında “en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm
sektöründeki yoğun rekabet ve değişen turist eğilimleri, destinasyonları farklılaşmaya, tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerinde özgün değerlerine yöneltmektedir. Günümüz turist profili; kültürel
değerlere önem veren, yerel yaşamı deneyimlemek isteyen bir nitelikte olup” bu eğilimlerin
doğa temelli turizm (eko turizm, yayla turizmi vb.) faaliyetlerinin de artacağı sonucuna
ulaşmamızı sağlamıştır.
Sürekli gelişmekte olan turizm sektörü ülkemiz ekonomisi içinde önemli yer tutmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke ekonomisi içinde önemli yer tutan turizm
sektörünün planlı bir çerçevede gelişmesi için stratejik planlar oluşturulmaktadır.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hazırlanarak 2007 yılında uygulamaya konulmuştur. Plan;
turizm sektörünün güçlendirilmesine yönelik stratejileri 16 başlık altında ortaya koymuştur.
Planın uygulanması için beşer yıllık eylem planları oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.
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Hazırlanan plan içinde değişen turizm sektör yapısı ile değişen turist profili dikkate alınmış ve
Turizmin Çeşitlendirilmesi başlığı altında Eko Turizm – Yayla Turizmi hedefleri belirlenmiştir.
Turizm yazınında 2000’li yılların ilk on yılına kadar popüler konular arasında yer alan “Yayla
Turizmi” hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda yayla turizminin önemi,
geleceği, sorunları ve sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından turizm strateji içinde yer verilen yayla turizmi bakanlık tarafından desteklenen
turizm çeşitleri arasında yer almaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan “Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin
Yönetmelik” ile ilan edilen Turizm Merkezleri arasında 21 yayla ve bunların 19 adedi,
Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır.
Karadeniz Bölgesi “Yayla Turizmi” için, “Yayla Turizmi” için Karadeniz Bölgesi büyük önem
taşımaktadır. Çalışmamızda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 planı çıkış noktası olarak
belirlenmiş ve bu plan çerçevesinde hazırlanan Eylem Planları ele alınmıştır. Karadeniz
Bölgesinde yer alan 17’si Turizm Merkezi, 2’si Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
ilan edilen yayların durumu ikincil verilerden incelenmiş ve “Yayla Turizmi” kapsamında
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Turizm Stratejisi, Turizm Türleri, Yayla Turizmi
1. Giriş
UNWTO tarafından 1990’dan başlayarak uzun dönemli verilerin ve özellikle 2010-2030
arasında gerçekleşen turizm hareketlerinin değerlendirildiği, turizmin geleceğine ilişkin olarak
her yıl güncellenen öngörülerin yer aldığı bir analiz çalışması bulunmaktadır. Söz konusu
çalışmalarda; geçmişte turizmi etkileyen ve gelecekte de etkilemesi muhtemel sosyal, siyasal,
ekonomik, çevresel ve teknolojik faktörler verilere dayalı olarak incelenmektedir.
2017 yılında güncellenen UNWTO Turizm raporu, 2030 yılı turist varışlarının dünya çapında
1,8 milyar kişiye ulaşacağı, uluslararası turist varışları açısından 2010-2030 döneminde küresel
yıllık artış hızı ortalama %3,3 olarak öngörülmüş, 2030 yılına doğru, turistlerin %57’si
gelişmekte olan ülkelere yönelmiş olacağı tahminlenmiştir. Bu tahminlerden hareketle
ülkemize yönelen turistik talebin artarak süreceğini öngörmek mümkündür.
Ahmet Temurci (2018) çalışmasında “en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm
sektöründeki yoğun rekabet ve değişen turist eğilimleri, destinasyonları farklılaşmaya, tanıtım
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ve pazarlama faaliyetlerinde özgün değerlerine yöneltmektedir. Günümüz turist profili; kültürel
değerlere önem veren, yerel yaşamı deneyimlemek isteyen bir nitelikte olup” bu eğilimlerin
doğa temelli turizm (eko turizm, yayla turizmi vb.) faaliyetlerinin de artacağı sonucuna
ulaşmamızı sağlamıştır.
1963 yılından itibaren planlı kalkınma modeli izleyen Türkiye beşer yıllık kalkınma planları
hazırlamış ve bunları uygulamıştır (Cömert, 2002). Hazırlanan planlar içinde turizm sektörüne
yer vermiş, kamu için emredici, özel sektör için özendirici politikalar izlemiştir (Batman ve
Cömert, 2001 ). Günümüzde deniz-güneş-kum üçlüsünün oluşturduğu klasik turistik ürün
farklılaşmış yerini kültür-doğa-spor ve benzeri alternatif turizm ürünlerini almaya başlamıştır.
Bu değişim ülkemiz turizm planlamacılarını ve uygulamacılarını harekete geçirmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığınca yoğun bir çalışma ile 2007 yılında 2023 Turizm Stratejisi
hazırlanmıştır. Stratejik plan eylem planları ile desteklenerek uygulamaya geçilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri İle
Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik” hazırlanıp, oluşturulan
komisyonlarca yürütülen yönetmelik ile 19 yayla TM (Turizm Merkezi), 2 yayla KTKGB
(Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi) olarak ilan edilmiştir. Coğrafi özellikleri,
iklimi, bitki örtüsü, gelenek ve görenekleri ile ön plana çıkan Karadeniz Bölgesinden 17 yayla
TM, 2 yayla ise KTKGB olarak ilan edilmiştir. Turizm literatüründe eko turizm kapsamı içinde
de değerlendirilen ayrı kavram olarak da ele alınan yayla turizmi Karadeniz bölgesinin en temel
turizm faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı doğasıyla, biyolojik zenginlikleriyle, kültürel değerleriyle önem taşıyan
Karadeniz Bölgesinin yayla turizm açısından taşıdığı potansiyeli Türkiye Turizm Stratejisi
2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde ortaya koymak ve çalışma alanının
turizm açısından önemini vurgulamaktır.
2. Literatür
2.1. Turizm ve Yayla Turizmi
Turizm; insanların sürekli yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahat ve gittikleri yerlerde geçici
konaklamalarından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili faaliyetlerin (Batman, 1999)
bütünü olarak tanımlanabilir. Kavramın kapsamının geniş olması, turizmin farklı sektörlerle
ilişkilerini de ortaya koymaktadır.
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Asırlar önce başlayan turizm hareketleri günümüz modern dünyasında yeni biçimler, yeni
anlayışlar, yeni yöntemler kazanmıştır. Turizm bugün bir endüstri dalı olarak adlandırılmakta
ve bu alandaki bütün işlemleri kapsayan çok yönlü bir kavram olarak kabul edilmektedir (İmre
ve Gürbüz, 1994). Bir endüstri olgusu içinde değerlendirilen turizm; zaman içinde teknolojiksosyolojik-çevresel değişimlere ayak uydurarak sürekli değişime uğramıştır.
Turizm, günümüzde ekonomik, politik ve sosyal aktiviteleri kapsayan bir hizmet endüstrisi
olarak gelişmekte, ancak fiziksel çevreyi kirleten bir boyutu da bulunmaktadır (Erdoğan ve
Uslu, 2003). Kitle turizminin çevre üzerinde yarattığı baskının azaltılması ve kitle turizmine
alternatif olarak soft turizm, eko turizm gibi turizm çeşitleri önem kazanmaya başlamıştır.
İnsanları turizme katılmaya sevk eden pek çok faktör vardır. Bunlar arasında bedensel ve
zihinsel olarak rahatlama, farklı kültürleri tanıma isteği, merak, arkadaş ve akraba ziyareti,
sayılabilir (Özgüç, 2007). İnsanları turizme yönelten unsurların çeşitliliği turizm çeşitliliğini
kolaylaştırdığı çıkarımını yapmak mümkündür.
Kırsal turizmin başta tarım, eko ve kültür turizmi olmak üzere birçok turizm alternatifiyle
bağdaşık bir yapısı bulunmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarınca (STK) desteklenmesine rağmen, çok katmanlı yapısıyla yerel ekonomilerin
güçlenmesine katkı sağlayan kırsal turizmden arzu edilen seviyede verim alınamadığı
görülmektedir (Acır, 2017). Türkiye’de son yıllarda, deniz ve kıyı turizmine alternatif
olabilecek turizm faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Alternatif turizm
faaliyetlerinin en önemlisi yayla-dağ turizmidir (Yazıcı ve Doğanay, 2000). Başta kamu
tarafından sürekli desteklenmesine rağmen yerel halkın konuya olan uzaklığı, yeterli eğitimin
verilemeyişi gibi birçok neden yayla turizminde istenen noktaya ulaşılamamasındaki temel
nedenlerdir.
Yayla, fazla engebeli olmayıp düz ve otlaklarla kaplı, suyu bol olan yaylalar hayvancılıkla
geçimlerini sağlayan topluluklarca yılın belirli aylarında hayvanlarına taze ot temini ve aynı
zamanda hayvansal üretimlerini (süt, peynir, yağ gibi) yapmak amacıyla kullanılır. Yayla
kelimesi Büyük Larousse’da “mevsimlik olarak hayvanları ile birlikte yer değiştiren yarı
göçebelerin otlak alanında kurdukları ve kimi kez küçük ölçüde tarımsal üretim de yaptıkları
geçici yerleşme”, olarak tanımlanırken (Tapur, 2008), Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü yaylayı
isim ve coğrafi terim olarak iki şekilde açıklamaktadır. Bir coğrafi terim olarak yayla;
akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak
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bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato. İki isim olarak yayla; dağlık,
yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin
olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri, olarak tanımlanmaktadır. Yayla, kelime anlamı ile
“Düz ve Yüksek Yer” olarak tanımlanabilir. Yaylalar genellikle yükseklerde yer aldıkları için
yüksekteki düzlükler, otluk alanlar için yayla ismi kullanılmaktadır.
Yayla turizmi yeni olmakla beraber, yaylalara seyahat çok eski olup kültürel bir değerdir.
Anadolu insanı yüzyıllardır hayvancılık ve iklimsel nedenlerle yılın belirli dönemlerinde
yaylalara seyahat eder, göç eder (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012). İnsanların bulundukları
yerden ayrılarak yaylalara gitmeleri ve orada konaklayarak tüm ihtiyaçlarını temin etmeleri bir
turizm hareketi oluşturmaktadır. Ayrıca yayla etkinlikleri, yayla kültürü ve bozulmamış doğada
yaşamak, diğer insanların da ilgisini çekmiş ve bu yaşama tarzını katılmalarını sağlamış ve
sonuç olarak da “yayla turizmi” şeklinde bir turizm çeşidini meydana çıkarmıştır (Haberal,
2015). Literatürde yayla turizmi tanımının fazlaca yer almayışının temel nedeni yayla
turizminin eko turizm, kırsal turizm, soft turizm gibi kavramların içinde tanımlanıyor
olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak yayla turizm yaylada gerçekleştirilen
rekreasyonel faaliyetlere katılmak için yapılan, geçici konaklamalardan doğan bir turizm çeşidi
olarak tanımlanabilir.
Trabzon, Tokat, Sinop, Rize, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Antalya illerinde bulunan 21
yaylanın turizm merkezi olarak ilan edilmesi ile, belki dünyada ilk defa “Yayla Turizmi” turizm
literatürüne giriyordu (İmre ve Gürbüz, 1994). Turizm literatürü incelendiğinde yayla turizmi
kavramı görülmemektedir.
Türk insanının doğayla bütünleşmek, sıcaktan korunmak için uyguladığı “yaylaya çıkmak”
geleneği, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Yapılan bir araştırmada, seyahat
edenlerin ülke seçimini etkileyen faktörler incelenmiştir. Birinci tercih faktörü %79 ile
“doğanın korunduğu bir çevre”, ikinci tercih faktörü ise %69 ile “yerel geleneklerin
bulunabileceği bir yer” (Gülez, 1989) olarak belirlenmiştir. Bu tespitler bize, temelde çevrenin,
doğal değerlerin korunduğu, sportif, eğlence amaçları ile Yayla Turizmini işaret etmektedir.
3. Yöntem
Teorik olarak hazırlanan çalışmada; Türkiye turizminin yol haritası konumunda olan Türkiye
Turizm Stratejisi 2023 ile yol haritasının izlenmesinde yer alacak Turizm Eylem Planı araştırma
konusunu oluşturmaktadır. Kavramsal olarak ele alınan çalışmada ikincil veri kaynaklarından
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yararlanılmıştır. Kamuya emredici, özel sektör ve STK’lara özendirici ve yol gösterici olarak
hazırlanan stratejinin özümsenmesi, konunun farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi amacıyla
toplam 46 adet araştırma incelenmiştir. İkincil veri kaynakları olarak literatürde yer alan
makaleler, bildiriler, tezler, dergiler, web sayfaları ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı incelenerek Karadeniz Bölgesi Yayla Turizmi mevcut
durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
3.1. Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmi
Karadeniz Bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile Türkiye turizminde önemli bir yer
olma özelliğine sahiptir. Özellikle yaylalarda ve kırsal kesimde bozulmadan kalmış mimari
örnekler, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelen tarihi eserler,
yüzyıllardır yöre özelliklerini kaybetmeden kalmış ve el değmemiş bakir doğa buraya yönelen
turistik ilginin nedenini oluşturduğu bilinmektedir.
Karadeniz Bölgesinde yaylaya çıkmak uzun yıllardır yapılan bir faaliyettir. Bu bölgede yaylaya
çıkmak; bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle kıyı kesimlerimde düzlüklerin olmayışı, ormanlık
arazi yoğunluğu, çay ve fındık tarımının yoğun olarak yapılması gibi nedenlerle hayvancılığa
olanak vermemesi yüzünden sürdürülmektedir. Günümüzde ise yaylaya çıkmak hayvancılık
fonksiyonunun yanına başta eğlence geleneğini sürdürmek ile beraber turizm ve rekreasyonel
amaçlı bir faaliyet haline gelmeye başlamıştır. Kıyı şeridinde yaşamlarını sürdürenlerin yaz
aylarında görülen sıcak ve nemden kaçış noktaları yaylalar olmaktadır.
Karadeniz yaylaları eski fonksiyonlarını yitirmiş olup, günümüzde büyük ölçüde turizm ve
rekreasyonel yaylalar haline gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın alternatif turizm
kapsamında başlatmış olduğu turizm çeşitlendirme çabalarının başında yayla turizmi
gelmektedir. Bakanlık bu kapsamda çok sayıda yaylayı “Yayla Turizmi” turizm merkezi ilan
etmiştir. Harita 1’de Türkiye genelinde turizm merkezi ilan edilen yaylar, bulundukları iller
bazında yer almaktadır.
Bu verilerden hareketle, Karadeniz Bölgesi yayla turizmi için, yöresel mimariye uyan, doğa ile
uyumlu, düşük kapasiteli tesislerle, yaya ve araç trafik yolları ile kültür etkinlikleri için uygun
alanlar sağlanarak yörede turizm hareketlerinin geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmelidir.
Harita 1’de görüldüğü üzere Türkiye genelinde Turizm Merkezi ilan edilen yaylaların büyük
bölümü Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Diğer bölgelerimizde yaylalar mevcuttur, ancak
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bu yaylalar daha çok gerçek fonksiyonları ile kullanılmaktadır. Turizm merkezi ilan edilen
yaylalarda özellikle rekreasyonel faaliyetler uzun yıllardır sürdürülmektedir. Bu yaylaların
bulunduğu coğrafyada gelenek görenek yayların gerçek fonksiyonları yayında turizm
faaliyetlerinin de yürütülmesine olanak vermektedir.

Harita 1
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11538/yayla-turizmmerkezleri.html
Tablo 1’de Turizm Merkezi ilan edilen yaylalar ile bunların tanıtım web sayfaları, konaklama,
ulaşım ve yeme-içme olanakları görülmektedir. Türkiye genelinde 21 yayla Turizm Merkkezi
ilan edilirken bunların 19’nun Karadeniz Bölgesinde yer alması, bölgenin yayla turizmi için
taşıdığı önemi göstermektedir. Turizm Merkezi ilan edilen yaylaların dışında yüzlerce yayla
Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde yer alan 19 adet yaylanın hiçbirinin kendine ait bir web tanıtım
sayfasının olmayışı en büyük eksiklik olarak görülmektedir. 1 adet yaylanın web tanıtımına
ulaşılamamıştır. Web aramalarında yayla hakkında görseller çıkmakla birlikte yayla hakkında
detaylı bilgiye ulaşmak mümkün olmamaktadır. Ancak bu yaylamızda konaklama, ulaşım ve
yeme-içme olanaklarının sunulduğu diğer web sayfalarında görülmektedir.
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KONAKLAMA

ULAŞIM

YEME
-İÇME

Giresun Bulancak Bektaş Yaylası
https://giresun.bel.tr/bektas-turizm-merkezi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Giresun Kümbet Yaylası
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/giresun/TurizmAktiviteleri
/kumbet-yaylasi
Giresun Yavuzkemal Yaylası
https://giresun.ktb.gov.tr/TR-217084/yavuzkemal-yaylasi-turizmerkezi.html
Ordu Akkuş Argın Yaylası
https://ordu.ktb.gov.tr/TR-106746/argin-yaylasi-akkus.html
Ordu Aybastı Perşembe Yaylası
https://ordu.ktb.gov.tr/TR-130730/persembe-yaylasiaybastiordu.html
Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe
https://ordu.ktb.gov.tr/TR-106748/aybasti-toygar-kabaktepe.html
Ordu Çambaşı Yaylası
https://ordu.ktb.gov.tr/TR-130415/cambasi-yaylasi---cambasikayak-merkezi.html
Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası
https://ordu.ktb.gov.tr/TR-130672/keyfalan-yaylasi---ordu.html
Ordu Mesudiye Yeşilce-Topçam Yaylaları
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/gezilecekyer/yesilcetoplcam-yaylalarimesudiye
Rize Anzer
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/rize/gezilecekyer/anzerballikoy-yaylasi
Rize Çamlıhemşin Ayder
http://www.rize.gov.tr/yaylalar
Sinop Ayancık Akgöl
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sinop/gezilecekyer/akgol
Sinop Kozfındık Bozarmut
https://sinop.ktb.gov.tr/TR-74908/yayla--turizmi.html
Sinop Türkeli Kurugöl
https://sinop.ktb.gov.tr/TR-74908/yayla--turizmi.html
Tokat Akbelen Yaylası
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/TurizmAktiviteleri/a
kbelen-yaylasi
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Trabzon Akçaabat Karadağ
Tanıtım sayfası yok
Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası
http://www.arakli.bel.tr/pazarcik-yaylasi
Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası
http://www.arakli.bel.tr/yesilyurt-sehitligi-ve-yilantas-yaylasi.html

2020

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Trabzon Maçka Şolma
https://www.macka.bel.tr/turistik-bilgiler/solma-yaylasi

Tablo 1: Karadeniz Bölgesi Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma Bölgesi İlan
Edilen Yayla Bilgileri
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11538/yayla-turizmmerkezleri.html ile il valiliklerinin, belediyelerinin web sayfalarından geliştirilmiştir.
Karadeniz yaylalarının 6 adedinde konaklama ve yeme-içme olanağı bulunmamaktadır. 1 adet
yaylada ise konaklama imkânı bulunmamakta ancak yeme-içme olanağı bulunmaktadır.
Karadeniz yaylarının tümünde ulaşım olanakları mevcuttur.
Karadeniz yaylalarında kültürel aktiviteler yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Ulusal ve
uluslararası şenlikler düzenlenmektedir. Tablo 2’de şenlik düzenlenen yaylar gösterilmektedir.
Yayla şenlikleri Karadeniz bölgesinin en önemli turizm faaliyetlerinden biri ve en önemlisi
olarak görülmektedir. Yerli yabancı binlerce turist bölgeye akın etmektedir. Sosyo-ekonomik
etkisi büyük olan şenlikler her yıl düzenlenmektedir.
Turizm Merkezi olan 12 yaylada düzenli olarak şenlikler düzenlenmektedir. Ayrıca bölge
bulunan ve turizm merkezi olmayan onlarca yaylada her yıl şenlikler yapılmaktadır. Turizm
merkezi olan yaylaların diğer faaliyet konularının tek tek araştırılıp sunulması önemli bir
gerekliliktir.
Yayla Adı

Şenlik Tarihi

Giresun Kümbet Yaylası

Temmuz ayı ikinci yarısı

Ordu Aybastı Perşembe Yaylası

17 – 23 Temmuz

Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası

Ağustos ayı

Ordu Mesudiye Yeşilce-Topçam Yaylaları

Yıl içinde ilan ediliyor
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Rize Anzer

Haziran ayı ikinci haftası

Rize Çamlıhemşin Ayder

Ocak ayı içinde Kardan Adam Şenliği

Sinop Ayancık Akgöl

Temmuz ayı

Sinop Türkeli Kurugöl

Ağustos ayı

Tokat Akbelen Yaylası

Ağustos ayı

Trabzon Akçaabat Karadağ

23 Haziran

Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası

Temmuz ayı

Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası

Temmuz ayı

2020

Tablo 2: Turizm Merkezi İlan Edilen Yaylalar ve Şenlik Tarihleri
Kaynak: Web taraması sonucunda valilikler, belediyeler ve yerel haber ajanslarından elde
edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Yaylalarımızda kış sporları, doğa sporları, çim kayağı gibi farklı birçok faaliyet yer almaktadır.
Ancak bunlar farklı bir çalışmada sunulabilir. Yayların farklı birçok faaliyet için kullanılması
mümkündür. Ürün geliştirme amaçlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
3.2. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007 -2013
Yayla Turizmi Açılımı (Bölüm Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007 yayınından geliştirilmiştir.)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü 16 yıllık vizyon, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektöre
yol gösterici olması, kamu özel birlikteliğinin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.
Türkiye Turizm stratejisi 2023 ile turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün ortak kullanım ve
işbirliği ilkeleri çerçevesinde, stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına
yönelik hedefler, izleme ve değerlendirilmesinin sağlanması ile sektörün güçlendirilmesini
hedeflenmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile birlikte onun önemli bir bileşeni olan Türkiye Turizm
Stratejisi Eylem Planı da hazırlanmıştır. Eylem planı 2007-2013 yıllarını kapsamaktadır ve
Türkiye turizminin kısa, orta ve uzun vadede öncelikli olarak ele alacağı sorunlar, bu sorunları
çözmekle sorumlu kuruluşlar ve bunların rollerinin açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir.
Eylem planı, hedeflerden hareketle bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemlere doğru Türkiye
turizmine yön veren makro bir turizm gelişme ve güçlendirme planıdır.
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Türkiye Turizm Stratejisinin uzun süreli, eylem planının ise kısa süreli olmasının nedeni,
eyleme dönüştürülecek hedeflerin ölçülebilir, izlenebilir ve değerlendirilebilir olmasını
sağlamaktır. Eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile Türkiye Turizm Stratejisinin
performansının izlenmesi sağlanacak aynı zamanda geri bildirimler ve değerlendirilmeler
sonucunda strateji değiştirilebilecektir ve yenilenecektir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 üç ana bölümden oluşmaktadır.
-

-

Yeni Ufuklara Doğru Türkiye Turizmi; Türkiye turizminin vizyon ve vizyon
ilkelerini kapsayan alt 2 bölümden oluşmaktadır.
Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler; planlama, yatırım,
örgütlenme, iç turizm, araştırma ve geliştirme, ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi,
tanıtım ve pazarlama, eğitim, hizmet kalitesi, kentsel ölçekte markalaşma, turizm
çeşitlendirilmesi, mevcut turizm alanlarının rehabilitasyonu, turizm gelişim
bölgeleri, turizm gelişim koridorları, turizm kentleri, eko-turizm bölgelerini
kapsayan 16 alt bölümden oluşmaktadır.
Turizm Stratejisinin Uygulanması; kurumsal yapılanma ve yönetişim, eylem
planlaması, izleme ve değerlendirme kriterlerini kapsayan 3 alt bölümden
oluşmaktadır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 prensipleri ve tedbirleri ile strateji kavramsal olarak bir bütünlük
taşımaktadır. Oluşturulan stratejinin dayandığı prensipler ile bu prensiplerin uygulanması ve
korunmasına yönelik tedbirler aşağıda özetlenmiştir.
– Tüm çalışmaların yürütülmesinde bürokratik engellerin azaltılmasının sağlanması,
– Kamu ve özel sektör işbirliği ilkesi ile planlamada, yönetimde ve uygulamada birlikteliğin
sağlanması ile cazip alan ve aksların ortaya çıkarılmasının sağlanması,
– Bölgesel, yönlendirici, dinamik çalışmalarla turizm gelirlerinin Türkiye geneline yayılması
ile bölgesel kalkınmışlık farklarının giderilmesini sağlanması,
– Sürdürülebilir turizm ilkelerinin uygulanması ile Türkiye turizm kaynaklarının korumakullanma dengesi gözetilerek mevcut yapının ve gelecek yatırımların yönlendirilmesini
sağlanması,
– Geliştirilecek alternatif turizm ürünleri ile turizm gelirlerinin GSMH içindeki payın
artırılmasının sağlanması,
– Turistik çekiciliğin yaratılması için ürün ve mekan entegrasyonunun sağlanması,
– Pazarlamanın destinasyon odaklı olarak yapılmasının teşviki ile destinasyon yatırım, tanıtma,
ve pazarlamanın bütünsel olarak dengelenmesinin sağlanması,
– Planlamanın temel ilkelerinin; esnek, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve sürdürülebilir
olmasının sağlanması,
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– Teşvik sisteminin bölge ve turizm türü odaklı, yatırım yılları bazında verilmesinin sağlanması,
teşviklerle yapılan yatırımların uzman firmalar tarafından denetiminin sağlanması,
– Ulusal-Bölgesel-Nokta bazında turizm örgütlenmesinin sağlanması ile destinasyon
yönetiminin sağlanması,
– İç turizmin geliştirilmesinin sağlanması,
– Bilimsel çalışmalarla Ar-Ge çalışmalarının desteklenerek hızlandırılmasının sağlanması,
– Ulaşım ve altyapıya gerekli önemin verilmesinin sağlanması, ilgili bakanlıklarla işbirliği ile
sorunların kesin ve hızlı bir şekilde çözülmesinin sağlanması,
– Oluşturulan Türkiye Turizm vizyonu çerçevesinde marka ve imaja önem verilerek, etkin
tanıtım ve pazarlamanın sağlanması,
– Her bir turizm türü için uygun yöntemler belirlenerek, ilerleme ve güçlendirmenin
sağlanması,
Tüm bu stratejik çalışmanın sonunda genel hedefler; belirlenen stratejik yaklaşımlar
çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi belirlenen bölgelerdeki alt ve
üst yapı ile turistik ürünlerin oluşturulması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86
milyar dolar dış turizm geliri ve turist başı 1350 dolar harcamaya ulaşılması öngörülmektedir.
Ayrıca iç turizm faaliyetlerine katılımın 20 milyona ulaşması hedeflenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılanma kapsamında ve stratejinin
uygulamasını yürütecek yeni birimler oluşturulacaktır. Bu birimler;
*Ulusal Turizm Belgelendirme (Akreditasyon) Birimi
*Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi
*İç turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi
*Turizm Eğitimini Yönlendirme Birimi

Uzun erimli stratejiler öngörülen konu başlıkları;
*Planlama, Yatırım, Örgütlenme,
*İç Turizm, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Hizmet, Eğitim,
*Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi,
*Tanıtım ve Pazarlama,
*Kentsel Ölçekte Markalaşma,
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*Turizmin Çeşitlendirilmesi,
*Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu
*Varış Noktalarının Geliştirilmesi
*Ulusal & İller / Noktasal Turizm Konseyleri, olarak belirlenmiştir. Her birimin görev,
yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Kapsamlı örgütlenme yapısı ile strateji uygulanarak
Türkiye turizmi istenilen, hedeflenen noktaya ulaşacaktır.
Turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında öne çıkan turizm türleri;
*Sağlık ve Termal turizm,
*Kış turizmi,
*Golf turizmi,
*Deniz turizmi,
*Eko-turizm ve Yayla turizmi,
*Kongre ve Fuar turizmi, olarak belirlenmiştir. Bu türler mevcut yapı içinde
sürdürülmekle birlikte güçlendirilmesi gerekmektedir. Değişen ve gelişen turist profiline uygun
turistik ürünlerin yanı sıra hizmet kalitesi yanında altyapı olanaklarının da geliştirilmesi
gereklidir.
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı, hedeflere ulaşılması, en kısa sürede ekonomik ve sosyal
faydanın sağlanabilmesi için yoğun hazırlık sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Eylemlerin zaman planındaki dağılımı beklenen fayda ve uygulama önceliği dikkate alınarak
gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Eylemlerin sıralamasında, turizm ürünün çeşitlendirilmesi,
turizm faaliyetlerinin tüm yurt çapına ve tüm yıla yayılması çalışmaları dikkate alınmıştır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 16 Bölümden oluşan Eylem Planının 3 başlığı içinde yayla
turizmi ile ilgili uygulanacak temel prensipler net bir şekilde sergilenerek, özellikle ilk kez
uygulanacak "Yayla Koridoru" ayrıntılı olarak programlanmıştır.
Plan içeriği stratejinin tüm konularını ayrıntılı bir şekilde, yapılması gerekenleri de ele alarak
ortaya koymaktadır. Strateji içinde “Turizm Çeşitlendirilmesi”, “Turizm Gelişim Koridorları”
ve “Eko-Turizm” bölümlerinde, bilimsel analizler ve araştırmalara dayandırılarak yayla turizm
uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Eko-Turizm ve Yayla Turizmi stratejilerinin temelini yerel halkın başta turistik ürün geliştirme,
yöresel hediyelik eşya yapımı, turistik ürün sunumu, hizmet kalitesi ve işletme yönetimleri
alanlarında eğitilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca pansiyonculuk eğitimleri ile yöre
halkının turizm gelirlerini artırmak, farklı konaklama türleri ile çevresel değerlerinin korunması
da öngörülmektedir.
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Yörenin geleneksel değerlerinin sergilendiği müze evlerin oluşturulması, bilimsel araştırmalara
olanak verecek araştırma istasyonlarının ve bilim müzelerinin kurulması planlamıştır. Gelecek
kuşaklara bilimsel araştırmalar yolu ile geleneksel yapının aktarılması sürdürülebilir turizm
ilkelerinin uygulanmasını da sağlayacaktır.
Doğal ve kültürel değerlerin korunması, güzelleştirilmesi amacı ile peyzaj düzenlemelerinin
yapılması planlanmıştır. Altyapı sorunlarının çözümlenmesi için mevcut yapının iyileştirilmesi,
yenilerinin yapılmaması düşünülmüş, çevre odaklı yaklaşım sergilenmiştir. Yer ve yön
tabelalarının tamamlanması, yerel haritaların, tanıtım broşürlerinin kapsamlı olarak
hazırlanması, doğa turizmi amaçlı yeni rotaların GPS ile tanımlanması planlanmıştır.
Bölgelerin özelliklerine göre belirlenmiş tema alanlarının birleştirilmesi ile oluşturulan turizm
koridorları içinde “Yayla Koridoru” da yer almaktadır. Samsun ilinden başlayıp Artvin Hopa
ilçesine kadar uzana koridor yayla ve doğa turizm merkezlerini içermektedir.
Karadeniz Bölgesinin en önemli turizm ürünü doğası ve kültürünün olduğu vurgulanmıştır. Bu
nedenle Karadeniz Bölgesi’nde başta yayla olmak üzere, kıyı, kültür ve sağlık turizmi ana
temalarını kapsayan bir turizm gelişim senaryosu uygulanacaktır. Bölgede yer alan yaylaların
diğer turizm türleri ile bütünleşmesi öngörülmüştür. Ulusal ve uluslararası boyutta yayla
turizmi varış noktası olarak öne çıkarılması planlanmıştır. Farklı turist tiplerine göre turistik
ürün geliştirme planlamalarının yapılacağı vurgulanmıştır. Kampçılık ve oto karavancılık
teşvik edilecektir.
Tüm bu alanlar için geliştirilen eylem planı, eylem, açıklaması, sorumlu ve ilgili kuruluşlar,
ilgili eylemler, başlangıç tarihi ve süreyi kapsayan detaylı bir çalışma tablosuyla da
açıklanmıştır.
Geniş bir kapsamda hazırlanan strateji ve eylem planı Türkiye turizmi için geleceğin
hazırlanması yanında mevcudun korunmasını da hedefleyerek sunulmuş ve uygulamaya
başlanmıştır. Karadeniz Bölgesi yayla turizm olanaklarına büyük önem veren strateji ve eylem
planı sonucunda, Karadeniz Bölgesi turizmin sosyo-ekonomik getirilerinden koru-kullan ilkesi
çerçevesinde gereken yatırım ve gelir payını alacaktır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile birlikte onun önemli bir bileşeni olan Türkiye Turizm
Stratejisi Eylem Planı 2007 – 2013 Türkiye turizm sektörünün mevcut durumun güçlendirilmesi
ve vizyonun oluşturulması amacı ile hazırlanmıştır. Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, çok
yönlü, işbirlikçi, açık, şeffaf ve bütüncül yaklaşımla, planlama ilkeleri doğrultusunda stratejik
plan hazırlanmıştır.
Planın yürütülmesi, hedeflerin izlenmesi, değerlendirilmesi, sapmalar karşısında yeni
yaklaşımların ortaya konması ile yetki ve sorumlulukların, görevli birimlerin belirtilmesi ise
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı ile tanımlanmıştır. Süreçler zaman aralıkları ile
belirtilmiştir.
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Bu çok yönlü planın uygulanması temelde karmaşık logaritma ile uygulanacağı kesindir. Planın
aslında en zayıf kısmını bu çok yönlü logaritmanın yürütülmesi olduğu görülmektedir. Bu
kapsamda bir planlama turizm sektörü için bir ilktir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye geneli için ilan edilen Yayla Turizm Merkezleri
için 19 adet Karadeniz yaylasının yer alması turizm çeşitlendirmesi açısından bölgenin önemini
ortaya koymaktadır. Yayların mevcut durumlarının analizi için farklı birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarının 46 adedi taranıp incelenmiştir. Bu çalışmalarda yaylarının
coğrafi özellikleri, yaylalarda gerçekleştirilen aktivite türleri ele alınmıştır. Ayrıca yaylarının
tanıtımları için oluşturulmuş yayla adına web sayfalarının olmadığı arama motorlarında yapılan
inceleme sonucunda görülmüştür. Yaylaların tanıtımı valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler
ile kültür ve turizm müdürlükleri web sayfaları üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu
tanıtımlar yeterli düzeyde olmayıp, turizm merkezi ilan edilen tüm yaylaları da kapsamadığı
belirlenmiştir. Yaylalarda düzenlenen şenlikler hakkında da kısıtlı bilgilere web ortamından
ulaşmak mümkündür. Bu bilgilerinde sağlıklı olduğu söylenemez.
Turizm merkezi ilan edilen yaylaların altyapı çalışmaları için gerekli çevre düzen planları
bakanlıkça yapılmış, uygulama çalışmaları yapılmıştır. Bakanlık tarafından çevre
düzenlemeleri için gerekli finansman kaynakları sağlanmış ve yerel yönetimlerce bu kaynaklar
kullanılmıştır (İmre ve Gürbüz, 1994).
Karadeniz Bölgesi’ne olan talep daha çok iç turizm kaynaklıdır. Son yıllarda bölgeye olan talep
profili içerisinde özellikle İran başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri de yer alarak dış turizm
kaynaklı talep oluşmaktadır.
Bölgedeki yayla turizmi ile ilgili mevcut durum şu şekilde analiz edilmiştir.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ürün özellikleri ve kapasite büyük ölçüde belirlenmiştir.
Ürün kitle turizminden çok, eko-turizme uygun görülmektedir.
Ürün özellikleri ve çekicilikleri ile daha iyi tanıtılmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Pansiyonculuk başta olmak üzere eko-turizm ve işletme yönetimi konularında eğitime
ihtiyaç duyulmaktadır.
Destinasyon yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Yatak kapasitesinin yeterli olduğu ancak hizmet kalitesinde yetersizlik görülmektedir.
Konaklama türlerinin çeşitlendirilmesi yerine özgün mimari yapıya uygun konaklama
türlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Pansiyonculuk geliştirilmelidir.
El sanatları geliştirilmeli, bu amaçla eğitimler verilmelidir.
Turistik ürün geliştirme, konaklama, yeme-içme ve rekreasyon faaliyetleri için
kurulacak işletmeler için mutlaka yerel inisiyatifin görüşleri alınmalıdır.
Ulaşım sorunu, yeni ulaşım ağlarının yapımı yerine mevcut ağların sağlıklaştırılması
yolu ile çözülmelidir.

“Turizmin Çeşitlendirilmesi”, “Turizm Gelişim Koridorları ve “Eko-turizm” bölümleri içinde
ele alınan Yayla Turizmi; turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla yayılması, mevcut durumunun
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güçlendirilmesi ve gelecekteki potansiyel etkilerinin artırılması planda detaylı olarak
açıklanmıştır.
Karadeniz Bölgesi Yayla Turizmi için, Yayla Turizmi için Karadeniz Bölgesi vazgeçilmezdir.
Strateji ve eylem planı bu gerçeği ortaya koymaktadır. Oluşturulan “Yayla Turizmi Koridoru”
bu gerçeği ortaya koymakta, bakanlığının konuya verdiği önemi sergilemektedir. Ancak
koridorun Samsun’dan başlaması bir çelişkidir. Sinop yaylaları da Turizm Merkezi olarak
bakanlıkça ilan edilmiştir.
Sonuç olarak; Karadeniz Bölgesi Yayla Turizmine stratejik ve eylem planları amacı, hedefleri
içinde yer alarak, bakanlık tarafından gereken önemin verildiğini ortaya koymaktadır. Bölgenin
ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak, turizm faaliyetlerini Türkiye geneline yaymak,
turizmi 12 aya yaymak ve bu sayede Türkiye’ye olan talebi artırmak strateji ve eylem planının
temel hedefidir.
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ABSTRACT

Performing performance evaluation of managers is a very important human resources
management function, since the organization's success is highly related to the performance of
its managers. Managers are the party that highly affects organizational performance by directing
all resources in the organization to provide sustainable competitive advantage. Managers and
their performances have the feature of being a much more important issue in hospital
management where human life is concerned. Introducing a decision model that uses
Hierarchical Fuzzy TOPSIS (HFTOPSIS) for Selçuk University Faculty of Medicine Hospital
managers’ performance evaluation is the purpose of this study. Throughout the process of
evaluating hospital manager’s performance, four decision makers take place. These decision
makers are chief manager of administrative department, chief manager’s assistant in physician
department and two other personnel in nursing department. The decision makers evaluate the
seven hospital managers under the sixteen sub-criteria (planning, organizing, leading,
controlling, individual professional behavior, organizational professional behavior, individual
continuous improvement, organizational continuous improvement and development, oral
communication, non-verbal communication, written communication, creativity and innovation,
self-confidentiality, team work tendency, risk management, decision making). As a conclusion


This study is the summary of the thesis named “Performance Evaluation of Hospital Managers via Hierarchical
Fuzzy TOPSIS Method”.
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it is found that “personal effectiveness (0.60, 0.80, 1.00)” is the most important decision criteria
for identifying the performance of hospital managers. According to the closeness coefficients
calculated at the end of the algorithm, hospital managers are ranked from best to worst in terms
of their performance as A2 > A6 > A1 > A5 > A7 > A3 > A4. Finally, according to the comment
made considering the closeness coefficient of A2, it can be said that the second hospital manager
is approved to be selected as the best performer.
Keywords: Performance Evaluation, Hospital Managers’ Performance, Hierarchical Fuzzy
TOPSIS

1. INTRODUCTION

Performing performance evaluation of managers is a very important human resources
management function, since the organization's success is highly related to the performance of
its managers. Managers are the party that highly affects organizational performance by directing
all resources in the organization to provide sustainable competitive advantage. Managers and
their performances have the feature of being a much more important issue in hospital
management where human life is concerned (Shafii et al., 2016: 137).

In the organizational framework, performance is generally recognized as the extent to which
organizational members attempt to achieve the goals of the organization. Performance
evaluation is defined as the process of identifying, assessing and developing the performance
of organizational individuals, so that organizational goals and objectives could be effectively
accomplished. In addition to that, it should be supporting employees in terms of recognition,
receiving feedback, and offering career guidance. Evaluation capability is the source of
adjusting the effectiveness of other capabilities in the organization (Islam & bin Mohd Rasad,
2006: 163).

A significant goal of performance evaluation for organizations is the development of employee
job performance. Performance evaluation allows organizations to notify their employees about
their rates of competencies, their growth and their potentials. Also, performance evaluation can
motivate employees mindfully to emphasize on the organization’s mission, vision, and core
values (Flaniken, 2009: 3).
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Introducing a decision model that uses Hierarchical Fuzzy TOPSIS (HFTOPSIS) for Selçuk
University Faculty of Medicine Hospital managers’ performance evaluation is the purpose of
this study. The evaluated managers encompass from seven managers. The main decision criteria
are functionalism, professionalism, communication skills and personal effectiveness, and the
sub-decision criteria are planning, organizing, leading, controlling, individual professional
behavior, organizational professional behavior, individual continuous improvement,
organizational continuous improvement and development, oral communication, non-verbal
communication, written communication, creativity and innovativeness, self-confidentiality,
team work tendency, risk management and decision making. In addition to that, the decision
makers are comprised from four which are chief manager of administrative department, chief
manager’s assistant in physician department and two other personnel in nursing department.
For the application, decision makers make their assessments on criteria and hospital managers
through verbal variables. After converting verbal data to fuzzy numbers, three matrixes as ̃IMC ,
ĨSC , and ĨA are constructed and HFTOPSIS algorithm is run. According to the closeness
coefficients calculated at the end of the algorithm, hospital managers are ranked from best to
worst in terms of their performance.
2. PERFORMANCE EVALUATION

Performance evaluation is the stage of performance management process, and defined as a
process of identifying, evaluating and developing the whole processes of work performance of
employees within organizations (Seniwoliba, 2014: 601). Performance evaluation has been
broadly defıned as activities through which organizations attempt to assess employees and
improve their competence, enhance their performance and distribute their rewards (Capadosa,
2013: 13). Performance evaluation is the review of performance levels which are achieved by
individuals and development of subsequent performance (Carroll & Schneier, 1982: 3).

Performance evaluation results are used in salary administration, and transfer, promotion, and
discharge decisions (Lieber, 2011: 866); and effective job designs. In addition, performance
evaluation identifies strengths, weaknesses, and developmental requirements of the
subordinates (Sanyal & Biswas, 2014: 184). So, it is a mean for supporting needed changes in
subordinates’ attitude, behavior, skills or job knowledge (Lieber, 2011: 866).
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Studies based on performance evaluation is available in the literature. For instance, Islam and
bin Mohd Rasad (2006) have evaluated employees performances of Inter System Maintenance
Services via AHP method. Atmaca (2010) has used performance evaluation technique to survey
nurse performance in four hospitals in Turkey. Farrell (2013) has investigated the effectiveness
of performance appraisals from the perception of the employees in a Consumer Service
Organization in Ireland. Shaout and Yousif (2014) have introduced a new proposal for
performance evaluation of Sudanese Universities and academic staff by using fuzzy logic.

3. METHODOLOGY
In this study, HFTOPSIS method is used. TOPSIS forms the basis of the method. TOPSIS was
introduced by Hwang and Yoon in 1981. The method depends on the concept that the selected
alternative should have the shortest distance from the positive ideal solution and the longest
distance from the negative ideal solution (Kahraman, Büyüközkan, et al., 2007: 1570). There
are two main differences between TOPSIS and HFTOPSIS. Decision makers make verbal
evaluations in HFTOPSIS as opposed to in TOPSIS. In addition, TOPSIS has only decision
criteria, while HFTOPSIS has main and sub-decision criteria.

In HFTOPSIS method, first of all, decision makers evaluate the main and sub-decision criteria
and alternatives with verbal variables and these verbal data are converted to their equivalents
as fuzzy numbers. As a result, three matrixes are constructed. In the study, the verbal variables
benefited for the main and sub-criteria evaluations and their equivalents as triangular fuzzy
numbers are as follows: Very High= (0.8, 1.0, 1.0); High=(0.6, 0.8, 1.0); Medium=(0.3, 0.5,
0.7); Low=(0, 0.2, 0.4); Very Low=(0, 0, 0.2). The verbal variables benefited for the alternative
evaluations and their equivalents as triangular fuzzy numbers in the study are as follows: Very
Good=(8, 10, 10); Good=(6, 8, 10); Fair=(3, 5, 7); Poor=(0, 2, 4); Very Poor=(0, 0, 2) (Li &
Yang, 2004).
~
~
In HFTOPSIS method firstly, I
matrix is constructed. 𝐈 matrix results from the
MC
𝐌𝐂
assessments of the relative importance of the main criteria according to the goal and shows the
fuzzy evaluation score of each main criteria (illustrated in Equation 1).
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MC1
MC2

~
𝐈 𝐌𝐂 =

2020

Goal
~
𝐖𝟏
~
𝐖𝟐

⋮

⋮

(1)

MCp

~
𝐖𝐩

⋮

⋮

MCn

~
𝐖𝐧

~
𝐖𝐩 , is the arithmetic mean of fuzzy evaluation score of each main criteria and computed as in
Equation (2).
~
𝐖𝐩 =

~
𝐖𝐩𝐢
, 𝐩 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧
𝐬

∑𝐬𝐢=𝟏

(𝟐)

(3)
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~
~
As the second matrix, 𝐈 matrix is constructed. 𝐈 results from the assessments of the
𝐒𝐂
𝐒𝐂
relative importance of the sub-criteria according to the main criteria and shows the fuzzy
evaluation score of each sub-criteria (illustrated in Equation 3).
~
𝐖𝐩𝐥 is the arithmetic mean of fuzzy evaluation score of each main criteria and computed as in
Equation (4).

~
𝐖𝐩𝐥

=

~
∑si=1 W

pli

(4)

s

~
As the third matrix in HFTOPSIS, 𝑰 results from the assessments of the alternatives according
𝑨
to the sub-criteria and shows the fuzzy evaluation score of each alternative (illustrated in
Equation 5).
~
~
𝐖𝟏 𝟏 𝐖𝟏 𝟐

A1
A2
~
𝐈 𝐀=

~
𝐖𝟏 𝐫𝟏 …

~
𝐖𝐩𝐥

𝐒𝐂𝟏 𝟐 …
~
𝐂𝟏 𝟏 𝟐 …
~
𝐂𝟐 𝟏 𝟐 …

𝐒𝐂𝟏 𝐫𝟏 …
~
𝐂 𝟏 𝟏 𝐫𝟏 …
~
𝐂 𝟐 𝟏 𝐫𝟏 …

𝐒𝐂𝐩𝐥 𝐒𝐂𝐧 𝐫𝐧
~
~
𝐂 𝟏 𝐩𝐥 𝐂 𝟏 𝐧 𝐫𝐧
~
~
𝐂 𝟐 𝐩𝐥 𝐂 𝟐 𝐧 𝐫𝐧

⋮

⋮

Aq

~
~
𝐂𝐪 𝟏 𝟏 𝐂𝐪 𝟏 𝟐 …

~
𝐂 𝐪 𝟏 𝐫𝟏 …

⋮
⋮
~
~
𝐂𝐤 𝟏 𝟏 𝐂𝐤 𝟏 𝟐 …

⋮
~
𝐂 𝐤 𝟏 𝐫𝟏 …

⋮
Ak

where,

𝐒𝐂𝟏 𝟏
~
𝐂𝟏 𝟏 𝟏
~
𝐂𝟐 𝟏 𝟏

…

⋮

⋮

~
~ ~
= 𝐖 𝐖
𝐖𝐩𝐥
𝐩
𝐩𝐥

⋮

~
𝐖𝐧 𝐫𝐧

⋮

(𝟓)

~
~
𝐂 𝐪 𝐩𝐥 𝐂 𝐪 𝐧 𝐫𝐧
⋮

⋮

~
~
𝐂 𝐤 𝐩𝐥 𝐂 𝐤 𝐧 𝐫𝐧

(6)

~
𝐂 𝐪 𝐩 𝐥 is the arithmetic mean of fuzzy evaluation score of each alternative and computed as in
Equation (7).
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𝐂 𝐪𝐩𝐥

=

~
∑si=1 𝐂

𝐪𝐩𝐥𝐢

2020

(7)

s

~
After solving for 𝐂 , the hierarchical structure of TOPSIS becomes ready to be involved in
𝐪𝐩𝐥𝐢
the algorithm.
According to Doğanalp and Doğanalp (2016: 107-108), steps in HFTOPSIS algorithm are as
follows:
Step 1: Determination of Fuzzy Decision Matrix
~
~
Fuzzy decision matrix (D = [ X ]), X = (aij, bij, cij), is calculated through the verbal evaluation
ij
ij
of the alternatives according to the sub-criteria as in Equation (5).
Step 2: Determination of Normalized Fuzzy Decision Matrix
~
Normalized fuzzy decision matrix (D´= [ r ]) is obtained from fuzzy decision matrix by using
ij

Equation (8) and Equation (9).

~
𝐫 𝐢𝐣 =
~
𝐫 𝐢𝐣 =

𝐚𝐢𝐣
𝐜𝐣∗

,

𝐚−
𝐣
𝐜𝐢𝐣

𝐛𝐢𝐣 𝐜𝐢𝐣

,

𝐛∗𝐣 𝐚∗𝐣

, j ∈B, 𝒂𝒋∗= max 𝒂𝒊𝒋 , 𝒃∗𝒋 = max 𝒃𝒊𝒋 and 𝒄𝒋∗ = max 𝒄𝒊𝒋

𝐛−
𝐣

𝐜𝐣−

𝐢𝐣

𝐢𝐣

−
−
, 𝐛 , 𝐚 , j ∈ C, 𝒂−
𝒋 = min 𝒂𝒊𝒋 , 𝒃𝒋 = min 𝒃𝒊𝒋 and 𝒄𝒋 = min 𝒄𝒊𝒋

(8)

(9)

In Equation (8) and (9), B represents benefit criteria while C represents cost criteria.
Step 3: Determination of Weighted Normalized Fuzzy Decision Matrix
~
Weighted normalized fuzzy decision matrix V = [ 𝐯 ] is calculated as follows:
𝐢𝐣

~
~
~∗
=
×
𝐯 𝐢𝐣 𝐫 𝐢𝐣 𝐰 𝐢𝐣
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Step 4: Determination of Positive and Negative Ideal Solutions
Positive ideal solution and negative ideal solutions are set. Positive ideal solution (A*) is the
solution that increases benefit criteria and at the same time decreases cost criteria, in contrast;
negative ideal solution (A-) is the solution that increases cost criteria and decreases benefit
criteria (Y. M. Wang & Elhag, 2006: 310).

A* = [𝐯̃𝟏∗ , 𝐯̃𝟐∗ , … … . . , 𝐯̃𝐧∗ ] , 𝐯̃𝐣∗ = max 𝐯̃𝐢𝐣

(11)

A- = [𝐯̃𝟏− , 𝐯̃𝟐− , … … . . , 𝐯̃𝐧− ] , 𝐯̃𝐣− = min 𝐯̃𝐢𝐣

(12)

Step 5: The Calculation of (M(𝐯̃𝐢𝐣 ) ) for 𝐯̃𝐢𝐣
̃ ∗𝐣 , and 𝑽
̃−
Generalized means (M(𝐯̃𝐢𝐣 ) ) for 𝐯̃𝐢𝐣 are calculated. 𝑽
𝐣 values are the fuzzy numbers
with the highest generalized mean and the lowest generalized mean, respectively. The

̃𝐢𝐣 is calculated as below:
generalized mean for 𝐯
M(𝐯̃𝐢𝐣 ) =

−𝒂𝟐𝒊𝒋 +𝒄𝟐𝒊𝒋 − 𝒂𝒊𝒋 𝒃𝒊𝒋 + 𝒃𝒊𝒋 𝒄𝒊𝒋

(13)

[𝟑(−𝒂𝒊𝒋 + 𝒄𝒊𝒋 )]

Step 6: Determination of the Distances from Positive Ideal Solution and Negative Ideal
Solution
Distances from positive ideal solution (𝐒𝐢∗ ) and negative ideal solution (𝐒𝐢− ) are calculated as
below:
∗
𝐒𝐢∗ = ∑𝐦
𝐢=𝟏 𝐃𝐢𝐣 ,

i = 1,2,…...,m

−
𝐒𝐢− = ∑𝐦
𝐢=𝟏 𝐃𝐢𝐣 ,

(14)

i = 1,2,…...,m

(15)

In Equations (16) and (17), 𝐃∗𝐢𝐣 and 𝐃−
𝐢𝐣 values that are crisp numbers are computed as below:

𝟏−
𝐃∗𝐢𝐣 = {

𝟏−

𝐜𝐢𝐣 − 𝐚∗
𝐛 ∗ + 𝐜𝐢𝐣 −𝐚∗ − 𝐛𝐢𝐣
𝐜 ∗ − 𝐚𝐢𝐣

∗

𝐛𝐢𝐣 + 𝐜 ∗ − 𝐚𝐢𝐣 − 𝐛 ∗
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𝟏−
𝐃−
𝐢𝐣 = {

𝟏−

𝐜 − − 𝐚𝐢𝐣
𝐛𝐢𝐣 + 𝐜 − − 𝐚𝐢𝐣 − 𝐛 −
𝐜𝐢𝐣 − 𝐚−
𝐛 − + 𝐜𝐢𝐣 −𝐚− − 𝐛𝐢𝐣

, 𝐛− < 𝐛𝐢𝐣
, 𝐛𝐢𝐣 < 𝐛−

, ∀𝐢,𝐣

(17)

Step 7: The Calculation of Closeness Coefficients
Alternatives’ closeness coefficients are computed as following:

𝐂𝐢 =

𝐒𝐢−

(18)

𝐒𝐢− + 𝐒𝐢∗

A high coefficient means that the alternative is preferred. Therefore, the higher the coefficient,
the more the alternative is preferred by the decision maker. Alternatives are ranked in
descending order of 𝐂𝐢 index.

If it is wanted to comment on assessment status of selected alternative according to its closeness
coefficient, it can be said that it is not recommended to accept the alternative if the closeness
coefficient of the alternative is in the range [0, 0.2); the closeness coefficient of the alternative
in the range of (0.2, 0.4) indicates that the acceptance of the alternative is recommended with a
high risk, while the closeness coefficient in the range [0.4, 0.6) indicates that the alternative can
be recommended with low risk; the fact that the closeness coefficient in the range [0.6, 0.8)
indicates that the selected alternative is approved, and in the range [0.8, 1.0) suggests that the
alternative is definitely approved and preferable to be selected (Chen et al., 2006: 296).

4.

PERFORMANCE

EVALUATION

OF

HOSPITAL

MANAGERS

VIA

HIERARCHICAL FUZZY TOPSIS METHOD

4.1. The Concept of Healthcare Service and Hospital Management

Healthcare services is defined as the whole activities related to diagnosis, treatment and
rehabilitation of diseases, prevention of diseases and improvement of health level of the society
and individuals. Healthcare services which is provided by health institutions and health
professionals for the protection and development of community health, is also defined as the
treatment and rehabilitation of diseases. It is recognized for the elimination of various factors
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as damaging human health, for the treatment of the patients and for the rehabilitation of those
with reduced physical and mental abilities and skills (Altan, 2012: 14)

Hospital management is a conceptual model which denotes to both beliefs and processes about
the ways in which health care is structured (Thomas-MacLean et al., 2003: 1). Hospital
management is defined as the process which includes the social and technical functions and
activities which happen in the organization for the purpose of achieving the predetermined goals
through humans and other resources. Accordingly, managers work with other personnel and
succeed technical and interpersonal activities in order to accomplish the desired objectives
within the organizations (Thompson et al., 2012: 4). Hospital management includes primary
care, disease prevention, population health, health promotion, and community progress within
a holistic framework, with the aim of preparing essential community which is focused on health
care. The bases of hospital management are access, essentiality, equity, appropriate technology,
community participation and empowerment, and multi-sectorial collaboration (ThomasMacLean et al., 2003: 1).

4.2. Information about Study Field: Selçuk University, Faculty of Medicine Hospital

Selçuk University Faculty of Medicine Hospital had the agreement for establishment on
24.10.2001 with the decision of Council of Ministers No. 2001/3216. The hospital’s regulations
were put into effect when it was published in official newspaper dated December 11, 2002 and
numbered 24960 (http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/tarihcemiz/).

Selçuk University Faculty of Medicine hospital has four departments. These management
departments are Medical Department which comprises basic medical sciences, internal medical
sciences and surgical medical sciences; Administrative Department which comprises data
processing center, quality management unit, education unit, health board, billing, human
resources; Transfusion Center Department; and Boards and Committees Department which
comprises infection control committee, education committee, radiation safety committee and
transfusion committee.

Selçuk University Faculty of Medicine hospital managements comprises from Chief
Physicians, Chief Administrating, and Chief Nursing. The study focuses on the managers of
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administrative department in the hospital. As the evaluated managers/alternatives are chosen
from the administrative department, the decision maker or evaluators are chosen randomly from
the mentioned departments with different titles. According to the academic ethics, the names
of the evaluated managers/alternatives and decision makers/evaluators are concealed.
Consequently, the alternatives are entitled as A1, A2, A3 etc., and the decision makers are
entitled as DM1, DM2, and DM3 etc.

4.3. Determination of Main and Sub-Decision Criteria for the Alternatives

After identifying the study field (Selçuk University Faculty of Medicine hospital), the study
concentrates on evaluating the administrative managers’ performance in the hospital. In order
to appraise hospital managers’ performance, the study identifies some of the main and subcriteria. These criteria are gathered from different academic articles and competence
assessments. “The Role of NLP Training on Communicator Skills of Healthcare Managers and
a Comparative Data Analysis,” by Günenç et al. (2015), is used in the study to identify
communication skills’ criteria. “Application of Fuzzy TOPSIS Method to Nurse Selection from
Internal Sources in a Public Hospital,” by Bingölü (2012), is benefitted to determine personal
effectiveness’ criteria. “Performance Analysis of Hospital Managers Using Fuzzy AHP and
Fuzzy TOPSIS: Iranian Experience,” by Shafii et al. (2016), is used to determine
functionalisms’ and professionalisms’ criteria.

Figure 1. The Hierarchy of Main, Sub-Criteria and Alternative for Selecting the Ideal Performed
Manager
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To finalize the main and sub-criteria, there is a need for having an approval for the
appropriateness of the main and sub-criteria in the study field. After having interviews with
professional personnel inside the hospital and specialists in healthcare sciences, it has been
approved that the main and sub decision criteria are appropriate for the study field.

The hierarchical structure of selecting the ideal performed manager in Selçuk University,
Faculty of Medicine hospital process is illustrated in Figure 1.
Goal: “Selecting the Ideal Performed Manager” in Selçuk University, Faculty of Medicine
hospital is the 1st hierarchical level.
Four main criteria at the 2nd hierarchical level are as follows:
Functionalism (MC1): It means the skills, abilities, tools, procedures and techniques necessary
to perform the basic tasks of the manager.
Professionalism (MC2): It is a way to behave on the values, ethics, opinions, and principles
and constantly trying to improve.
Communication Skills (MC3): The ability of the manager to exchange emotions, knowledge
and ideas effectively with his employees and the patient.
Personal Effectiveness (MC4): It is having positive personality traits and mental skills.
In the 3rd hierarchical level, the following sixteen sub-criteria are included:
Under functionalism (MC1), there are four sub-criteria:
Planning (SC11): It is a process that determines the way for achieving certain objectives and
purposes for the organization.
Organizing (SC12): It is a process that facilitates coordination among individuals and work
groups, attempts to accomplish the organizational goals.
Leading (SC13): It is motivating and directing subordinates to act in the direction of vision and
common organizational goals.
Controlling (SC14): It measures the current performance and compares it to predetermined
targets.
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Under Professionalism (MC2), there are four sub-criteria:
Individual Professional Behavior (SC21): It is based on the beliefs, values, ethical principles
and standards
Organizational Professional Behavior (SC22): It is manager’s action based on organizational
beliefs, values, ethical principles, and standards.
Individual Continuous Improvement (SC23): It is manager’s constant strive for development
and learning in order to improve his or her talents.
Organizational Continuous Improvement and Development (SC24): It is manager’s
constant effort for self-development and progress in many field of the organization.
Under Communication Skills (MC3), there are three sub-criteria:
Oral Communication (SC31): It is the ability to communicate verbally in a clear, simple,
understandable way, and to listen to the thoughts and information from the other side without
prejudice.
Non-Verbal Communication (SC31): It is the ability to use face expression, gestures, and
postures in an effective way.
Written Communication (SC31): It is the ability to read and understand written orders,
instructions and documents related to manager’s duties, and convey ideas and other
considerations into written documents in a clear, simple and understandable manner.
Under Personal Effectiveness (MC4), there are five sub-criteria:
Creativity and Innovation (SC41): It is the ability to create a new idea and transfer it into
practical life.
Self-Confidentiality (SC42): It is the ability to withstand the challenges in business and struggle
against problems realistically.
Team Work Tendency (SC43): It is the ability to actively cooperate with others.
Risk Management (SC44): It is the ability to identify, assess and minimize the risks that may
arise in the organization.
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Decision Making (SC45): The evaluation of the different alternatives for the solution of the
problems and the selection of the most appropriate ones.
In the 4th hierarchical level, seven alternatives are taken in consideration. The importance of
four main criteria for the goal and importance of sixteen sub-criteria according to the main
criteria they belong to are evaluated by decision makers. Finally, the decision makers evaluate
seven alternatives under sixteen sub-criteria as it is illustrated in the hierarchical structure in
Figure 1.
Throughout the process of evaluating hospital manager’s performance, four decision makers or
evaluators take place. These are chief manager of administrative department, chief manager’s
assistant in physician department and two other personnel in nursing department. For the
purpose of selecting the ideal performed manager in the hospital, the decision makers evaluate
the importance weight of main criteria by using verbal variables.
For the purpose of determining the relative importance of main criteria, the decision makers
benefit from the verbal variables as very high, high, medium, low and very low. After
converting verbal data to fuzzy numbers (Very High= (0.8, 1.0, 1.0);

High=(0.6, 0.8, 1.0);

Medium=(0.3, 0.5, 0.7); Low=(0, 0.2, 0.4); Very Low=(0, 0, 0.2)) and through using Equation
(2), weights of all main criteria are calculated, and this leads to create ĨMC matrix (illustrated in
Table 1).
Table 1. 𝐈̃𝐌𝐂
MC1

(0.450, 0.650, 0.850)

MC2

(0.525, 0.725, 0.925)

MC3

(0.375, 0.575, 0.775)

MC4

(0.600, 0.800, 1.000)

For the purpose of determining the relative importance of sub-criteria, the decision makers
benefit from the verbal variables as very high, high, medium, low and very low. After
converting verbal data to fuzzy numbers (Very High= (0.8, 1.0, 1.0);

High=(0.6, 0.8, 1.0);

Medium=(0.3, 0.5, 0.7); Low=(0, 0.2, 0.4); Very Low=(0, 0, 0.2)) and through using Equation
(4), weights of all the sub-decision criteria are calculated, and this leads to create ĨSC matrix.
Table 2 illustrates ̃ISC matrix.
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Table 2. 𝐈̃𝐒𝐂
MC1

MC2

MC3

MC4

SC11

(0.525, 0.725, 0.925)

0

0

0

SC12

(0.375, 0.575, 0.775)

0

0

0

SC13

(0.450, 0.650, 0.850)

0

0

0

SC14

(0.600, 0.800, 1.000)

0

0

0

SC21

0

(0.450, 0.650, 0.850)

0

0

SC22

0

(0.525, 0.725, 0.925)

0

0

SC23

0

(0.150, 0.350, 0.550)

0

0

SC24

0

(0.375, 0.575, 0.775)

0

0

SC31

0

0

(0.600, 0.800, 1.000)

0

SC32

0

0

(0.450, 0.650, 0.850)

0

SC33

0

0

(0.450, 0.650, 0.850)

0

SC41

0

0

0

(0.450, 0.650, 0.850)

SC42

0

0

0

(0.450, 0.650, 0.850)

SC43

0

0

0

(0.525, 0.725, 0.925)

SC44

0

0

0

(0.225, 0.425, 0.625)

SC45

0

0

0

(0.450, 0.650, 0.850)

For the aim of selecting the ideal performed manager in the hospital, the decision makers assess
the managers in accordance with sub-decision criteria by using the scale very good, good, fair,
poor and very poor. By using the fuzzy number equivalents of the verbal expressions in the
scale (Very Good=(8, 10, 10); Good=(6, 8, 10); Fair=(3, 5, 7); Poor=(0, 2, 4); Very Poor=(0,
0, 2)), conversion from linguistic variable to fuzzy number is conducted. Through using
Equation (7), all managers’ scores are computed, and this leads to construct ĨA matrix (Table
3).
After the construction of 𝐈̃𝐀, the next step is to normalize this matrix. Equation (8) is used for
this process. And then the obtained matrix is weighted as in Equation (10). For computing A*
and A- values, there is a need to use Equation (13) for finding the generalized means (M(ṽij )).
After determining (M(ṽij )) values, 𝐒𝐢∗ and 𝐒𝐢− values are calculated (Table 4). At this step,
Equation (14) and (15) are applied respectively. For obtaining 𝐃∗𝐢𝐣 and 𝐃−
𝐢𝐣 , values, Equation
(16) and Equation (17) are used.
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Table 3. 𝐈̃𝐀
SC11

SC12

SC13

SC14

A1

(5.25, 7.25, 9.25)

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

A2

(6.50, 8.50, 10.00)

(6.50, 8.50, 10.00)

(7.50, 9.50, 10.00)

(6.25, 8.25, 9.25)

A3

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.00, 7.00, 8.50)

(6.00, 8.00, 10.00)

A4

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.75, 5.75, 7.75)

(6.00, 8.00, 10.00)

(3.75, 5.75, 7.75)

A5

(5.25, 7.25, 9.25)

(3.75, 5.75, 7.75)

(6.00, 8.00, 10.00)

(5.25, 7.25, 9.25)

A6

(6.00, 8.00, 10.00)

(6.00, 8.00, 10.00)

(6.00, 8.00, 10.00)

(4.50, 6.50, 8.50)

A7

(4.50, 6.50, 8.50)

(6.00, 8.00, 10.00)

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.75, 5.75, 7.75)

SC21

SC22

SC23

SC24

A1

(8.00, 9.50, 10.00)

(6.25, 8.25, 9.25)

(4.50, 6.50, 8.50)

(3.00, 5.00, 7.00)

A2

(7.50, 9.50, 10.00)

(5.75, 7.75, 9.25)

(5.25, 7.25, 9.25)

(4.25, 6.25, 7.75)

A3

(4.50, 6.50, 8.50)

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.75, 5.75, 7.75)

(4.50, 6.50, 8.50)

A4

(3.75, 5.75, 7.75)

(3.00, 5.00, 7.00)

(2.25, 4.25, 6.25)

(2.25, 4.25, 6.25)

A5

(4.50, 6.50, 8.50)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

(3.75, 5.75, 7.75)

A6

(5.00, 7.00, 8.50)

(4.50, 6.50, 8.50)

(6.50, 8.50, 10.00)

(6.50, 8.50, 10.00)

A7

(6.00, 8.00, 10.00)

(3.00, 5.00, 7.00)

(4.50, 6.50, 8.50)

(4.50, 6.50, 8.50)

SC31

SC32

SC33

A1

(6.50, 8.50, 10.00)

(2.75, 4.75, 6.25)

(7.00, 9.00, 10.00)

(6.00, 8.00, 10.00)

A2

(7.00, 9.00, 10.00)

(4.25, 6.25, 7.75)

(6.50, 8.50, 10.00)

(6.00, 8.00, 10.00)

A3

(6.50, 8.50, 10.00)

(2.25, 4.25, 6.25)

(4.50, 6.50, 8.50)

(3.75, 5.75, 7.75)

A4

(4.50, 6.50, 8.50)

(1.50, 3.50, 5.50)

(5.75, 7.75, 9.25)

(4.50, 6.50, 8.50)

A5

(6.00, 8.00, 10.00)

(2.25, 4.25, 6.25)

(6.00, 8.00, 10.00)

(5.25, 7.25, 9.25)

A6

(6.00, 8.00, 10.00)

(2.25, 4.25, 6.25)

(6.00, 8.00, 10.00)

(6.00, 8.00, 10.00)

A7

(6.00, 8.00, 10.00)

(0.75, 2.75, 4.75)

(4.50, 6.50, 8.50)

(5.25, 7.25, 9.25)

SC42

SC43

SC44

SC45

A1

(5.00, 7.00, 8.50)

(6.50, 8.50, 10.00)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

A2

(7.00, 9.00, 10.00)

(3.00, 5.00, 7.00)

(3.75, 5.75, 7.75)

(4.25, 6.25, 7.75)

A3

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

A4

(5.25, 7.25, 9.25)

(4.50, 6.50, 8.50)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.00, 7.00, 8.50)

A5

(6.00, 8.00, 10.00)

(4.50, 6.50, 8.50)

(4.50, 6.50, 8.50)

(5.25, 7.25, 9.25)

A6

(7.00, 9.00, 10.00)

(3.75, 5.75, 7.75)

(5.25, 7.25, 9.25)

(6.00, 8.00, 10.00)

A7

(6.50, 8.50, 10.00)

(4.50, 6.50, 8.50)

(4.50, 6.50, 8.50)

(5.25, 7.25, 9.25)
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Table 4. 𝐒𝟏∗ and 𝐒𝟏− Values
Alternatives

𝐒𝟏∗

𝐒𝟏−

A1

1.149

1.737

A2

0.655

2.242

A3

1.851

1.017

A4

2.315

0.567

A5

1.410

1.435

A6

0.881

1.995

A7

1.693

1.172

(A)

The final step for selecting the ideal performed hospital manager is based on the calculation of
closeness coefficients. Using Equation (18), (𝐂𝐢 ) values of all managers are obtained. Then, the
rank order of hospital managers is realized (Table 5).
Table 5. (𝐂𝐢 ) Values and Order of Rank
Alternatives
(A)

𝐂𝐢

Order of
Rank

A1

0.602

3

A2

0.774

1

A3

0.355

6

A4

0.197

7

A5

0.504

4

A6

0.694

2

A7

0.409

5

According to the Table 5, the second manager has the highest closeness coefficient (C2 ) which
is 0.774 and the fourth manager has the lowest closeness coefficient (C4 ) which is 0.197. If we
assess the status of selected alternative, it can be said that the second manager’s closeness
coefficient value is 0.774, so that the second manager is selected as an ideal performed manager
with approval.
5. CONCLUSION
Performance evaluation has been planned to coincide the organizational and individual
requirements. These evaluations prepares judgments to reinforce promotions, salary raises,
terminations and demotions. Otherwise, performance evaluation is considered as a mean for
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appraising and communicating job performance status to the employee and motivates required
changes in attitude, behavior, skills or job knowledge.
Performance evaluation has a significant role in performance management systems. As an
essential part of management system, performance evaluation is strongly related to the larger
business environment. Performance management is considered as a broad set of managerial
activities which are controlled by the organization to develop employee performance. In
addition, performance appraisal activities are comprehensive and more incorporating processes
and considered the crucial goal of performance management system.
Introducing a decision model that uses Hierarchical Fuzzy TOPSIS (HFTOPSIS) for Selçuk
University Faculty of Medicine Hospital managers’ performance evaluation is the purpose of
this study. The evaluated managers encompass from seven managers. The main decision criteria
are functionalism, professionalism, communication skills and personal effectiveness, and the
sub decision criteria are planning, organizing, leading, controlling, individual professional
behavior, organizational professional behavior, individual continuous improvement,
organizational continuous improvement and development, oral communication, non-verbal
communication, written communication, creativity and innovativeness, self-confidentiality,
team work tendency, risk management and decision making. In addition to that, the decision
makers are comprised from four which are chief manager of administrative department, chief
manager’s assistant in physician department and two other personnel in nursing department.
For the application, decision makers make their assessments through verbal variables. After
converting obtained verbal data to fuzzy numbers, three matrixes as ĨMC , ĨSC , and ĨA are
constructed and HFTOPSIS algorithm is run.
In the study, it is concluded personal effectiveness (0.60, 0.80, 1.00) is the most important
decision criteria for identifying the performance of hospital managers. An also, the second
manager (A2) is selected as an ideal performed manager in the hospital for having the highest
closeness coefficient value (0.774). On the other side, the fourth manager has the lowest
closeness coefficient value among the managers which is 0.197. When chosen alternative’s
assessment status is interpreted it can be stated that second alternative has been approved and
preferred to be selected. Finally, the alternative’s ranking order has been as; A2 > A6 > A1 > A5
> A7 > A3 > A4.
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Through evaluating the performance of managers, it is concluded that the managers have low
rating scales in communication skills. Therefore, it is recommended that the managers should
improve their ability in communicating with their personnel and chief managers in a clear, simple
and understandable way. Finally, for the future studies, other decision making techniques can be

applied in performance evaluation process. Also, HFTOPSIS method also could be effective in
evaluating manager’s or employee’s performance in different types of organizations.
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تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني

Dr.Öğr.Üyesi. Hüseyin ALİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

الملخص:
تأسستسا دولةوا دومانية ا من خالل عانين دألةل بن أرطغرل ،ةدسسمنر ايمنا وني قرر من  600سسةا ،ةبيومدلقل مة سسةا
1299م حمى سسةا 1923م في آسس ي دوغسغر  ،ةسسرعين مي دةت را ومم سسغ ةتغلة دموردط رقا ةو ر  )1 ،وهي فةهي دإلسسالمي
دو ي دزدهر في ةل أصسسسريعهي مة فمدهي و رتسسستةت ة ا عيم 1453م .ةةين دومانية ن ال ةرث د دموردط رقا دوتسسسال را في
ةهسيقسا دوررن دواسيوسر عوسسسسر ،ةأفسيدةد من دومفربم ن دوفة م ن دوفسيرسسسسس سا ةدوو بةت سا ،فسيهمن د بسيومنسير  ،ةاسيم د برعسيقسا دوفة ن
دومتو ر ا ةيوخبف ،ةدوب يج ،ةدونغسة عي دوخوسو ا ةدونملة ا ةدوةتس ف ا فةسيفا فوى فن دوخل ةدونةنةني ةدومف ل ةفن
دألبرة ةغ رهي) دومي ةص ا فوى دألس دق دوند ا ةدوميون ا.
أصسو و لةوا دومانية ا مايةا دقة ا في دوميو دإلسسالمي بيإلةسيفا و نايةا دوتس يسس ا ،ةأخ دوفن في ترة ي مظهردً لقلدً بمل أن
فم دوتسسسس تسين د مدنل دوفيت د ملقةا دورتسسسستةت ة ا د مرةب دزثير دوو بةت ا  ،)2فمأثر دوفن دإلسسسسسالمي دومانيةي بيوتردز
دوو بةتي ،ةاسيم ع ى قسل دألتردا دومانسية ن طردز فةي تن ب با ةست م مرى و م سيرد دونخم فسا ،ت سير ب بةتي في دومنسير  ،ةت سير
شسراي ةين وت أثر في دوخبف ةدوةتس و ةدومغس قر ،ةت ير أةرةبي هر في دوررن دوتسيبغ عوسر عةلمي زدد دتغسيل دومانية ن
بيووالد دألةرةب ا ،ةال دممل دوتيبغ دوفةي دو ي ة ل في دوميصسنا دورتستةت ة ا فوى ن غ مردةب دوميو دإلسسالمي دوميبما و لةوا
دومانية ا مال دموسسسسغ ةبغلدد ةدوريهر ةت ةل ةدوفبدمر ،ةةيةا دألعنيل دوفة ا دومي تةفب في دونردةب دومرة ا تغسسسسلر فوى
ن غ ب سلدن دإلموردط رقسا دومانسية سا ةدألسسسسس دق دألةرةب سا ةفي هس د دوودسر سسسسسةر م بمرف مخم و دوفة ن دو سلةقسا ةفة ن
دومنير دومي دشمهر في فمر دولةوا دومانية ا)3 .
كلمات مفتاحية :الفن اإلسالمي العثماني ،الفنون اليديوية ،األبرو ،المنمنمات,
أوالً  -مراحل الفنون العثمانية:
مر دوفة ن دومانية ا بنرح م ن ،مرح ا مي اول فم دورتسستةت ة ا ،فك ةين دومةغسسر دوتسس ف اي ف هي قدمل دوغسسلدر  ،ةةيةا
ملقةا برةصسسسا ب رصسسسا حيو يً) دونرةب دورم تسسسي ونخم و دوفميو ي دوفة ا ةغ رل فيهم دوتسسسال را بيووةيا فوة د دونتسسسي ل
سيم يً ،ةزقة د دو د هسا بسيوبخسيرف ةبسيزقسي دوررآة سا ،ةةس وسم صسسسس ردً من دوةوسيتسي .
ةدونسلدر ،،ةأعت د و د هسا دونوسيةي دهمن س
4
ةها د صير و فن دومرةي ختي ً متمرالً ،ةدو ي قمغو بيومفرد ةقوممل عن دوغ ر) .
ممنسيري سلقسل دعمنسل ع ى دومنسير
مرح سا مسي بمسل فم دورتسسسستةت ة سا حمى ةهسيقسا دودر دومسيون سا دألةوىو فك هر أسسسسس
دوو بةت ا ةنتسسسفل آقيصسس ف ي في دورتسسستةت ة ا .ةتأوغ ف هي ةف علد من دونهةلسسس ن دونمنيرق ن ،مال خ ر دولقن ،ث سسسسةين
ةطالبست ،ةغسل دوروسا دونرةبقسا دواور عةغسسسسرد ً مهنسي ً في نسيو سا دومنسير دومانسية سا ،ةةسين من ثنرد دوةه سسسسا دونمنسيرقسا
دومانية ا توس ل دونتسي ل ةدوف دمغ ةدونلدر ،ةدألسس دق ةدوخيةي ةدودنيمي ةدورغس ر ةدولةر ةدألةسرحا ةسسوالن دون يل

 )1زقيد حنل دوغن لعي ة نيل دولقن فيو دوا الةي ،تاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث ،في ،،دونةظنا دونغرب ا و مرب ا ةدوم م ةدواريفا ،ط،1
2013م ،ص.11
 )2ميد دوفن دومانيةي ،في م اغ دونمرفا .www.marefa.org
 )3عولدو ت و س نين ،تاريخ الفن والتصميم ،2دوفيمما دولةو ا دوخيصا و م م ةدوماة ي .ص.38
 )4زقيد حنل دوغن لعي ة نيل دولقن فيو دوا الةي ،تاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث ،ص.9
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ةغ رهي .ةدزدهر فة ن دورسسس ةدومغسس قر ةدوخل ةدونةنةني ةدوخبف ةدوب يج ةدوةتسس و ةدوتسسسفيد ةدود ي ةدألسسس دا
ةدألدةد دوم ن ا ةغ رهي)1 .
ثانيا ً ـــ مميزات الفن العثماني:
مر دوفن دومانسيةي في فمرد ةأة دع مخم فسا ،ةدومي تت ر مغ دوتسسسسة ن في بسلدقسا طرقرهسي تسأثر دوفة ن دومانسية سا خسيصسسسسا
بيومريو ل دوغس ة ا ةدوفيرسس ا ةفي دوررن دوتسيد ،عوسر تت ر و ن زخرفي لقل ت دوممو ر عةت برسس مي و زهير بأسس
فوى دوتيبغ دونن ب ةدألةار أهن ا في دوفن دومانيةي ه ل دوةنيكج تويهل باار ع ى
ةدامي طو مي ةبترعا تد ل ه د دألس
دألدةد ةدوةتس و ةدوتسفيد ةدومي أةمفا في دوررن دوتسيد ،عوسر ،ةدو ي قممور د دومغسر دو هوي د و فن دومانيةي ،ةفي ةهيقا
فةي لقل عرف بيس د دورةة ة دومرةيد.
دوررن دوايمن عور تت ر ف هي أس
دألدةد دوخبف ا دومانية ا ت فةمي هي في ملقةا أزة غ ،ةدومي ةيةا مرةب صسةيعا دوخبف دومانيةي ةمرر دونغسيةغ دوتس تية ا
دزدهر في ه ل دوفمر دوخبف سي كد دو ن دألزرق ةدألب  ،،ح سر مسا دوبخيرف بيو ن دألزرق دوف رةزي ع ى خ ف سا
ب سيا بالضةسيفا فوى دألزرق دوف رةزي دسسممن ا أو دن أخر مال دألر دةي ةدألخ سر ةزخرفا بأةردق دووسفر ةزه ر
دوخبدمى ةدوررةفل ةدو رةد ةدوت سن ةدورمين ةدو ثر ةدوتدب دومفرقلقا ةدومربتم.
ةتن ب دوفن دومانيةي بظه ر تت رد ةو ر في دومنير دولقة ا ،ةصسسةيعا دألةدةي دوخبف ا دوفرقل في أو دةهي ةأشسسايوهي ةه د
دوفن دومانيةي سيه بظه ر تت رد ةو ر في دومنير دولقة ا ،ةصةيعا دألةدةي دوخبف ا دوفرقل في أو دةهي ةأشايوهي.
و اريفا دوفة ا دومانية ا شسخغس ا تن بهي عن غ رهي ،ةأةل مي ق فا دوةظر في شسخغس ا دوفن دومانيةي ،ه أةت قمنال في أشسايل
ةويت ا أة هةلس س ا ،قخم ل ف هي أة قنيث هي فن دوخل دومربي دو ي تة عا أشسسايوت حمى ايربا دونيما شسسال .ةه د دوفن قمنال في
أشايل مووها مد رل تر م ع ى دومد قر ةفرلدن دونةظ ر دوختي ةدواايفا ملا دوفردغ ).
ةمي قن ب دوفن دومانيةي عن غ رل من دوفة ن ةيومي هر في دود سيرد دو ةية ا دورلقنا ،أة دود سير دألةرةب ا دودلقاا،
ه أن دوفن دومانيةي أايم عالاا ممفيع ا ب ن دوفن ةدونيد  ،فيوفن دومانيةي ل ةح لد ً من ح ر دورؤقي دوفنيو ا ةدوف تسف ا ،ةمن
ح سر دوغسيقسا ةدو فسا ف نسي ه قمة ع في تد هسي ،سسسسس دا ع ى دونمسلن أة دوخبف أة دو رق أة دودفر أة دوت ن  ...ف ت ثر
دونسيد ع ى دوف هر دوفةي ،ةدومسفوو دوس ي ب ن دونسيد ةدوف هر ه تسفوو قوسسسسهسل ع ى غةى دوف هر دوفةي ض ع ى غةى دونسيد ،
ع ى دومال من ةا ر من دوفة ن دألخر دومى عرفمهي دود يرد .
ةدوغسسسفي دو دحل و فن دومانيةي عور ةل دومغسس ر ةعور ةل دألة دع ض تمةي أةت فن و قمت ر ،بل تمةي أةت فن و قغ ر في
ف تفمت ة نيو مت دونتمر ا ع ى أسي ،دومت رد دوت يس ا ةدض منيع ا ةني في دوفة ن دألخر .
في دوةغسسسو دوايةي من دوررن دوتسسسيبغ عوسسسر بلأ دورة د في صسسسةيعا دوخبف دومانيةي .ةبمل أن أفل ةف أزة غ أخ ملقةا
ة تيه ا في دوررة ن دوتسيبغ عوسر ةدوايمن عوسر تااو من ةوسيطهي ةت سيعو من فةمي هي وم وي دحم ي ي دوتس ق .دواا ر من
دوفةية ن دألرمن دو قن عن د في ة تيه ا فرةد مةهي فوى س س رقي ةف تسست ن بم سسه دسسسمرر في دورل ،ةأسسست س د ف هي موسسيغل
و خبف دومانيةي ةدو ي ةين ردمفي ً لد ً في أةرةبي ةةين قممور اتمي ً فة ا ةو ل أدةد والسممنيل دو مي.
دمميز دومانية ن أق سي ً في مفيل دومغس قر دورسس دومانيةي ةصسو دواريفا ةدود سير ةطرقرا دود ي دوتس تية ا مال مميوفا
دون ة عي دونميصر أة ةصو دألحلدث في بالط دوت تين ةمغ قر ح ي دوت تين بني ف هي حرةبت ةدةمغيردتت ةدونظيهر
دضحمفيو ا.
ثالثا ً ـــ العمارة العثمانية:
أ ـــ المساجد:

 )1ميد دوفن دومانيةي ،في م اغ دونمرفا .www.marefa.org
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ايل دونتسموسرق برةيرد و قل فن أا دومنيرد دومي شس لهي دألتردا في فسستةو ل ةيةا ت م دومي بة ا و غردف دولقة ا،
ةيوف دمغ ةدونلدر...،فوخ أمي دونويةي دومي دسسمخلما و غردف دولة قا فيسسممنل ف هي دون دد دوريب ا و بةدل سسرقمي ً ةض غرة
في كوم ،فرل ايل دونمنير سسةين و تس تين سس نين وني دةمهى من بةيا يمغ دوتس نية ا فةةي بة ا وم يممي ً أقهي دوتس تين ،قورى
ع ى ة ت دألرف فوى ق م دور يما.
فسسسسستةو ل هي مسلقةسا دوف دمغ ،مةهسي دمغ موة سا بسيودفر دورخسيمي ،ةمةهسي دمغ بة سا بسأحفسير دوت دألحنر دوفخسيرقسا،
ةمةهي دمغ أا نا بيونويةي دوخوسسو ا .بم ،من ت م دوف دمغ ةو ر و غيقاو أةوس ا ةسسنن مفيمغ خ رقا ممة عا ،ةبم سسهي
دمغ متمر ا في موةيهي ،ض ترتول بنوين أة ماموي أة أةايف...
فن أةج دومرلم ةدومنردن في بةيا دوف دمغ ول دومانية ن دةمنل في دوررن دوتسسسيد ،عوسسسر دون الدي .ةال أخ
ةدونويةي دوخ رقا دومي بةيهي دألتردا شهر عيون ا.

ت م دوف دمغ

ةفةسسيفا فوى دوخغسسيمم دونن ب وم م دونويةي دوردمما في دوفنيل ةدووهيا ،فالن دوفة ن دونتسسمخلما في ةل ات س من أاتسسيمهي،
سسسسس دا في تبق ن سلردةهسي بسأة دع من دوخت ط دومرب سا دوردممسا ،أة في تفن سل مدسيرقوهسي بسيورسيشسسسسيةي دونن ب ،أة في زخرفسا
لردةهي أة في ةدا بم ،أحفيرهي أة في هةلسسسسا بةيمهي ةع اووهي ،ةبيورلر دومي تمال دوم ةق دود سسسيري وفمر بةيا ةل
ةدحل مةهي ،فالةهي أق ي ً تلل ع ى دونهير دومي ح ق ف هي أصدي ت م دونهن في دومغر دومانيةي)1 .
ةدةتالاي ً من كوم دولدفغ شسس ل دومانية ن دمغ ةو ر في فسسستةو ل أط غ ع هي دمغ دوتسسالط ن ةه د دوة ع من دوف دمغ
دومم رسا دونمن ب من ح سر دوفخسيمسا ةدووةسيا ةدونوسسسسمنال دون درسا بهسي ،ةدومي دهم بهسي دوتسسسسالط ن دومانسية ن أةفتسسسسه بسأدق
تفيصس هيو ألةهي تدنل أسسنياه  ،أةسفا طيبمي ً نيو ي ً و ح يا دونرةبقا دورلقنا وه ل دونلقةا مال يمغ دوفيت  ،ة يمغ بيقبقل
ة يمغ شسهبددل بيشسي .ةقمل متسفل دوتس تين سس نين دوتس نية ا) في دسستةو ل من أشسهر دونتسي ل دومانية ا .قر م في مرةب
ممن ب قتل مةت ع ى دوررن دو هوي ةترتاب اومت دواو ر ع ى أربغ دعيم مربما ،ةوت أربغ مفكن .ةتفلر دإلشسسير فوى دونويةي
دون درا بت ،ةيونلرسسا ةأ ةدا سسان دوتال ةدوتس ق ةدونريبر ةهةيا متسفل دوتس تين أحنل ،وت سسا مفكن ت سفي دوفنيل
ع ى دونوةى ،ةال دشمهر ه د دونتفل بيس دونتفل دألزرق ةتوا فوى دووالط دوفلدري دومبق ةي في ددخ ت)2 .
ةممظنهي ةفن ةين ال بةي اول أةار من خنتسسا ارةن ،فالةهي ميزدوا ايمنا بوسسن د دةن أن تفرل شسس ي ً من ه ومهي ةصسسن دهي
دوت قل أميم ةل دوا درث دوتو م ا دومي تممرف وهي فسسستةو ل بر ب ن فمرد زمة ا ممويعل  ،ةض سس ني دوبضزل ،خ ر دو ل
ع ى كوم.
ةهةيا دمغ أصسسغر مني قت غ ع هي بف دمغ دوتسسالط ن في فسسستةو ل ،تمرف بف دمغ دو زردا ةال بة ا من ولن دو زردا
ةةوسير أرةسين دوسلةوسا دومانسية سا ةهي ض ترسل عن دمغ دوتسسسسالط ن في رةةرهسي ة نسيوهسي ماسل سيمغ مهرمسيل سسسسس تسين ،ة سيمغ
سر  ،ة يمغ عم غ ع ي بيشي ة يمغ دوخراا دوورقفا دو ي بةي عيم ١٨٥١م ،ة يمغ بيوي بيشي ة يمغ ف رةز بيشي...فوخ.
ةع ى دورغ من تن ب دمغ فسسسسستةو ل في دومهسل دومانسيةي عن دمغ دومهسل دوفنه ري بسلر سا ض قروسل أي مفسيل و نرسيرةسا،
فالن ةل يمغ من دمغ دوتسسالط ن ع ى ة ت دوخغ س ص ال تن ب عن غ رهي من دوف دمغ بخغسسيمم من ب فرل دةمهى بةيا
سيمغ دوتسسسس تسين مدنسل دوفسيت عسيم  ٨٧٥ل ١٤٧٠ /م .ةةسين أثرد ً ممنسيرقسي ً خسيوسلدً ،ةفبسلدعسي ً ونفه م سلقسل من دومنسلن ،ةقمسل أةل
موةى يمغ قم بةسيؤل في فسسسسستةو ل بمسل فمدهسي عيم  ٨٥٧ل ١٤٥٣ /م .ق ست من ح سر دومظنسا ةرةعا دووةسيا يمغ بيقبقل دو ي
بلئ بت عيم  ٩٠٦ل1500/م ةدةمهى مةت بية ت دونمنير قمر شيل بن دوت تين شيل عيم ٩١١ل١٥٠٥/م.
أمي يمغ دوت س نية ا دو ي بةيل دوت س تين س س نين ةمي زدل قدنل دسسسنت ،فرل دةمهى دونمنير دووسسه ر سسسةين من بةيمت عيم ٩٦٤
دمغ فسسسسستةو ل وفمسي ً و ةظسيرو ح سر بةي ع ى ت سا مت سا ع ى دوررن دوس هوي ،ةقمفسب دوةسي ر من
ل١٥٥٧/م ،ةه من أه
مةظرل دونه بو وفخيما بةيمت دووسسيهغ ،ةتةيسسسغ مفكةت دورف ما مغ دوروب دواو ر دونت ا بيورصسسيص ةدودر را أن عظنا ه د

 )1سه ل صيبين ،جوامع إسطنبول القديمة ،مف ا دودو ةدومنر  ،علد  ،٤رب غ دزخر  ١٤٢٨ل ٢٠٠٧ /م ،ص .٣٦
 )2ميد دوفن دومانيةي  ،في م اغ دونمرفا .www.marefa.org
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دوفيمغ ال دفغ بيونتسموسرق برةيرد و قل فوى دور ل ومل أرةع دومنيمر دومانية ا في فسستةو ل يمغ دوتس نية ا دو ي قم ج انا
ألع ى تالوهي ةقممور أ نل دورةدمغ دوفة ا وتةين.
ةقمل سسسةين بيتفيق دوفن غ أعظ دونمنيرق ن ةايل أق سي ً فن يمغ دوتس نية ا دو ي شس ل بمل ارن من فم فسسستةو ل ،قغس ر
ه ال بةيمت ةطرقرا زخرفمت مل تأثر دونتس ن ن دألتردا ب ةيب غ دومر ل دإلسسالمي دألةوى ،ةأصسيوا ح يتت دولقة ا ةدوفنيو ا في
هرهي ةتن بهي في آن ةدحل .فن ثنا شسس س ي ً لقلدً مخم في ً عانية ي ً قالح في ه د دوفيمغ بغسس س ر ةدةسسسسدا ،ةكوم دومويقن
دونةتف ب ن مفكةهي ةاويبهي ،ةفي خفا دو نل في بةيا دوروا ،ةفي دونتي ل دولدخ ا دوفت دا دألة را.
ةمني قفلر كةرل هةي أن هةيا عل دمغ ةموين ةاغ س ر س س تية ا في فسسستةو ل ،تظهر ع هي ونتسسا دونمنير سسسةين دوفة ا،
س دا من ح ر دوهةلسا أة دومغن أة دوبخيرف ةدومبق ن.
ةمم م أن دونمنير دورلقر سسسةين  1588-1490م) ،دو ي عيصسسر ثالثا سسسالط ن ةوير و لةوا دومانية ا ةهي في أةج ا تهي،
ال ختل ةبةى أةار من أربمنيما موةى ،مي ب ن دمغ عظ نا بنالحرهي دواا ر  ،ةمي ب ن متسسسسي ل ةحنيمي ةدةر ةسس س يفا
ةغ ر كوم من دونويةي دومي تمل أصسغر في حفنهي من دوف دمغ دوا ا ،فةسيفا فوى دورغس ر ةدوفتس ر ةدوخيةريهي دومي بةيهي
دونمنير سةين.
ة سيمغ دو دوسل – حتسسسسب دشسسسسمهسيرل ب ن دوةسي – ،أة دوفسيمغ دوفسلقسل ،ه آخر ح رسي دوف دمغ دونرسيمسا ع ى دوتردز دومر سلي
دومانيةي .أمي مي أا بملهي من دوف دمغ فهي مخم فا من ح ر طردز دووةيا .فم ى سو ل دونايل يمغ ة ر عانية ادو ي بةي عيم
١١٦٩ل١٧٥٦/م قمل دةمايسسسي ً وفن دووةيا دألةربي دوتسسيمل في دوررن دوايمن عوسسر دون الدي ،مغ مب ت بيوفن دومانيةي ةني ه
دألمر ة وم في يمغ ضوت دو ي دةمنل بةيؤل عيم ١١٧٧ل ١٧٦٤/م)1 .
ب ـــ القصور والحمامات والمباني المدنية :
فن دوهةلسسسا دونمنيرقا دومانية ا ،هي فحل أةور مظيهر دونلة ا دإلسسسالم ا ،ةعةل دوةظر من متسسيفا بم ل فوى فحل دونلن،
ممنيري خيص قنميز بغفيتت دونن ب .
قنان تن ب دزثير دومانية ا ف رد ً فك فن وت أس
ةمةهي دورغس ر دومي شس ل مت ا ع ى دوو سسف ر مال اغر ط ةيبي سردي ،اغر ب ا ر ب م ،ةة ونت بيهفا ،ة ردةين
سسردي ،ةاغسر ق لز و ةغ رل .دومي تن ب ببخيرفهي دوغة ا دومي ت ةر دونويوغا ف هي بفن رةة ة دو ي دزدهر في علد من
أاتير أةربي ،مني مل بم ،دوويحا ن قميوو م ة ع دورةة ة دومرةي.
ةفي سس رقي ةمغسسر علد من دورغس ر دومانية ا دوفن ا ،من أهنهي اغسسر دومظ في دموسسغ ةاغسسر دومظ في حني  ،ةهةيا
مويةي دوخيةي دومانية ا دومي من أهنهي خين أسمل بيشي دومظ في دموغ ةخين مردد بيشي في ممر دوةمنين.
ةهةيا دودنيمي دومي ةيةا مغسسلر فوهيم دوفةية ن دألةرب ن مال دوفةين آةفر 1867/1780م) .دو ي أبلع و حمت دونوسسه ر
حنيم ترةي) ،ةهةيا مويةي دونلدر ،ةيونلرسسا دوغسيب ة ا في حي بي دوفيب ا في دموسغ ،ةمويةي دألسس دق دومي من أهنهي
سس ق دودن لقا في دموسغ ،ةمويةي دألةسرحا مال موةى ةسرق دووس خ مد ي دولقن بن عربي بلموسغ .ةهةيا سسوالن دون يل في
ةل ماين.
1ـــ قصر طوب كابي سراي:
ميزدل ايمني ً ةه و ل اغسرد ً فرل ،بل ملقةا م ا ا توسيبت ميةين قريم في دورالع دوتسيبرا ةنرر دوتسال را ق س دونويةي دوتساة ا
ةدولةدةقن ةحيشس مه  ،متسي ل ،ماموي  ،حنيمي  ،متيبخ ،حلدمغ...،دوخ .ةتو غ متسيحا دورغسر  700.000ممر مربغ ،ةقد ل
بيورغر دوت ر دوت تيةي دو ي قم د و مهل دوو بةتي.

 )1سه ل صيبين ،جوامع إسطنبول القديمة ،ص .39-38
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محتوياته الرئيسية :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

اغر مدنل دوفيت أالم مةوف دوت ةيبي ،ح ل ف ني بمل ولدر دوخبةا.
ةيح دوتسةا مريبل ورغسر مدنل دوفيت  ،سسني ب وم و د دزثير دوةو قا ةمةهي برد دورسس ل صس ى ه ع ت ةسس دومي
ةر هي دوت تين س دألةل فوى فستةو ل.
ايعا دومرش متمت ل مرتفغ عن دألرف ،مديط برةدق ،بةيل دوت تين مردد دوايور.
ً
اغسسر بغلدد بةيل دوت س تين مردد دوردبغ ،اغسسر صسسغ ر فرل ايعا ةدسسسما وف  ،دوت س تين ) ،بةيل دحمفيض وفم ملقةا
بغلدد.
ً
اغر رقفين بةيل دوت تين مردد دوردبغ تخ لد ضةمغيرل في حغير ملقةا أرقغين بأر ة ي.
اغر دوت تين عولدونف ل دألةل دونف لقا) ش ل سةا 1840م ،دسمخلم ف ت فة ن دومنير دألةرةب ا.
ةيح دودرم م متسسسسيحا ةدسسسسسما توسسسسنل مويةي عل  200غرفا ةايعا م زعا ع ى مويةي سسسسساة ا تمخ هي دودلدمغ
ةدودنيمي ةدونتي ل ةماين دوخلم ةايعي دوتميم)1 .

 2ـــ قصر ضولما بهشة:
ق ةر دون رد ةدورحيوا د أةو ي ويد أةت ةين ق ل في ه د دوناين مرغ س ر تم د و ت س تين س س ةفي عهل دوت س تين أحنل
دألةل قم تمو ا دوناين بيودفير ةت سس غ دونوةى ةقم د سسسوب دومتسسن ا وه د دودلث فك قمةي دضس س د اغسسر دودلقرا دونمو ا د
ةفي دوررن دوسسسسس  )19ايم دوتس تين مدن د دوايةي بوةيا اغسر في ةفل دوناين .أمي دورغسر دوديوي فم دةوسيال من اول دوتس تين
عول دونف ل دألةل ةأسسسةل بةيال و نمنيري ارل با بيو ين في عيم 1842م .فن ه د دووةيا دو ي دسسسمنر دتنيمت حمى عيم 1853م
دسسسمخلم بمل كوم من أ ل فايما دوت س تين عول دونف ل ةمن أ ل فددر دوو س ةن دورسسسن ا و لةوا ةبمل عولدومبقب أايم ف ت أخ ل
أق سي ً فن ه د دورغسر دسسمخلم ةرغسر نه ري بمل فعالن دوفنه رقا ةةين وت مايةا هيما في تيرقخ دوفنه رقا بتسوب ةفي
أتيت را ف ت في  10تورقن دألةل من عيم 1938م.
ةتما ن دألبة ا دألسسيسس ا في دورغسر من دودرم م ة بةيا دونو ن ةبرج دوتسيعا ة يمغ ةس وني بهوسا ةق ل في دورغسر 285
غرفا ة 46صسسيو ن ة 6حنيمي ة 68ت دو ا ةتو غ متسسيحمت  110آزف ممر مربغ ةال ت فةيرتت بيواهربيا ةتبةقلل بيوملف ا
دونرةبقا عيم 1910م)2 .
ةورل ت تبق ن أطردف درج دووةيا دولدخ ي بيوارقتسميل مني دةتسوت مةظرد ً ف ق دو صسو أمي صسيو ن دومرش فرل ت تبق ةت بارقي
ةرقتسسميو ا ةسسخنا مم را ع ى دوروا كد اتر  36م قو غ ةزةهي  4طن ةتمأوو من سسسوغ م ا ةخنتسس ن ونوا ةه ل دوارقي هي
هلقا دون اا ف ام رقي.
ةال دسسسم سسيف صسسيو ن دومرش ه د دفمميح مف ل دوة د دومانيةي دو ي دفممدت دوت س تين عول دونف ل دوايةي في  19آكدر عيم
1877م.
ةقمأوو دودرم م من دوغسيوا دوبرايا دونخغسغسا والحمفيض ةدوغسيوا دوبهرقا دونخغسغسا و متس ا دوةتسيم ا ةغرف فايما
أتيت را ةغرف أم دوت تين.
أمي برج دوتسسيعا دون د في ملخل دورغسسر ةدو ي قو غ درتفيعت  30ممر ف ريل أةت ت بةيال عيم 1895م .أمي يمغ ةسس وني
بهوا دونم د ل بيورر من دورغر فم بةيال عيم 1853م من اول دونمنيري ة ا غ ص بيو ين.

 )1ميد دوفن دومانيةي  ،في م اغ دونمرفا www.marefa.org
 )2في دون اغ دورسني ونلقرقا دورغ ر دو طة ا دومرة اwww.millisaraylar.gov.tr ،
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ةق ل في دورتس دوخ في من دورغسر مرغس ر صسغ ر ت فةوسيؤهي في دوررن  )19من أ ل ط ر دوتس تين دو ي ةين قد ي
دواا ر من أة دع دوت ر دوميمل و وم دومغسر فن اغسر ةس وني بهوسا دو ي ح ل فوى ممدو دو م قموغ ورميسسا ددمر دورغس ر
دو طة ا)1 .
 3ــــ قصر بيالر بيي:
في دوةغو دوايةي من دوررن دوسسس  )16قر م ب م دوويةيةد أة رم ل دوويةيةد في عهل دوت تين مردد دوايور بوةيا مغ و في
ه د دوناين ةمن ث في دومه د دوميو ا قم ةس دوناين فوى أردةسي دوتس تين ةقم فةوسيا مرغس ر خوسو ا هةي في عهل دوتس تين
مدن د دوايةي في دوربغ دألةل من دوررن دوسسسسسس  .)19ةبمل كوم تدمرق ه ل دونرغ س ر ةقم فةوسسيا اغسسر ب الر ب ي من أ ل
دوتس تين عول دومبقب ةقر م بوةيال دونمنيري دونوسسه ر في كوم دو اا سسسرة ل بيو ين ةفخ تت .ةال ت دسسسمخلدم دورغسسر دو ي
ف دأل يةب.
دتن فةويال عيم 1865م ةنغ و و ت تين عول دومبقب ةعيم مت ةبيإلةيفا و وم ةناين ضسم يفا دو
تمبقن حلقرا دورغسر بيألشسفير ةدومنيث ل ة برا دونيا ةةفل ددخل دورغسر صسيوا كد برةا ةاتس دودرم م ةغرفا دألم ردل
ةة وم ةفل غرفا أم دوت س تين ةغرفا دوتميم ةغرفا دضسسسمرويل ةدوغسسيو ن دألزرق ح ر ق ل في دورغسسر  26غرفا ةسسسا
صسسيض  .ةةفل في حلقرا دورغسسر دونرغ س ر دورخيم ا دمرمر ة شسسمد ةدونرغ س ر دوغسسفردادصسسيري ة شسسمد دو مين ت
فةوياهني من اول دوت تين مدن د دوايةي ةت ترم دونرغ ر دوغفردا من اول دوت تين عول دومبقب.
ةت ةةسسسسغ دوتسسسس تين عول دودن ل ف ت بمل عبوت تدا دإلايما دوفورقا حمى منيتت عيم 1918م .ةال ت دسسسسسمخلدمت من أ ل
دسم يفا ة ف أتيت را في عهل دوفنه رقا)2 .
 4ـــ قصر جاراغان:
ت دةوسيا اغسر يردغين من اول دوتس تين عول دومبقب ةةف ل سسرة ل بيو ين ماين دونرغس ر دوخوسو ا دو ي دةوسأل دوتس تين
سس دوايور عيم 1800م ةماين خيةا دون و قا دومي ةيةا ايمنا في مةترا بوس اميش .ح ر تو غ متسيحا دورغسر  80أوو ممر
مربغ ةهي موة ا من دورخيم.
قمأوو دووةيا من ثالثا أاتسسسيم هي دووةيا دورم تسسسي ةدودرم م ةبةيا دضغيةد  .ت حول دوتس س تين عول دومبقب ةعيم مت ف ت بمل
عبوت ةكد صسويح ة ل م مي ً ف ت بترقرا غ ر ممرةفا .ةة وم ت ةةسغ دوتس تين مردد دوخيمل ف ت تدا دإلايما دوفورقا بمل
عبوت ونل  29سسسسةا .ةه د دورغسسسر دو ي دسسسسمخلم أق سسي ً ةنوةى برونين بمل فعالن دونوسسسرةط ا دواية ا عيم 1908م تمرف
ودرقغ عيم 1910م ح وت فوى رميد .ةبمل كوم أعتي دألرف دوندغس ر ب ن أسس در دورغسر دو ي تد ل فوى رميد فوى ةيدي
ب و م تيش دو ي دسمخلمت ةنةغا شرف ةفي عيم 1990م ت ترم نت ةتد ق ت فوى فةلق فخ )3 .

أما بالنسـبة لعمائر العهد العثماني في مصـر والشـا فرل ترا دومانية ن بغسنيته ع ى دومنير دوند ا في مغسر ةدووسيم ،
دومردق  ،دودفيز  ،دو نن  ،ت ةل  ،دوفبدمر  ،و و ي دومي خ ما و مانية ن عل ارةن.
ف رل ةيةمي مغسر ةدووسيم أةار درتويطي ً بيولةوا دومانية ا من ح ر دومويدل دواريفي ةدوفةي .ةأهم دوتسالط ن دومانية ن في دوررةن
دألةوى في فايما مويةي في دوريهر ةدموغ.
ةأه دألما ا بنغر
يمغ س نين بيشي ةقممور أالم دونويةي دومانية ا في دوريهر ش ل ددخل ا ما دوريهر 1528م.

 )1في دون اغ دورسني وو لقا فستةو ل دواور www.ibb.gov.tr ،
 )2في دون اغ دورسني ونلقرقا دورغ ر دو طة ا دومرة اwww.millisaraylar.gov.tr ،
 )3في دون اغ دورسني وو لقا فستةو ل دواور www.ibb.gov.tr ،
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ةوت صدن ،رةدق متر ف بيوروي دو

را ة يمغ مدنل ع ي بيشي ةه مديةوا وندنل ع ي ومر ل متي ل فستةو ل.

ةدسسمرلم مهةلسسين من فسستةو ل ووةيمت ،دسسمغرق عل سسة د ةف ت ايعا دوغسال ةهي اوا مرةبقا درتفيع 52م )
31م ) قمفرع مةهي  4أةغيف من دوروي مدن وا ع ى أربغ ع يمل.

اتر

ةمن دومنيمر في دموسسغ دوما ا دوت س نية ا ةهي من أه دومنيمر دومانية ا بلموسسغ ترغ ع ى ةهر برد ةهي مفنغ ع ى شسسال
ة ا أمر بوةيمهي دوت س تين س س نين 1554م .تمأوو من ةم م ن ممنيرقم ن مموسسيبهم ن في دونتسسرل دوما ا ةدونلرسسسا) قغسسل
ب ةهني س ق بت دةية ن ،ةين مخغم ور دفل دودفيج.
ةدوما ا وهي صسدن ةو ر ،ايعا و غسال بيرز متسر فا بروا مرةبقا ،ةدونلرسسا توسوت دوما ا في دومغسن  ،ةواةهي أصسغر حفني ً
ةت دسسسسمخلدم دور وسسسيةي في دوفلردن دولدخ ا أة و حي زخرف ا في دو د هي ةت قن دو د هي بيونلدم م دون ةا بيومةية
ع ى طرقرا عنيمر دومهل دونن ةي .
ة يمغ دوتةية ا ةتوا و دوي سةين بيشي ةف ت ايعا و غال متر فا بروا ةدحل  ،قمرلمهي رةدق مرتفغ عن متم

دوغال .

في دو سسل
ة خين أسسمل بيشسي ضزدل قتسمخلم ةتس ق بلموسغ ةوت صسدن متسر ف بمتسغ اوي م زعا ع ى  3صسف ف .
اوا ةدسما تدمهي برةا م ما ةدوروي بهي ة دف ضةير دوغدن ةوت ب دبا ةخنا ع ى شال فق دن ممرل بيونررةغي ةو خين
طيبرين من دوغرف دوم ي و مفير ةدوتف ي مدال ).
ةمن أما ا دومنيمر أق سي ً اغسسر دومظ ةه ثالث أ ةدا ،أةورهي ةيح دألسسسر ) ق ت ةيح دسسسمرويل دو س ف ) ةدوايور
ب ا صسغ ر و خلم ةف ت طيبر ن من دوغرف ،بم ،ايعي دولةر دألرةسي درتفيعهي دةرقن ايعا ةور مرتفما شسو ت بريعي
دونلرسا كد دوغدن دونتر ف ،سرو مرتفغ بت ة دف ع قا ،زخيرف م ةا في دوفلردن ةدوتر ف ،دورخيم دون ن)1 .
ج ـــ األبرو  ( EBRUفن الرسم على الماء):
و ل من دونمرةف من اسسيم بسسأةل عن سسا رش دألو دن ع ى دونسسيا
ةتن ّان من دودغسسس ل ع ى أشسسسايل ممة عا زده ا ث أخر هي ع ى
دو رق ،أي و ل ولقةي دونم مي دوايف ا عن دونتسس ر دوميرقخ ا وفن
دألبرة .ةوان دونمرةف ه أن هس د دوفن دونتسسسسنى بسيألبرة ،قمد ى
بتيبغ عانيةي أة بتيبغ ترةي.
ةتمةي ة نسا د دألبرةد عةل دألتردا ،حي ب دوم ن ،ةدو رق دون ن،
أة دورنيش دون ن بأو دن مخم فا بوسال من ج قوسوت حي ب دوم ن ،أة
أو دن حفر دورخسيم .ةنسي تسأتي في دومرة سا بنمةى دو رق أة دورنسيش
دون ن دو ي قتمخلم في تغ و دوامب ةدولفيتر.
دورسسسسس ع ى دونسيا عنسل دألبرة ف ست ونتسسسسي فة سا نسيو سا ردممسا،
ةتأن .ةال قمن ب ه د دوفن بملم تاردر ةنيك ت أة
ةقدميج فوى صسسسور
و
بملم تر لل .ةوغةغ دألبرة قدميج دوسسسسد أبرةزند أي صيةغ دألبرة،
فوى ةرق قنمم دوغسسسسوغسي ةفوى ح ف ع ى شسسسساسل مربغ ف ر م
دوفةين بخ ل ميد ب سسيا صسسنغ ا تتسسنى د "ةمب قرلد بنريدقر مم ةا مغ
دونسيا ةبمسلهسي تفرغ دوغسسسسوغسي دونف وهب ع ى ة ست دود ف دون يا
بيوسسد ةمرلد ث تدرا دوورغ دون د ع ى ست دونيا بيوفرشي دومي
قما ن رأسسهي من شسمر كقل دودغسين أة من فبر بأشسايل ممملد ةةم فاً و وم تظهر أشسايل موهر ردمما .ةبمل كوم ت ةسغ

 )1ميد دوفن دومانيةي  ،في م اغ دونمرفا www.marefa.org
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دو راا دوخيصسا ع ى سست ه ل دألشسايل ث تكنتسم من دألطردف ةترفغ ث تر ب دةن هب أة تدرقم ،ةعةلهي تموسال دوةنيكج
ةبأو دن زده ا ة ن ا.
ورل أخ رسسس م دألبرة في دوررن دوتسسيد ،عوسسر مايةا مرم اا ب ن دألممما دوان ةا في دوغر  ،بمل ا يم دوتسس يح دأل يةب
برحال فوى دألردةسسي دومانية ا دومي ب غا آة دا أةج دزدهيرهي في دوفن ةدواريفا ةدوم ةدوماة و ي .ةسسسرعين مي تد ل
ه د دوفن عةل دألةرةب ن في دوررن دوايمن عوسر فوى م ةسا ض قتسمغةى عةهي ،ةطوما رسس مي دألبرة ع ى ممظ مف لد
دوامب دألةرةب ا.
ةال دعمةى دألتردا بفن دألبرة عةيقا فيمرا ةميرسسسس ل مل ط ق ا في دوخل ةدومغ و ب ل أن ه د دوفن و قد به قا كدت ا حمى
أةدخر دوررن دوموسرقن ةال ت دسسمخلدمت بيدئ دألمر من اول أا ا من دولردةق دونمغس فا إلشسويع يةوه دورةحي ةدونمة ي
ةه د حف ه قمت ةسسيعلل ع ى دوراي ةدضزدهير رةقلد ً رةقلد ً ةني أد ه د دضهمنيم دوغس في فوى فح يا فن دألبرة من لقل،
ةدةمتيبت ه قا كدت ا متمر ا ب ن دوفة ن دإلسالم ا دألخر .
ةض ةويوغ فن ا ةي فن أ نل رسسس مي دألبرة م د في ترة ي ،ض سسس ني دو حي دومي قغسسةمهي دوفةية ن دو قن قتسساة ن في
فسستةو ل ةورل ب غا صس ر دألبرة في أقيمةي ه ل مرح ا تت رقا و قتسوغ وهي ما ل ،ح ر أةسفا ونتسا نيو ا ع ى دووسال
ةخ وا دألووي ةومل ه د دوم سسسسغ ةدضةموسسسير دوتسسسرقغ وفن دألبرة دواالسس س اي،
ةدونمةى ،أبهر دوم ن ةسسسسدر دور
ةبيوميوي دزدقيد دونردةب دومم ن ا وت في ترة ي ةبخيصسا في فسستةو ل ،أد فوى دبمميدل عن ه قمت دألصس ا ةفوى ةس يع تأث رل
دورةحي فك تأثر ا نت بم دمل ثريف ا خير ا ض تمفغ مغ طيبمت ةه قمت دو دت ا .ةه د دألمر ق سسمةي أميم شسسر ن دثة نو فمي أن
قتسمنر فن دألبرة ةنرآ قمال دوف تسفا دورةح ا ةدوةظر دوا ة ا واريفا أصس ا ،ةفمي أن قةتس خ عن ةرل ةقةأ عن مفيه نت
دومي تد ى بهي مة عغسس س ر ةقمد ل فوى فن زخيرف فدتسسسسب ةوان رغ ةل ه ل دومغ رد ةدومد ض دواريف ا دومي طرأ
ع ى دوومب ،فالن فن دألبرة ل ايمني ً قديف ع ى مايةمت في دود ير دإلسالم ا.
مي دولةدفغ دومي م مةي ةمنتم بفن دألبرة فوى ه ل دولر ا؟ ةونيكد قكومر ه د دوفن دواا قر مةي بأةت فن تغ في رغ ا ا دألشايل
دورمبقا ف ت بيوةتوا و فة ن دألخر ؟
فن دو قن دعمة د بفن دألبرة ةأةرث ل دأل يل من بمله  ،ةع ى رأسسه مةمتسو دوما ا دألزبا ا في مةترا أسسالدر بالسستةو ل،
ه دوس قن دسسسسسمتسيع د بفسلدر أن قغس ّةد هس د دوفن برةحه ةموسسسسسيعره ةا نه دومي زقة د بهسي ح سيته دونسيدقسا ةدورةح سا،
ةتغسس ردته دومي تت ّم د من خالوهي ع ى ا نا دإلةتسسين في دو د ورل أسسسه دواا ر من دوفةية ن ةدوختيط ن ةدوةريشسس ن في
تت ر فن دألبرة ،ةحيةو د أن قديفظ د ع ت بغلق ع ى مل دألزمين.
فن فن دألبرة و ل فةي ً تر لقي ً شسا يً ،بل ه فن أصس ل قرتول بف ةر فسسالم ا مم ةا وت أسس بت دونمن ب ةطرقرمت دوخيصسا بت،
فةت قمد ى بيورةح ةدونمةى دومي تانن في وب دود سير دإلسسالم ا .ةني أةت ف ظن هر ع ى قل فةية ن دسسمةوسر د دوه دا دورةحي
من دإلسالم ث ت درث ل الً بمل ل حمى ةصل فوى ق مةي ه د.
ةدوفسلقر بيو ةر أن زهر دوبةوغ ةدوم و سب ةغ رهي من دألزهير دةمتسسسسوسا رةحي ً لقلد ً بهس د دوفن ،و ل برسسسسسنهسي في ح ف
دألبرة فدتسب ،بل بالدردا دور دواريف ا ةدونويدئ دومردث ا دإلسسالم ا دومي دةمنا فو هي .ةفكد دةفغسل فن دألبرة عن ه د دومردث
ةه ل دواريفا فقرقل رةحت ةتد ل فوى مفرد فن توا ي ض أةار ةض أال.
ةومل دو قن ميرسس د فن دألبرة ةأةصس ل فوى ق مةي ه د  -ةع ى رأسسه أهل دوما ا دألزبا ا -ه أهل دومغس ف منن ةه د من
رةح دواريفا دإلسالم ا ةعيش د في هي .و د فال قدغ وةي أن ةةتى دوفيةب دومغ في وفن دألبرة ه د.
ظ
فن ض قمور عن دو د مويشر ض قر م دوفةين في فن دألبرة بيوممو ر عن ةفتت أة كدتت مويشر حمى ةفن بل كوم ،فه د ض قمةي
ً
ً
دو ي دبمارل ةني أن دألشسايل دومي قخميرهي دوفةين ض تلل فض ع ى فار
فض دةمايسسي طو م ي و و دن دومي دسسمخلمهي أة و سس
أة مفه م دسمنل رةحت من دواريفا ةدود ير دومي ةوأ ف هي ةةني.
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ةض ةوسيوغ فن ا ةسي أخ رد ً فن فن دألبرة ه فن تمف ى ف ست ةسل نسيو سي ةمدسيسسسسسن دو
دوفنيل دونت غ)1 .

د ،ةمسي دو

د فض تفس ّل من تف سي

د ـــ المنمنمات العثمانية:
دو كنةق بنةق قنا هي صس ر مبخرفا في مخت ط ةال دشسسمهر بهي دونخت طي دوو بةت ا ةدوفيرسس ا ةدومانية ا ةدوهةلقا ةغ رهي.
ورل أسسل دوفةية ن دإلقردة ن دونلرسسا دومرة ا وفن دونةنةني بمل دسسمرلدمه من اول دوتسالط ن دومانية ن ،ةيوتس تين سس نين
دورية ةي ،ةني ةأن دونلرسسا دوهةلقا تأثر هي دألخر بيوفن دإلقردةي بمل أن دةموسر دإلسسالم في دوهةل ع ى قلي دبيبرد حف ل
ت ن روةم)2 .
ورل أعرب فم دورتسسسستةت ة ا ةتد ق هي فوى عيصسسسسنا دولةوا ،طفر في تت ر ةل دوفة ن دوفن ا ةمن ب ةهي فن دونةنةني فرل
بتسسل دوفيت ةيحي رعيقمت وال فرةع دوفار ةدألد ةدوفن ،ةدسسسملعى فوى اغسسرل ةوير دوم نيا ةدووسسمردا ةدوفةية ن و ل من
دووسسرق فرل ،بل ةمن فقتيو ي أق سيً ،بل ةصسسل دألمر بيوتس تين مدنل دوفيت أن دفمم في اغسسرل دوفلقل دةقر ب
"وسخيةقتد أي ب مًي
و رسس ) ،ةدسسملعى وت دبيبيةريشد دألةزباي دألصسل ةفي ه ل دو رشسا أي دونر سس  ،أمر دوتس تين بةتسخ دونخت طي دوةيدر
ودتسسسي مامومت ةةين قفبل دومتيا و ن هو ن دو قن قر م ن بم ه ب ه ل دونخت طي بةفل در ا دوتسسسخيا دومي ةين قمميمل
بهي مغ دوةتسّ يد ةدونف لقن ةدوختيط ن ةدونمر ن ن ةال أبلع ه ضا دوةكرّيش في رسس ميته دونةنةنا في ه ل دونخت طي دومي
بلأ تظهر ةتر دوة ر ،ةتمةيةوهي أقلي دوويحا ن ةدونهمن ن.
ون ةفسيفي دودر رسا و ا ةسي فن دوتسسسس تسين مدنسل دوفسيت اسل دفمم عن س ي ً في اغسسسسرل دوفسلقسل مسي قنان أن ةت غ ع ست ب غسا دو م
دأةيدقن ا و فة ن ةدوم م ةدومر ناد فر دم دوامب دومي بلأ تظهر ،تكرلم وال مهم دوفلقلق ةل ق م في ه د دون نير)3 .
تتسفل ةمب دوميرقخ أن دوتس تين مدنل دوفيت ال ع ون رسسيمي ً قلعى دسسةين بمد ةرم ل و ةرويشس ن في اغرل ،ةني قريل فن سةين
بم ه د ،ال در ،فن دورسسسسس في دووةسلا سا ،ةمي زدوا خبدمن ممدو اغسسسسر ط سةيبي بالسسسسستةو ل ،قدم ي ع ى ب رترقست
و تس تين مدنل دوفيت من أعنيل ه د دوفةين بيإلةسسيفا فوى كوم فرل دعى
دوتسسسس تسين مدنسل دوفسيت  ،دورسسسسسسيم دإلقتسيوي دب ّ ةيد  )Belliniفوى
فسستةو ل و م في ةةفت سسةا 1480م) ،ح ر رسس وت صس رد ً ةصسن
وت م سلدو سيتت ةة سيشسسسس ةست دومي ةين قرسلمهسي واوسير دوبةدر ةدونوسلع ن في ةل
م يدقن دوم م ةدوفة ن)4 .
ةمن ب ن مدم قسي ددمر دوخبقةسا في اغسسسسر ط سة يبي ،هةسيا أوو م
و غسس ر دونة يت رقا قتسسنى دأوو م دوفيت د ،ةتدنل بم ،ه ل دورسسس م
ت ا مي ً بيور دألس د وسدقمر بم دزق اك قك بة ك د ،ف الً عن ة د رس م
وآلخرقن.
فن دومت ر دو ي بلأ مغ دوتسس تين مدنل دوفيت في فن دورسسس ةدونةنةي
في دومغسسر دومانيةي ،ال ةصسسل فوى ة سسفت دوايمل في عهل دوتسس تين
س نين دورية ةي.
ةمن دوايبا أن ممظ ب لدن دوميو دإلسسسسالمي  -في غيوو مهي دومظنى -ال
خ سسما و ةف ك دومانيةي في عغسسري دوت س تين س س دألةل ةدوت س تين
سس نين دورية ةي ،ةدممل حلةد دولةوا في دوميو دإلسسالمي فوى ت نتسين

 )1ب رةل ب فر ،فن األبرو فن الرسم على الماء ،مف ا حردا2009 ،م ،دوملد دوتيبغ عور ،ص.52
 )2في م اغ م س عا ةقا و لقي دودر ar.wikipedia.org ،
 )3دوغفغيفي أحنل دورت ري ،المنمنمات العثمانية ..تراث إسالمي مشترك ،مف ا حردا ،دوملد2012 ،30م ،ص.25-22
 )4ق نيز أةزت ةي ،تاريخ الدولة العثمانية ،فستةو ل ،مةو رد م ستا ف غل و من قل ترة ي1990،م ،مف ل ،2ص.546
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غربي ً ةفوى تورقب ةفقردن ةتف ل شسسراي ً .ةال شسسهل دوميو دإلسسسالمي دممبد ي ً ةدةغسسهيرد ً ب ن أا دمت ةأ ةيسسست في ه ل دوفمر ،
بد ر قغمب أن ةفل وت ما الً في أي عغر آخر.

ةةني أن عهل ددورية ةيد ةين بنايبا دومغسر دو هوي في ةل ة دحي دود ي في دووالد دومانية ا ،فالن فن دونةنةني ه دزخر ال
تت ر ةدزدهر في ه د دومغر دزدهيرد ً م ن سيً ،ةةوأ في ةةفت دوملقل من دونولع نو أمايل دا ةفي مدن دد ةدفبرده ش ويد
ةدة اسير د ةدح سلر رم لد ةددوةرسيش عانسيند ةدمدنسل بسمد ةدةف ي مدنسل شسسسس ويد ...ةه ضا ن مسي ً ةسية د من دألسسسسسيتس
ةدورةدد دواوير في دوفن.
ةمن أةور دألسسسنيا دومي ونما في ه د دوفن خالل دوررن دوتسسيبغ عوسسرو دوةرّيش أحنل مغسستفى ،أمي دو ي و ّ ن دوررن دوايمن
ع ّن دو ةيد رم تس ي ً وفةيةي دوتسسردي دومانيةي في
عوسسر ببخيرفت رس س ميتت فه دو ةيد عول دوف ل ش س وي دألد ب"رةق ي) .ةال ك
عغسسر أحنل دوايور 1730-1703م) ،ةأعنيوت تتسسمدغ دإلعفي ةدومرلقر ،ح ر ايم برسسس  )137و حا مةنةني زقون بهي
دق دند دووسيعر ةهويد دو ي ةظنت بنةيسسوا حف ا دوخمين و م ر سس نين ةفل دوتس تين أحنل دوايور .ةورل خل د و ةيد وةفتست
ملرسا خيصا بت في فن دونة يت ر دومانيةي ،ة ل ه أسميكهي دألمال.

ي دوغ ر دووخغ ا ،ةدون ة عي
فن أه دون ة عي دومي تترق فو هي فن دونةنةني دومانيةيو دووو ت بيوو رترقهي ) أ ب
دوميرقخ ا ،ةح ي دوتسردي ،ةدودرة دومي خيةسمهي دولةوا ،ةحغسير دوتسالط ن ون داغ دألعلدا ةاالعه  ...ةأه دوخغسيمم
دومي تن ب بهي فن دورسس دونة يت ري في دومغسر دومانيةي ،فتريةت ورسس دون ةس عي دومي ت ةس دونميرا دوميرقخ ا ،ةتبق ن
دوامب دومي ترلم فوى دوتسسسالط ن .ةني أن ددوتسسس رةيمتدو أي ةمب دضحمفيض ةدونهر يةي ةدون دةب ةدسسسسممردف دوف
ةدألسسست ل ،ةدوسسسسسسسدهكة بقرةيمتدو أي ةمب دودرف ةدونهن ةمهيرد دودرف ن ،ةيةا من أه دون يدقن دومي أبلع ف هي دوفةية ن
دومانية ن حمى دوررن دوتسسسيبغ عوسسسر دون الدي .ةقكممور دو ةيد دو ي ةوسسسأ ةتربى في دوررن دوايمن عوسسسر ،ه أةل قمن غ ّر
دوةنل دومر لي دواالس اي و نةنةني دومانية ا.
ةت ل أرةع دوةنيكج دوفة ا دومي تموّر عن فن دونة يت ر دومانيةي دونوسمرا في ممدو دط ةيبيد بنلقةا فسستةو ل ،ةماموا
ةدونامو ا دو طة سا بهسي ،فوى سيةسب ماموسا دونمدو دوورقتسيةي في وةسلن ،ةدوناموسا دور م سا في بسيرقل ،ةةس د
س
سيممسا فسسسسستةو ل،
دوناموي دوميما في برو ن ةف ةي ةممظ دةل أةربي ةأمرقاي ...ةدو ي قكر ّب صسسفدي فهير ،دونخت طي ةمي بهي من صس ر
ةنةن ا ،قر مل دواردا دإلسالمي في ه د دوغلد.
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ةقافي أن ةمرف أن هةسيا  13.533و حسا مة سيت رقسا ددخسل دوامسب ةدونخت طسي ةدألوو مسي دون د في ممدو دط
ةيبيد ةحلل ،ةأن ه ل دوامب ةدونخت طي ةدألوو مي تو غ  451مف لد ً تم د فوى دوفمر دوندغسس س ر ف ني ب ن دوررن دوايةي
عوسر ةدوايمن عوسر فرل فكد مي عرفةي كوم ةفهنةيل ةأدرةةي مغبدل ،عرفةي أهن ا دوارة ةدواة ز دومي قنم اهي دوميو دإلسسالمي،
ةمردث مومرا)1 .
رابعا ً ـــ المصنوعات والحرف اليدوية:
أـــ الزخارف والخزفيات:
تن ب دوبخيرف دومانية ا بيوغةى ،ةب غا حلّدً قك وةر دونوسيهل بتردزي دوويرةا  Baroqueةدورةة ة  Rococoفي بم،
دوخوسسسو ا
أاتير أةرةبي ةتمل دورسسسس م دوبخرف ا دومانية ا دوغة ا دومي تبقن بم ،غرف ةيح دودرق ةمفن عا من دوو
دورلقنا ع ى ةفيف دوو سف ر من دألعنيل دوفة ا دونهنا.
دزدهر دوفة ن دوفن ا ةضسس ني فن دورسس ةدومغس قر ،ةدونةنةني ةدورسس ع ى دوب يج ،ةدزدهر ممهي دوفة ن دومتو ر ا
دومانية ا ةيوخبف دو ي تنمغ برعيقا دوتسالط ن دومانية ن ،ةدسسممنل دووالط دوفلدري دومبق ةي بوسا ت دونربغ أة دونتسمت ل،
ةةيةا دو حي دوخبف ا دواو ر م وفا من أربغ بالطي أة أةار ،ةتنال سسسسست حهي دو رةد ةدألزهير دوفن ا ،ةتولة بأو دن
دبا ةيألزرق ةدألخ سر دونر يةي ةدوويكةفيةي ةدألحنر دألر دةي ،ةكوم ف ق أرةس ا ب سيا ن ا .ةتت ر دوبخرفا
تةف س هسي حمى غسل رةدمغ دوخبف برعسيقسا دومانسية ن من أبرز دوفة ن دومتو ر سا في دومسيو
بسأة دعهسي ةنسي تت ّ ر أسسسسس
دإلسالمي.

ةةين أه مرةب إلةميج دوخبف دومانيةي ه ملقةا فزة غ ة ر ي دوو بةت ا) دومي دهم صسسةيعهي دوفة ن بالبلدع دألةدةي دوخبف ا
ةدووالطي دوفلدرقا دومبق ة ا .ةال صسسسلور ه ل دورةدمغ فوى دألسسسس دق دوند ا ةدوميون ا دومي ةيةا تمت غ فو هي ،ةدزددةا
مويةي دونتي ل ةدوف دمغ برةدمغ ه د دووالط دوفلدري دومبق ةي ةدومفن ي.
صةو دونخمغ ن خبف فزة غ في ثالث مفن عي ةني قأتي
دوسنسفسنس عسسا دوسخسبفس سسا
دألةار اسلمسيً ،تسيرقخهسي
ةسسدسس 1525/1490م.
سسهسسر زخسسيرفسسهسسي
بسسس سسس ةسسس سسسن دألزرق
ةدألبسس سس .،ةةسسيةسسسا
دوسمسب س سفسسي راس سرسسا
ةسيعنسا ،ةدتومسا دألةدةي
دوخبف سسا دومانسسية سسا في
أشسايوهي أشسايل دوةنيكج
دونمسلة سا ،ةةسين دووالط
دوفسسلدري دومسبق سةي في
بيدئ دألمر فر رد ً مدلةد دألفغ ةمرمغسرد ً ع ى دو ة ن دألزرق ةدألب  ،،ةهةيا بم ،ةنيكج مةت في متسفل مردد دوايةي في
برةصا.

 )1دوغفغيفي أحنل دورت ري ،المنمنمات العثمانية ..تراث إسالمي مشترك ،ص.25-22
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دوسسسسسسسسسسسسنفن عا دوخبف ا دونم سستا ،ةهي دألةار أهن ا ،ب ن عيمي 1535 /1525م .ت صسو ه ل دوفمر دواية ا عيد بيسس
دولم سو ري» ،ةتمن ب بمة ع أو دةهي ،ةطغ ين الل ممملد من دو ن دألزرق ةدألخ سر ،ةأةس و فو هي دو ن دووةي
«دألسس
مة عيم 1540م .ةشا ا أزهير دوررةفل ةغ رهي دومةيصر دورم تا في دوبخرفا.
مفن عا دوخبف دونمأخر دومهل ،ب ن مةمغسو دوررن دوتسيد ،عوسر ةبلدقا دوررن دوايمن عوسر ،فك دةمر ا دوفميو ي دوفة ا دوى
فةي لقل عرف بيسسسسنهي ،ةتمل أةدةي فزة غ من أهنهي ةتتسسسنى رةدسسسس ا ،مغ أن
ملقةا ة تيه ا دومي تت ر ف هي أسسسس
رةد )،و تان مت ري ً مرةبد ً و غسسةيعا دوفة ا .تمن ب دونفن عا بأس س بهي دوفةي دونتسسمدلث ةيورس س تدا دومب و ،ةبمة قغ
أةور في دألو دن ،ةأصسسودا أزهير دوخبدمى من دون دةس غ دوفة ا دونف س ا .ةقالح أن صسسةيعا دألةدةي ةيةا ثية قا ا يسسي ً
بغةيعا دووالط دوفلدري دومبق ةي ،ةت ل أ نل ةنيك ت في متفل رسم بيشي 1550م).
ةهةيا مفن عا من دوخبف من دوررن دوايمن عوسر ةدوميسسغ عوسر تن ب بمغسيم تف  ،ح قا ،تنال دونتسي ل ةدور در
ةدألشفير ةغ رهي ،ةدسممنل ةا ر من دون ة عي دوةويت ا دومي تكر ع ى رةدمغ خبف فزة غ ع ى دألانوا دودرقرقا)1 .

ب ــــ فن الخط:
دعمنسل دوفةسية ن دومانسية ن ع ى فن دوخل دومربي بمسل أن دةموسسسسف د طسياسيتست دوفنسيو سا ،فسأبسلع د أ نسل دو حسي دوخت سا .ةدرترى
خل دوا ر في دومغسسر دومانيةي ةب غ در ا دوانيل ةانا دوفنيل ،ةصسسير وت ا دعلل دوفة ا .ةثنا ةمب ضتدغسسى ومم فن
دوخل ةا دعلل.
ةدبمار دوختيط ن دومانية ن أة دعي ً لقل من دوخت ط دواميب ا دومرب ا مال دوخل دولق دةي ةدوفيرسسي ةدورامي ،فةسيفا فوى
ةس سما ةل ه ل
فشسسسيرد دومةر ل ةدووسسسال ةدوف دصسس ل ب ن دزقي دوارقنا ةعالمي دألحبد ةأ بدا دوررآن دوارق  .ةال كة "
دومالمي بيو هب ةدألو دن دوفن ا ةردح دوختيط ن دومانية ن قمة ن بيوخل ةبمتسست ر دوغسسفدي اول ةميبمهي ،ة م د وال
صفدا فطيرد ً م وهوي ً ن الً.
ةقمن ب فطسير دوغسسسسفدم ن دألةوى ةدواسية سا عسيد باردمست دوبخرفي دونةنغ ةدون ن ةدونس هسب ،ةةس وسم عةسيةقن دوتسسسس ر دوارقنسا
ةدوامب دونخم فا ةةين دوختيط ن قمويرةن في دومف قل ةدإلترين ةتدت س ن دوخل حمى غل دونخت طي دومرب ا ةدإلسسسالم ا
كد ا نا ةو ر ونيدتهي دوم ن ا ةةفيسسا دو رق ةحتسن دوخل ةفترين دومف ل ةةوسأ صسةيعي ممننا و منل في دونخت طي ،
ة هر فةية ن تتو ر ن ةصسسةيع فة ن ةيو ّردق ةدوختيط ةدونف "ّل ةدوةيسسسخ ةدورسسسيم دو ي ةين قمةى ببخرفا دونخت ط ،أة
دوس ي ةسين ق ةسسسس دألبدسيث دوم ن سا بغسسسس ر
دوم ةس د ا ،ةزقةا دورغسم ةدورةدقي بأ نل
دونوسسيهل دوفة ا دومي تف  ،ح قا ة نيضً ،ةةين
دألسسسسسميك دوختيط قنة ت ن ل ف يز أة شسسسسهيد
ت ةل لدرتت ةةفياتت في فة ن دوخل.
ةهةيا دألةدمر دوتس تية ا بيو غا دومانية ا ةدوخل
دولق دةي دوفن ل تم هي طغردا دوتس تين دوفن ا
دوتر ) ةه
دوما قن ةةسين دومسيمسا قتسسسسن ةهسي
ّ
شسسسساسل ن سل قامسب بخل دوا سر ع ى شسسسساسل
مخغ ص ،ةفي دوغيوب مبقفي ً من خل دولق دةي
ةخل دوا ر ةأصس س هي عالما سس س تية ا تامب في
دألةدمر دوتس س تية ا أة ع ى دوةر د دإلسسسسالم ا أة
غ رهي ةق ةر ف هي دسسسس دوتسسس تين أة وروت مايل
 )1ميد دوفن دومانيةي  ،في م اغ دونمرفا www.marefa.org
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ع ى كوم طغردا دوت س تين مدنل دوفيت مام ف هي د مدنل بن مردد خين مظفر ددمني ً د ةطغردا دوت س تين س س نين دورية ةي
مام ف هي د سس نين شسيل بن سس شسيل خين دونظفر ددمني ً د ايل دووتسميةي دةدتخ هي دوتسالط ن ةدو ض من دومرا ةدومف
ةدوممر حفي ي ً ألخميمه  ،ةال قتسسمم  ،دوتسسالط ن عن دوخم برسسس دوتغردا دوتسس تية ا ع ى دألدمر ةدونةوسس رد  ،ع ى أن
دوتغردا في دوغيوب ض تتوغ طومي ً بل ترسس ة تامب ةطومهي ع ى دونغسا ةي ةين قر م مريم رسس دون ا عةل دإلفرةو ةةين
ةل س تين قر م برس دوتغردا دوخيصا بت)1 .
ج ــ المصنوعات الخشبية العثمانية:
تديشسى دوفةين دومانيةي دونتس بغسفا عيما رسس صس ر دألشسخيص أة دألح يا
أة دود دةي في شمى فة ن دورس أة دودفر أة دوةر .
ةتوسسسس ر دونرسيرةسا ب ن مسي ترةست دوفةسين دوتسسسس ف اي ةدوفةسين دومانسيةي فوى هس ل
دودر رسا ،فرسل فه دومانسية ن أن دإلسسسسسالم في ممظ دونس دهسب قدرم تغسسسس قر
دوايمن دودي بغسسفا عيماو ةوه د قخم و دوفن دومرةي دوتسس ف اي دألصسسل عن
دوفن دومرةي كي دألص ل دومانية ا دإلسالم ا.
ةال زقن دوفةين دومانيةي دأل بدا دوخوسسو ا في دومنير ةدألبة ا دونخم فا ةيألب د  ،ةدوة دف ةدونوسسرب ي ةدألسسسرو ةدألعنل
بمل فة ن ةيودفر ع ى دوخوسسب ةدوةر ع ت ،ةت قةت ،ةني حظ ا ممظ دونغسسة عي دوخوسسو ا دونتسسمخلما في دونتسسفل أة
دونةبل أة دونلرسا بةغ ب ةدفر من فة ن دودفر ةدورس ةدوةر ع هي.
ةمن ت م دونغة عي أة دألدةد مةيبر دونتي ل ةصةيدقغ ةح دمل
دونغسسسسيحو ةدألردمم ةصسسسسةيدقغ دونالبل ةدوخبدمن أة دونةيةسسسسل
ةدواردسي ةغ رهي.
طوري ً وفه دوفةسين دونتسسسس و ندرمي دولقة سا في دألشسسسسايل
ةال ح ّسا س
دوهةلسس ا صس ر دوةويتي ةدوبه ر مدل صس ر ةرسس مي دألح يا،
ةغ ب دو ن دألخ سسر ةخ ف ا أة أرةس ا و رسس مي دومانية ا ع ى
دألخوسسسي  ،ةني ر دسسسسمخلدم دوآلوع ةدونميدن ةدألحفير دوارقنا
في تفن ل دألدةد دوخوو ا بيو غغ أة دوممو غ أة دو غل.
ةال دسسسمخلم دوةفير ةدوفةين دومانيةي عل ة ع ي من دألخوسسي ةيوف ر ةدو رد ةدألرز ،فةسسيفا فوى خوسسب أشسسفير دومفيح
ةدوانار دومي ةيةا دألةيةس س ل غة ا بهي ،بل ةال ر تغسسسلقر ه ل دوة ع ي فوى ةل من سس س رقي ةمغسسسر ضسسسسمخلدمهي
و غردف ةفتهي.
ةبرع دوفةين ةدوةفير دومانيةي في فن تمو غ أ بدا دوخوب دوغغ ر مميًو ةي توال مةظرد ً نيو ّي ً أة ومغة غ بم ،دألدةد
دونتمخلما في دونتفل أة دونةبل أة دونلرسا .ةمن أة دع فة ن دونغة عي دوخوو ا
فن الكاندي كاري :ةقمرف ه د دوفن بسسسسس س دةيةلي ةيريد ،ةال هر ه ل دوترقرا ألةل مر في دوفن دإلسسسالمي في دوررن
دوايمن عور ،ةأة و فوى دألخوي بم ،دأل بدا دونملة ا.
ةأبرز ةنيكج ه د دوفن هي أب د ةمةيبر دونتسسي ل دومي و قتسسمخلم بهي دونتسسنير أة دون دد دوالصسسرا ،ةتمل ه ل دوةنيكج ع ى
ة ت دوخغسس ص دومتو غ دودر ري وفن دوايةلي ةيريو ح ر هر بمل كوم تر ل ةيةلي ةيري غ ر حر ري دسسسمخلم ف ت دون دد
دوالصرا أة دودفر في اتغ دوخوب ةي تولة أشوت بيورتغ دونمورا في غ رهي.

 )1ميد دوفن دومانيةي ،في م اغ دونمرفا www.marefa.org
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ةدألصسل في فن دوايةلي ةيري ه ترت غ دوخوسب فوى أ بدا أة اتغ هةلسس ا صسغ ر كد أشسايل ت
فوى ة فمهي دألص ا ةفبا من دوو دبا أةدونةور.

و في دومفن ل ،فةسيفا

ةقمن ب دوايةلي ةيري دودر ري بأن دأل بدا دو كنا ن مةهي ض تترل بيضةانيش ،ةض تمدرا من م دةمهي مغ ةار دضسمخلدم.
دودفر ع ى دوخوسسبو وموسسا ل رسسس مي ةأشسسايل هةلسسس ا نيو ا،
الحفر على الخشــ  :دسسسمخلم دوفةين دومانيةي أسسس
ةدسسمخلما ه ل دوترقرا بوسال ةدسسغ ومبق ن أب د دوغرف ةة دف دودفرد ةدوخبدمن ،ةني عرفا ع ى بم ،دو د هي أة
دألست أة أ ةي دولةدو ب ةدونةيةل.
توسو م اتغ خوسو ا صسغ ر بوم سهي وموسال ممي ً
التشـبي والتفري ::ةمن ب ن مي عرفت دوفةين دومانيةي ع ى دألخوسي أسس
ةسس ا من ةسسيمل تخف و دإلةسيا أة تر ل دورؤقا أة سسمر دألميةن ةدوريعي مغ علم حفب دإلةسيا  ،ةال دسسمخلما أ بدا
مملة ا ةه ا دوةف م ماالً ونلا بم ،دوفردغي ب ن دأل بدا دونوو ةا بوم هي.
التطعيم بالصـدف والعاج :أبرز دألما ا ع ى ه د دوفن دونن ب هي دووردةقب ةدإلطيرد دومي تدنل دونردقي ةدوغس ر ،ةني قكر
ه د دوة ع من فة ن دوخوسب ع ى دواردسسي ةدألردمم دومي دعميد دورغسر أة دوو ا دومانيةي ةةسمهي في دوغسيو ةي أة دوردهي
ةأميةن دسمرويل دوبةدر ،ةبلأ ه ر ه د دوة ع من دوفة ن في دوررة ن دوخيمل عور ةدوتيد ،عور.
الرسـم :أمي دورسس ع ى دألخوسي فرل بلأ ه رل في دوررة ن دوتسيبغ عوسر ةدوايمن عوسر ،ةال دخم و عني عرفت دوتسال را في
ة ع ا دوغس ر ةدورسس مي ةني سسوغ دور ل ،ةال دسسمميف بت دوفةين عن فن دوايةلي ةيري دوغسمب ،ةدو ي قدميج ةامي ً أط ل
ةداا أةار.
ةفي دوررن دوايمن عوسر بيو د بلأ دورسس مي دألةرةب ا تخم ل بيورسس مي دإلسسالم ا كد دوةويتي أة دألشسايل دوهةلسس ا،
ةأةار دسمخلدم ه د دوفن في دومنير ةدود دمل دوخيصا بيألميةن دوميما ةيوناموي .
دسسسسمخلم دوغسسسةيع دوفة ن خوسسسب دوف ز ةغ رل في فبلدع مغسسسة عيته دوخوسسسو ا دونمن ب بيوفيمل ةدوفنيل مال ةرسسسسي
دونغسدو من دوخوسب دونخرم ةدونةبل بيوغسلف ةدومظ  ،دألثيث دوخوسوي دو كنةقبل بيوغسلف دوةهري ةدوودري ةدومظ ةدوميج،
ةرسي دو ضد ةدوم و ل ،دورويا ب دوميدقا ةدونرتفما دوووردةقا) ،دوترقر دوخووي و طفيل)1 .
ه ـــ المصنوعات المعدنية العثمانية:
ةين دوةديسس ن دومانية ن قةمف ن أ نل دونغسة عي دونملة ا مال دوارقي دوةديسس ا دوفن ا بما قةيتهي دوبخرف ا دونخرما
ةدونبقةا بيوخرزد دوفن ا دألو دن ،دألةع ا دونخم فا ةيونةيسسسو ةدألبيرقغ ةدوغسسد ن ةدوتيسسسي ةدووسسنملدةي  ،متيرق
دألب د دون وفا من ح ري أة شسال او سا قل تنتسم ةر  ،صسةيدقغ دودلقل ودف دألم دل ةدونف هرد  ،عل دوخ ل ةيورةيبي
ةغ رهي.
دود ي دو هو ا ةدوف س س ا دومانية ا دومر د ةدألط دق ةدألسسسسيةر ةدوخ دت ةدونوسسسيبم ةدوخالخ ل ةدومغسسسوي  ،أدةد دوبقةا
دومانية ا دوناد ا ةدونرةد ةدونرم ةدونوسسسسل ةدونردقي ةغ رهي ،دألسسس س دا دوو سسسسيا دومانية ا دولرع ةدوتسس س و ةدوخ ك
ةدوخةفر)2 .
د ـــ المصنوعات الجلدية العثمانية:

 )1ثةيا عول ه دوم وي ،أشـــــغال الخـــــــش  ،يمما دونسسس م سسم د ،ة ا دوسمرب ا ،د ، .ص.17-16
 )2مفن عا من دون وف ن ،الموسوعة العربية ،دموغ ،ددر دوفار ،ط1998 ،1م ،مف ل ،12ص.903
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أ هر دومانسية ن تف اي ً ةو رد ً في مفسيل صسسسسةيعا دوف د مة دورلم ،ورل ةين دود دا دوت قل دومرةي دو ي قتسسسسمخلم في رة
دوخ ل ،حيف ع ى أف س مت في دومهل دومانيةي .ةورل أرسس ا فةا مرد ةفرةتسي عنيوهي دونهر فوى دولةوا دومانية ا و مم ن د دايمغ
ه ل دوغةيعا ةمةهي دودريمب ةدألح قا ةدألحبما)1 .
و ــــ المنسوجات العثمانية:
ةيةا ب رصسسا مرةب صسسةيعا دألانوسسا ،ةال أبلع دوغسسةيع دوفة ن أ نل دودرقر ةدألانوسسا دونخن ا و تسسالط ن دومانية ن،
ةةسيةسا هس ل دألانوسسسسا دوفسيخر ض ترسل نسيضً ةأهن ساً عن ما التهسي دومي ةسيةسا اسل صسسسسةمسا و بسيطر دوو بةت ن مةس أن أدخسل
دضموردط ر دوو بةتي سمة ين دودرقر فوى دوغر .
ةةيةا دألسس دق تمت ب دودرقر ةدألانوسا دونرغسوا دوفيخر ضسسمخلدمهي في عنل دوتسميمر ةدألغت ا ةدألزقيا دوفخنا ،ةةيةا
ممت وي دورغسسر مةهي هيم ا .ةةيةا دألو دن دألةار ش س عي ً بيوةتسسوا و رة س ا هي دألحنر ةدألزرق ةدألصسسفر مغ تغسسيم
ةويت ا ن ا بيو ن دألحنر ةدألزرق ةدو هوي ةغ رل .ةةيةا دومغسسسيم دونف س س ا تمأوو من تاردر شسسسرقت ن ةثالث ةريط،
ةربني ةين كوم مديةي وفنيل ل دوفهل ةال غل كد طيبغ تر لي ةرغ أن دودرقر ةدألانوسسا دونرغسسوا ةدونخنل ةغ رهي
من دألانوا دومانية ا ةيةا فيخر ةمنميز فالةهي ةيةا أال شهر من دوتفيد ةدووتل في دألس دق دألةرب ا.
ةفكد ةين دودرقر ةانيش دونخنل من فةميج ةرشسي تمنل برعيقا دوتسالط ن دومانية ن ،فالن دوتسفيد دومانيةي ةدووتسل دومرة ا
ةيةا تولة صسةيعا رقف ا تت ر ع ى ةد متسمرل في مةيطغ مخم فا من دألةيةس ل ،ةدتوما في ةنيك هي دألةوى دونةمفي
دوتس ف ا ا ،ةت سسنةا رسس مهي توسسا ال حيد دوبةدقي ةةحلد زخرف ا منيث ا وهي .ةوان سسسرعين مي بلأ ه ر دود دةي
ةدوت ر دوفن ا دونةنرا في دوتسسسفيد ةدووتسسسل دومرة ا .ةقنان دوما ر ع ى سسسسفيد قنال ح دةي في و حي فة ا أةرب ا من
دوررن دوخيمل عوسسر ةمي بملل ،ةه د دوتسسفيد ترةي دوغسسةغ .ةربني ةين أالم بتسسيط عانيةي حر ري ممرةف ه بتسسيط من
طردز أةشسسيق) قم د تيرقخت فوى عيم 1584م .ةفي دوررن دوتسسيبغ عوسسر ةمي بملل أصسسودا دوةنيكج ةا ر  ،فمنيقب دوترز
دوند ا ةتة عا ،ةأشسسهر ه ل دوترز هي دومي تررن بيس س أةشسسيق ،غ رد ،،ة ض ،ضدقم ،ةرصسسهر .ةبرغ أن مي قتسسنى
عرل غ رد ،ةين قتسسمخلم في ةل أةديا ترة ي ،ةمي ةين قلعى دوتسسفيد دومرة ا تغسسةغ من دوغ س ف ةدورتن ،فالن دوتسسفيد
دوفيخر دونغة ع و والط دوت تيةي ةين من دودرقر أح يةيً.
1ـــ أنواع األقمشة:
ايما ترة ي بيةميج دوملقل من أة دع دألانوسسسا ةدومى ةين بم سسسهي ممرةف في دوميو دإلسسسسالمي اول ه ر دومانية ن مال
دولقويج – دولموري –دورلقفت – دألط ل  -دضض ي)
 1سسسسسسسسسسسسسس س دولقويج ة ع من انيش دودرقر قلخل في ةتفت خ ط دو هب ةدوف ا ةال دشمهر آس ي دوغغر بالةمي ت ةةين
قمرف بيس دولقويج دورةمي ةةيةا ملقةا ب رصا من أشهر مردةبل ةةين ةت و دولقويج دومانيةي قنميز بسسسسسسسسسسسسسس س د في
دوغةغ ،رةعا دألو دن ة نيل دوبخرفا.
 2سسسسسسسسسسسس دولموري دولمتغ ) ة ع آخر من دورنيش قةتو من دودرقر ةقمن ب بأن زخيرفت تا ن عيد من و ن دورنيش ةفتت
ةواةهي مةت ت بترقرا خيصا تفم هي تولة ةدةدا ةفن دتفرا في أرة ا دورنيش.
3سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس دورلقفت دونخنل ) انيش من دودرقر قمن ب بأن وت مخنل ع ى ستدت ةهي ع ى أة دع مخم فا من أهنهي
سسسسسسس س دوويتني قمن ب ببخيرفت دوويرز ةةين شيممي ً عةل سال را دورةم في آس ي دوغغر ةال دسممنل باار في ةت دألثيث،
دوانخي قنميز بأن خ ط دو هب ةيةا تتممنل في ةتفت.
4سسس دألط ل ة ع من دورنيش دونن ج دونةت ج من دودرقر ةةين قتمخلم في ةت و دوخ غ خيصا بيألمردا ةةوير دون

ف ن.

 )1ق نيز أةزت ةي ،تاريخ الدولة العثمانية ،مف ل ،2ص.548
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5سسسسسسسس دضض ي ه ة ع من دورنيش دونةت ج من دورتن ةدودرقر ممي ً ةال هر ألةل مر في دومغر دومانيةي ةةين قبددن
بأشرطا رف ما كد أو دن ممملدل تفري ع ى ط ل دورنيش مر ّ ).
2ــــ طرق صناعته :
ـ ـ ـ ـ ـ طريقة التطريز  :هي من أالم دوترق دونتمخلما في تبقن دونالبل ةقا ن دومترقب بيإلبر ف ق دورنيش بمل ةتفت ةال
قةفو عن دورنيش متسمرالً ث قاوا ع ت ةال عرفا ه ل دوترقرا عةل دومانية ن بسسسس س دضةقت) ،ةمن أه اتغ دورنيش دومي ةيةا
تبقن بيومترقب دونةيدقل ةدألحبمت ةدونفيرش ةدو سسسسسيمل ةأغت ا دورأ ،ةأغت ا دوفردش ،ةدخم فا دوبخيرف ع ى حتسسسسب
دونلن دومي تةمو دألانوسسس ا ةةين أغ ب دوبخيرف أشسسسايل ط ر ف ق دووسسسفر ةأشسسسايل أةردق ةويت ت ةدورمين ةدوخرشسسس ف
ت.
ةدألزهير ةدو رةد ،ةقممور دوررن دوميشر دوهفري ه دوررن دو ي ةصل ف ت دومترقب فوى انا ة
ــــ طريقة الطبع  :ه ل دوترقرا عرفا اول دضسالم ةال ةيةا من دوترق دونف ا في زخرفا دوةت و عةل دوننيو م في مغر
ةاا دوفم دومانيةي وهي ،ةدط غ دومانية ن ع ى دورنيش دونبخرف به ل دوترقرا دس س ا دو بمي ا ةه ل دضانوسسا تغسسةغ عيد
من دورتن ةتةرت أانوا دو بمي من ح ر زخيرفهي فوى اتن ن رم ت ن
-1

قتنى ا أو دن ا ةهي دألانوا دونتو عا كد دوبخيرف دونمملد دألو دن.

-2

دورت دوايةي قتنى ا دورردا ا ةهي دألانوا كد دوبخيرف دوت ددا ةدوبرايا.

ــــ طريقة النسج :ال تا ن من دودرقر أة دوامين أة دوغ ف أة دورتن دونخم فا دألو دن ةال قتممنل في دوا
من ه ل دوخ ط ه د بيإلةيفا فوى ةتو دوخ ط دونملة ا دو هو ا أة دوف ا ممهي.

أةار من ة ع

ـــــــــــ طريقة اإلضافة  :دسمخلما في زخرفا بم ،دونةت ي دومانية ا ح ر قم فةيفا اتغ صغ رل من دألانوا مخم فا
دألو دن ةمرتما بيشسايل هةلسس ا ةتاوا ه ل دورتغ دوغسغ ر ع ى دورنيش دونردد زخرفمت في أةةسيع مخم فا ،ةه ل دوترقرا
عةل دألتردا تمرف بيسسسس اتسسسني ،ةةصسسس ةي دوملقل من دورتغ دومي زخرفا به ل دوترقرا من دوررن دوايمن دوهفري ةأحلثهي
تر غ فوى دوررن دوايةي دوهفري مال مالبل دوتسسسالط ن من افيط ن ةسسسسردةقل ةأعالم ةردقي ةأغت ا ةمفيرش ،ةمن أه
دألو دن دومي تت د ه ل دألانوا ه دو ن دو هوي ةدألحنر ةدألزرق ةأح يةي ً دو ن دألخ ر ةدألر دةي.
3سسسس العناصر الزخرفية :تتمثل العناصر الزخفية التي زينت بها األقمشة العثمانية في:
 -1أشايل أةردق دووفر دونتةةا ةدورمد ا دووال ةثنير دورمين ةةوي دوخرش ف ةأزهير دوم و ب ةدوررةفل ةدو رد.
 -2أشايل دوةف م ةدأله ت ةمي قتنى بخيت س نين عوير عن ةفنا سلدس ا دألةالع.
 -3زخيرف تفرقلقا ةين دألتردا قتسن هي توسةمنيةي ةهي تما ن عيد من ثالث دةدمر مرسس ما ع ى ه ا ما ر ةمةهي مي
قووت أوتةا دو هب.
 -4أمي دواميبي دوننا ا ع ى دألانوا فهي فمي ةغ ص ارآة ا أة أح يةي ً ةغ ص تيرقخ ا تم نن دس دوت تين ةأدع ت وت أة
عويرد مأو فا في دولقن دإلسالمي ةأسنيا دوخ فيا دوردشلقن ةبم ،دألحيدقر دوةو قا دوورقفا.
بم ،دألما ا
 -1افتين و ت س تين مدنل دوفيت في ممدو ط
ةدورمين ةدوفيةها ةدوتدب دوغ ة ا.
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 -2افتين من دونخنل و ت تين بيقبقل دوايةي ةه افتين موتن بيوفردا قبددن بما قن زخرفي من دألفرع دوةويت ا دومي تخرج
مةهي دألةردق دونتةةا دونرةوا ةبيألفرع ةةرقري دوبه ر.
 -3ع مةتسسس ج من دولقويج قةتسسسب
و تس تين سس دألةل في ممدو ط
ةيبي سسردي بالسستةو ل قبددن بةف م
ةأه ا بيإلةيفا فوى زخيرف ةميب ا ا
ض فوسست فض ه مدنسسل رسسسسس ل ه ا
مام با طردد ً ةعاتيً.
 -4اسفستسسين مسن دوسدسرقسر دوسنستسرز
بسيوتسسسسسيتسين ا دم زخسيرفست عوسير عن
ةحسل زخرف سا من مفن عسا دألانسير
دواالث ا مغ أةغيف دونردةح دوةخ ت.
 4ــــ مميزاتها :
ةيةا دألانوست دومانية ا كد تغسن ني دا را ةدوممو رد دوبخرف ا دومي زقةا ت م دألانوسا ةيةا ارقوا من دوتو ما ةأخر
كد صسسسسفسا تفرقسلقسا أمسي توسيقن دألو دن ةدسسسسسمخسلدم دوفسيت ةدوسلدةن فرسل أةسسسسفى ع هسي دواا ر من دود قست ع ى دوبخسيرف
ةدومغن ني )1 .

الخاتمة
ها د قمف ى دوفن دإلسسالمي دومانيةي في صس ر فن وت ةر تر لقا ةا ر  ،بيورغ من تفلقلدتت دواا ر في م ةس عيتت ،ةمغ
أن دوفن دومانيةي عةلمي ب غ دة سسو عغ س رل ،ةةأةت شسسيا ض ما ل وت ،ةواةت في دودر را تا ن من أصس ل شسسمى بل ت سسنن
أح يةي ً عةيصسسر ح سسيرقا مةيا سسا ورةح دإلسسسالم ةطو ممت ،ةوان دونتس ن ن عةلمي ط رةد فةه ع ى مر دوبمن ب و د ه ددً
ةو ر ضسسسموميد ةل أثر و رم ز دومي توسس ر فوى أدقين سسسيبرا ةرأقةي أن دونتسس ن ن ال أفيدةد من دومفربم ن دوفة م ن دوفيرسسس ا
ةدوو بةت سا ،فسيهمن د بسيومنسير  ،ةاسيم د برعسيقسا دوفة ن دومتو ر سا ةسيوخبف ،ةدوب سيج ،ةدونغسسسسة عسي دوخوسسسسو سا ةدونمسلة سا
ةدوةت ف ا فةيفا فوى فن دوخل ةدونةنةني ةدومف ل ةغ رل) دومي ةص ا فوى دألس دق دوند ا ةدوميون ا.
قائمة المصادر والمراجع
 1سسس ب رةل ب فر ،فن األبرو فن الرسم على الماء ،مف ا حردا2009 ،م ،دوملد دوتيبغ عور.
 2سسسس ثةيا عول ه دوم

وي ،أشـــــغال الخـــــــش  ،يمما دونسسس م سسم د ،ة ا دوسمرب ا ،د. .

 3سسس زقيد حنل دوغن لعي ة نيل دولقن فيو دوا الةي ،تاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث ،في ،،دونةظنا دونغرب ا
و مرب ا ةدوم م ةدواريفا ،ط2013 ،1م.
 4سسسس سه ل صيبين ،جوامع إسطنبول القديمة ،مف ا دودو ةدومنر  ،علد  ،4رب غ دزخر 1428ل2007/م.
 5سسسس دوغفغيفي أحنل دورت ري ،المنمنمات العثمانية ..تراث إسالمي مشترك ،مف ا حردا ،دوملد2012 ،30م،
 6سسسس عولدو ت و س نين ،تاريخ الفن والتصميم ،2دوفيمما دولةو ا دوخيصا و م م ةدوماة

ي.

 7سسسسس ميد دوفن دومانيةي ،في م اغ دونمرفا .www.marefa.org

 )1مفن عا من دون وف ن ،الموسوعة العربية ،مف ل ،12ص.902
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 8سسسس مفن عا من دون وف ن ،الموسوعة العربية ،دموغ ،ددر دوفار ،ط1998 ،1م ،مف ل.12
9سسسس دون اغ دورسني وو لقا فستةو ل دواور www.ibb.gov.tr ،
10سسس دون اغ دورسني ونلقرقا دورغ ر دو طة ا دومرة اwww.millisaraylar.gov.tr ،
 11سسسس م اغ م س عا ةقا و لقي دودر .ar.wikipedia.org ،
 12سسسسس ق نيز أةزت ةي ،تاريخ الدولة العثمانية ،فستةو ل ،مةو رد م ستا ف غل و من قل ترة ي1990،م ،مف ل.2

631

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-0-0

www.karadenizkongresi.org

