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(1)
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERATALAY*1
TÜRKÇE ve SÜMERCEDE EK EYLEM**2
THE PREDICATIVE VERB IN TURKİSH and SUMERIAN

ÖZ
Türkçede ad tümceleri oluşturmak için kişi bildiren bazı ekler kullanılmaktadır. Bu eklere Türkçede,
isim fiil ekleri, ek eylem, cevher fiili gibi adlar verilmektedir. Ek eylemin üçüncü kişisi için kullanılan eke ise
bildirme eki denmektedir. Bu yapılara oldukça benzeyen bir yapıya, eklemeli dil yapısı ile bildiğimiz
Sümercede de rastlamaktayız. Sümerce ile Türkçe arasında daha önce bazı sözcük denklikleri araştırılmıştır.
Yazıyı icat etmesiyle bir anlamda tarihin başlamasına vesile olmuş bir toplumun dili olan Sümercede me
‘olmak’ eylemi ad tümcesi oluşturmak için ekleşerek, kişi belirtir duruma gelmiş ve ek eylem olarak
kullanılmıştır.
Çalışmada iki farklı dilde ek eylem kullanımı ile ilgili örnekler tespit edilerek incelenmiştir. İki dilde
de anlamsal benzerliklerin yanında yapısal benzerlikler olduğu görülmüştür. Sümerce ve Türkçe’nin
karşılaştırıldığı çalışmalar daha önce de yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar sözcük denkliği çerçevesinde
kalmışlardır. İki dilin yapısal işleyişi ile ilgili bu tür çalışmalar, dillerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadıkları
konusunda verilebilecek yargıların doğruluğunu artırmaya yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ek eylem, Sümerce, Eski Türkçe, iyelik ekleri.

ABSTRACT
In Turkish, some suffixes specifying a person are used to make noun clauses. These suffixes are called
as noun verb suffixes, predicative verb or ore verb in Turkish. Predicative verb that is used for the third person
is called the indicative suffix. A structure quite similar to these structures is encountered in Sumerian, which
is known with its agglutinative language structure. Some word equivalencies between Sumerian and Turkish
have been previously investigated. In Sumerian, the verb me 'to be' was added by suffixation to create a noun
clause, it indicated possessive and it was used as an predicative verb.
In this study, examples of the use of predicative verbs in two different languages were identified and
examined. It was seen that there are structural similarities besides semantic similarities in both languages.
Studies comparing Sumerian and Turkish languages have been done before. However, these studies remained
within the framework of Word equivalence. Such studies of the structural working of the two languages may
help to increase the accuracy of judgments between possible relations of these languages.
Keywords: Predicative verb, Sumerian, Old Turkish, Possessive suffixes.

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü VAN; E-posta:
suleymaneratalay@yyu.edu.tr; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5087-226X
**2
Bu çalışma 2014 yılında tamamlanan ‘Sümerce ile Türkçe’nin Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Açıdan İncelenmesi’
başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
*1
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1.
GİRİŞ
Tüm diller bazı ortak yönlere sahip oldukları gibi farklı yönlere de sahiptirler. Bütün dillerde adlar ve
eylemler bulunur ve diller anlamlı tümceler oluşturmak için ya da yargı ifade etmek için bu sözcük türlerini
kullanırlar. Eylem tümceleri oluşturmak için eylemler kullanılırken ad tümceleri kurmak için farklı yapılara
ihtiyaç duyulur. Bükünlü dillerde bu tür tümceler yardımcı eylem kullanılarak yapılırken, Türkçe gibi eklemeli
dillerde ek eylem kullanıldığı görülür. Leona ist gesund ‘Leona sağlıklı(dır)’ şeklinde Almanca bir ad
tümcesinde gesund ‘sağlıklı’ sıfatının tümcede yüklem olması gerekmez. Ad tümcesi oluşturmak için ‘olmak’
anlamındaki yardımcı ist eyleminin ana eylem konumunda kullanılması yeterlidir. Aynı zamanda özne-eylemnesne şeklindeki sözdiziminin de korunduğu gözlenebilir. Ancak Türkçede aynı anlamı vermek için farklı bir
yöntem kullanılmaktadır. Ben öğretmenim tümcesinde öğretmen adının yargı ifade etme görevini yapmasını
sağlayan -Im, -Um (eski haliyle erür men) ek eylemidir. Türkçede yargı bildirmede kullanılabilecek bir
yardımcı eylem bulunmadığından, bu işi ek eylemin üstlendiği görülür.
Yukarıda da açıklandığı gibi "Ad soylu dil birimlerinin yüklem işlevi üstlenmesinin sağlayan
eylem."(Vardar, 2002:90) olarak değerlendirilen bu yapı tarihsel süreç içerisinde değişimlere uğrasa da sürekli
var olmaya devam etmiştir. Türkçede üçüncü kişi çekimlerinde genelde herhangi bir ek kullanılmaz. Hatta
yukarıdaki örneği, üçüncü kişi için verirsek o öğretmen gibi bir tümceyle karşılaşırız. Ancak böyle durumlarda
dilbilgisel olarak anlaşılma sorunu yaratmasa da muhtemelen vurgusal bir eksiklik sonucu, başka bir ekleşmiş
yapı karşımıza çıkmaktadır. Bu yapı, Eski Türkçe döneminde tur- şeklinde var olan ve sonrasında Batı
Türkçesine dur- eylemi olarak geçen bir diğer ek eylemdir (Ergin, 2013:316). Bu eklerin hepsi aşağıda tablo
halinde verilmiştir.
Dilbilgisel işleyişin eklerle yapıldığı ve yazıyı icat etmesiyle dünya tarihini değiştirmiş bir toplumun
dili olan Sümercede de bu tür tümceler bulunmaktadır. Eklemeli dil yapısı nedeniyle bünyesinde durum ekleri,
çekim ekleri ve zaman ekleri dışında13 çok sayıda ek bulunan Sümercede, ek eylem olarak kullanılan yapı
‘olmak’ anlamındaki me- eylemidir (Edzard, 2003:82). Bu eylem Türkçede olduğu gibi ek eylem olarak
kullanılarak ad tümceleri oluşturmaktadır.
Ad tümceleri dışında eylem tümcelerinde de karşımıza çıkan me- yapısı aslında Türkçe kullanımı ile
son derece benzeşmektedir.
İki dilin birbirlerine ne kadar yakın olduğu konusu birçok çalışma yapılarak araştırılmıştır. Bu
çalışmalar sözcük denkliği tespit etme noktasından öteye gidememiştir. İki dilin sözcükleri dışında kalan
yapıların araştırılması son derece zor olmasının yanında oldukça önemli veriler sağlama kapasitesine sahip
olma noktasında önemlidir. Çünkü diller arasında genetik bağlantıda yapısal birimler en geç değişmesi
beklenen unsurlardır. Genetik bağlantısı olmayan dillerde ise alıntı/kopyalama sırası ön plana çıkmaktadır
(Johanson, 2014:51). Ve bu sıralamada en kolay kopyalanan yapı bağımsız sözcüklerken, yapısal parçalar
daha zor kopyalanma özelliklerinden dolayı son derece önemli veriler sunabilir.
2.
Türkçede Ek Eylem
Türkçe, Altay dil ailesine ait ve en büyük özelliği sondan eklemeli yapısı olarak gösterilen bir dildir.
Bükümlü dillerden ayrılan bu özellik, dilin adları yüklemleştirme ihtiyacı olduğunda da farklı yöntemler
kullanılmasına yol açmaktadır. Temel anlamı ‘olmak’ olan er- > i- eylemi ekleşerek bir yüklemleştirici olarak
ad tümceleri oluşturmak için kullanılmıştır. Eski Türkçe döneminde er- şeklinde olan eylem, tarihsel gelişimi
içerisinde Batı Türkçesine geçtiğinde biçimsel değişikliğe uğrayarak i- şeklini almıştır ve ad tümcelerinde bu
şekliyle kullanılmaya devam edilmiştir. Kullanım sırasında ise bu eylem kökü tamamen kaybolmaktadır.
Türkçede ek eylem çekiminin eylem çekimi ile neredeyse aynı ve birinci tip çekimlerin de iyelik eki
kaynaklı olması nedeniyle, Türkçedeki tüm kişi ekleri, ek eylem çekimi için önem arz etmektedir. Aşağıda
Türkçedeki iyelik, şahıs ve ek eylem çekimlerinin bulunduğu tabloda ayrıntılı şekilde görülebilir.

Sümercede zaman ekleri bulunmaz. Sümerce, görünüşün (aspect) ön planda olduğu bir dildir. Dilin mantığı bir olayın bitmiş
olup olmaması üzerine kurulmuştur. Bu özellik birçok eskiçağ dilinde gözlemlenmektedir (Thomsen, 1984).
13
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• Ad çekim ekleri ikinci tip şahıs
eklerine kaynaklık eder.
• İzlenebilir tarihsel süreçlerde olmasa
da zamirsel bağlantı olabilir.

Tekil

←Yeni

Tekil
Çoğul

İ kinci Tip

Çoğul
Birinci Tip

• Birinci tip ek eylem çekimi -DIr, DUr dışında birinci tip eylem çekimi
ile aynıdır.
• Şimdiki zaman, Geniş zaman,
Öğrenilen Geçmiş zaman için
kullanılır.

1.kişi
2.kişi
3.kişi
1.kişi
2.kişi
3.kişi

←Yeni
Eylemlerle kullanım
-Im, -Um
-sIn, -sUn
-Ø
-Iz, -Uz
-sInIz, -sUnUz
-lAr

Eski→
bilür men
bilür sen
bilür ol
bilür biz
bilür siz
bilür olar

• Birinci tip şahıs eklerinin zamir kökenli olduğu
eski kullanımından açıkça görülebilmektedir.
• Şimdiki zaman, Geniş zaman, Gelecek zaman,
Öğrenilen Geçmiş zaman, İstek ve Gereklilik
kipleri için kullanılır.

Tekil

Ek eylem, İ sim fiili, Cevher fiili
1.kişi
-Im, -Um
2.kişi
-sIn, -sUn
3.kişi
-Ø (-DIr, -DUr)
1.kişi
-Iz, -Uz
2.kişi
-sInIz, -sUnUz
3.kişi
-lAr

Çoğul

Adlarla kullanım
1.kişi
-m
2.kişi
-n
3.kişi
-I, -U, -sI, -sU
1.kişi
-mIz, -mUz
2.kişi
-nIz, -nUz
3.kişi
-lArI

Birinci Tip

Çoğul

İ yelik ekleri

Tekil
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1.kişi
2.kişi
3.kişi
1.kişi
2.kişi
3.kişi

-m
-n
-Ø
-k
-nIz, -nUz
-lAr

Eski→
-m
-ŋ
-Ø
-mIz, -mUz
-ŋIz, -ŋUz
-lAr

İkinci tip şahıs ekleri
• İkinci tip şahıs ekleri iyelik kökenlidir.
• Görülen Geçmiş zaman ve şart kipi için
kullanılır.

• Görülen Geçmiş zaman ve şart kipi
için kullanılır.

Tekil

-m
-n
-Ø
-k
-nIz, -nUz
-lAr

Çoğul

1.kişi
2.kişi
3.kişi
1.kişi
2.kişi
3.kişi

Üçüncü Tip (Emir)

Çoğul

İ kinci Tip

Tekil

• Öğrenilen Geçmiş zaman çekiminde -DIr, -DUr kullanılmaz.
• Gelecek zaman, İstek ve Gereklilik kipleri için olmak eylemi kullanılır.

1.kişi
2.kişi
3.kişi
1.kişi
2.kişi
3.kişi

-AyIm
-Ø
-sIn, -sUn
-AlIm
-In, -Un
-sInlAr, -sUnlAr

• Üçüncü tip olarak değerlendirilen emir kipi
çekimi köken olarak daha farklı
değerlendirilmesi gereken bir yapıya sahiptir.

Tablo1:
Türkçede Kişi Ekleri.
Eski Türkçenin en önemli kaynaklarından olan Göktürk yazıtlarından aldığımız aşağıdaki örnek
tümcedeki kişi ekinin ‘ben’ anlamına gelen kişi adılının eyleme eklenmesiyle oluştuğu açıktır. Bu ek 2
numaralı tablodada görülebileceği gibi Eski Anadolu Türkçesi döneminde birinci tekil kişi için -vAn şekline
dönüşmüştür.

Aşağıdaki tabloda de Eski Anadolu Türkçesindeki birinci tip çekimin ufak değişikliklerle nasıl olduğu
görülebilir.
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Eski Anadolu Türkçesi
-vAn, -vAnIn, -vAm, -Am, -In, -n
1.Tekil Kişi
-sIn
2.Tekil Kişi
3.Tekil Kişi
-DUr
-vUz, -Uz
1.Çoğul Kişi
-sIz
2.Çoğul Kişi
3.Çoğul Kişi
- DUrlAr
Tablo2: Eski Anadolu Türkçesi’ndeki Kişi Ekleri.

Yukarıdaki tablolarda Türkçede kişi bildiren tüm ekler görülmektedir. Aşağıda bu eklerin
kullanılışıyla ilgili birkaç örnek verilmiştir.

Dikkat edilirse yukarıdaki örnek beyitte iki tür kişi eki kullanıldığı görülecektir. Eski Anadolu
Türkçesi döneminde yukarıdaki örnek beyitte geçen kişi ekleri ve daha fazlası kullanılmıştır.

Yukarıdaki beyitte çoğul kişi eklerine örnekler bulunmaktadır. Bu dönem kişi eklerinin belirleyici
özelliği olan /v/ sesinin bu kişi eklerinde de ortaya çıktığı görülmektedir.
Yukarıda verilen Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerinden örneklerde özellikle birinci
tekil kişi için kullanılan men ve onun değişmesi ve ekleşmesiyle oluşmuş -vAn yapısının kişi adılı kökenli
olduğu düşünülmektedir. Ancak eklendiği adı yüklem yapabilmesi önemlidir.
Kişi eki olarak kabul edilen -Im, -Um ve tablo 1’de bulunan diğer kişi ekleri Türkçede ‘olmak’
anlamındaki ek eylemin şimdiki ya da geniş zamanı olarak kullanılmaktadır (Ediskun, 2010:187-188).

Yukarıdaki örnek tümcedeki -im eki öyle sözcüğünü yüklem yapmıştır. Aynı şekilde duygusuz
sözcüğü de ek eylem sayesinde şart ekini alarak yan tümcenin yüklemi olabilmiştir. Araştırmacılar bu ekin
imekeylemine dayandığını belirtmektedirler. Ancak zamanla mastarın kökü olan i-’nin silindiğini
vurgulamaktadırlar (Ediskun, 2010:188).
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3.
Sümercede Ek Eylem
Sümercede kişi ekleri,

Bu ekler eylemlere eklenerek eylemin kişisini belirtmektedirler. Fakat bazı örneklerde karşımıza bir
ek eylem olan -me çıkar. me ‘olmak’ eyleminin ekleşmiş biçimidir. Bu eylem, adları yüklemleştirme
görevinde kullanılırken bazı eylemlere de eklendiği görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda Sümercedeki me ‘olmak’ eyleminin ek eylem olarak kullanıldığında kişilere göre
çekimleri ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.

Sümercede karşımıza çıkan bu ek, Türkçede imek ek eyleminin üstlendiği görevleri yerine getirmek
için kullanılmaktadır. Yani Sümercede ad tümcesi oluşturulacağı zaman devreye girmektedir. Aşağıda bu
işlevinin daha iyi anlaşılması için bazı örnek tümceler verilmiştir.

Yukarıdaki Sümerce örnek tümcede -me-en ‘-ım, -im, -um, -üm’ eki den.líl ‘Tanrı Enlíl’ adının
tümcenin yüklemi olmasını sağlamıştır.
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Yukarıdaki örnek tümcede bu ek eylem (me-en) önce olumlu bir ada, sonra da ‘sahip olmak’ anlamında
bir eyleme eklenmiştir. Buradaki yapı Türkçedeki ek eylemin olumsuz kullanımına oldukça benzemektedir.
Burada benzerlikten kasıt hem sözcüksel hem de yapısal benzerliktir. Burada değinilmesi gereken bir başka
nokta ise değil sözcüğü ile ilgilidir. Türkçede ek eylemin olumsuzu değil sözcüğü ile yapılmaktadır. değil
sözcüğünün DLT’de dağ, dhağ maddesi altında Arguca’dan alındığı bildirilmektedir. Kaşgarlı tarafından ol
andağ dağ ol ifadesinin ‘o öyle değil’ anlamına geldiği aktarılır (Atalay, DLT III, 153). /t/ ve /k/ seslerinin
oluşma yerlerinden kaynaklı olarak, neredeyse tüm dillerde /d/ ve /g/’ye dönüşmesinin görülebildiği göz
önünde bulundurulursa dağ sözcüğünün Sümerce tuku ‘sahip olmak’ sözcüğü ile ne kadar benzer olduğu fark
edilebilir. Yapısal olarak değerlendirildiğinde Türkçede olduğu gibi ek eylemin olumsuzunun bir ek ile değil
de başka bir sözlüksel birimle (tuku) yapıldığı görülmektedir.
Ancak aşağıdaki gibi bazı tümcelerde olmak eylemi, ek eylem olarak kullanılmayabilir. Tümcenin ana
eylemi me ‘olmak’ eylemi olduğunda öneklerin bu eyleme bağlandığı görülür. Ek eylem olarak
kullanıldığında (yukarıdaki örnek tümcedeki gibi) birbirine bağlanmış iki eylem görüntüsü öne çıkmaktadır.

Yukarıdaki örnek tümcenin ana eylemi me ‘olmak’tır. Bu eylemin sonuna eklenen -àm ‘-DIr, -DUr’
koşacı (copula [bildirme eki]) nedeniyle kolaylıkla üçüncü tekil kişiyi belirten me-àm ‘odur’ yapısıyla
karıştırılabilir. Sümercede kişi ekleri -en, -e, -Ø, -enden, -enzen, -eš ve -ene’dir (Edzard, 2003:81). Dikkat
edilirse üçüncü kişi için Türkçede olduğu gibi herhangi bir ek kullanılmaz. Ancak burada bildirme eki olarak
karşımıza çıkan-àm eki ek eylem kullanımına özgü bir durumdur.
Türkçede eylemlerin birleşik çekimleri (gelmiş-i-dim) söz konusudur. Bu yapılardan Ergin’in hikâye
olarak tanımladığı yapılar emir dışında bütün kiplerle kullanılmaktadır (2013:322). Kısacası Türkçede olduğu
gibi Sümercede de bildirme işlevi ile kullanılan yapının özellikleri birbiriyle örtüşmektedir.
İki dilin ek eylem kullanımında aslında sözcüksel benzerlikler bir kenara bırakılırsa birebir uyan bir
kalıp olduğundan söz edilebilir. Bu kalıp:
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Sümercedeki ek eylem, bir adı tümcenin yüklemi yapmak için bir ada ya da niteleyiciye de
eklenebilmektedir.

Üçüncü tekil kişiyi bildiren -am ‘-DIr, -DUr’ koşacı (copula [bildirme eki]) da aslında bir ek eylemdir
(Ergin, 2013:316). Türkçede de -DIr, -DUrbildirme işlevini üstlenmiş bir koşaçtır.
Sümercede ek eylemin diğer kişilerle kullanımı ile ilgili birkaç örnek aşağıda gösterilmiştir.

Yukarıda çoğul kişi eklerinin eklendiği me ‘olmak’ eyleminin ek eylem olarak kullanıldığı örnekler
bulunmaktadır. Bu örneklerden me-éš yapısı 20. yüzyılın son çeyreğine kadar yapılmış çalışmalarda adlara
çokluk anlamı veren eklerle birlikte ele alınmıştır (Thomsen, 1984:63). Fakat çoğul ekleri bölümünde
değinilmiş olan bu yapının sie sind ‘odur’ anlamındaki enclitic copula ‘önceki sözcükle birleşen koşaç’ olduğu
belirtilmiştir (Poebel, 1923;51). Yapının çoğul eki olarak ele alındığı çalışmalarda, adları çoğullaştıran ek
olarak yalnızca me-éš yapısına değinilmiştir. Oysa ki me ‘olmak’ eylemi ek eylem olarak kullanıldığında tüm
kişi ekleri ile birleşebilmektedir. Bu yönüyle de kalıplaşmış değildir.
4.
SONUÇ
İki dil ek eylemler özelinde karşılaştırıldığında yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan bazı özelliklerinin
oldukça benzer olduğu görülmüştür. Sümercede ek eylem me ‘olmak’ eyleminin ekleşmesiyle elde edilirken
Türkçede de ‘olmak’ anlamına gelen er- (Clauson, 1972:193) eyleminden oluşmuştur. İki dilde de şahıs eki
çekiminde eksiz olması gereken üçüncü kişi çekiminde bildirme işlevi üstlenen farklı bir yapı ortaya çıkmıştır.
İki dilde de ek eylemin olumsuzu, olumsuzluk bildirici farklı bir yapıya ihtiyaç duyularak (nu-tuku ve değil)
oluşturulmaktadır.

17

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Türkçede kişi ekleri zamir kökenli ve iyelik kökenli olmak üzere iki çeşittir. Bunlardan zamir kökenli
eklerin kaynağı kişi zamirleridir. Eski Türkçede birinci kişi zamiri mendir. Bu zamir Türkiye Türkçesinde ben
şekline dönerken, bazı lehçelerden günümüzde hâlâ men şeklinde kullanılmaya devam etmektedir.
Sümercenin ek eyleminin birinci kişi için kullanımı me-en şeklindedir. Bu kullanım birinci kişiyi bildirmesi
nedeniyle son derece ilgi çekici bir benzerlik olarak karşımızda durmaktadır.
İki dilin ek eylemi işletme yapısındaki birebir örtüşme de son derece önemli görünmektedir. Yapısal
kalıpları tamamen örtüşen iki dilin bildirme eki kullanma konusunda da benzerlik taşıdığı söylenebilir. Bu
benzerlik sadece yapısal örtüşmedir. Ancak bu durum bile ilgi çekicidir.
Türk dilinin metinlerle takip edebildiğimiz kısmı M.S. 7. yüzyıldan günümüze kadar 1300 yıl kadar
bir zamandır. Bu süre içerisinde dilimizde anlamsal ve yapısal sayısız değişiklik meydana gelmiştir. Sümerce
ise, M.Ö. 3500 ile M.Ö. 1600 yılları arasında konuşulmuş, daha sonrasında tamamen unutulana kadar kutsal
dil olarak Babil ve Akad ülkelerinde öğretilmiş bir dildir. Yoğunlukla M.Ö. 2000-2500 yıllarından kalan
metinlerin kullanıldığı düşünüldüğünde bile günümüzde 4000 yıl öncesinden bahsedildiği unutulmamalıdır.
İki dil arasında ufacık bir benzerlik bulunması bile aslında oldukça önemlidir. Ancak bu benzerliğin hemen
köken birliği olarak yorumlanması çok kolay değildir. Çünkü en azından iki dil arasında sürekli devam eden
veriler bulunmamakta ve bu kopukluk ister istemez kesin sonuç çıkarmayı engellemektedir. Benzer çalışmalar
arttıkça bu konuda karar verilmesi kolaylaşacaktır.
Kısaltmalar
1.ÇK BirinciÇoğulKişi
1.TK BirinciTekilKişi
2.ÇK İkinciÇoğulKişi (Özel)
3.ÇK ÜçüncüÇoğulKişi
3.TK ÜçüncüTekilKişi
BE
BelirtmeEki
BEL Belirteç Durumu
BG
BitmemişlikGörünüşü
BİL Bildirmeeki
ÇKZ Çekimsiz
ÇO
Çoğul
D
Dilek-KoşulKipi
EÇ
EtkinÇatıEki
EŞ
Eşişlevsel Durum
GZE Geniş Zaman Eki
İE
İyelikEki
İLG İlgi Durumu
K
Kılıcı, Eden
KA
KişiAdılı
KİP Kip
KOŞ Koşaç
N
Nesne
OE
OrtaçEki
ÖGE ÖğrenilenGeçmiş Zaman Eki
OLZ Olumsuzluk
ÖO
ÖnOluşturucu
Ş
ŞartEki
VAR Varış Durumu
YÖN Yönelme Durumu
YS
YardımcıSes
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(2)
Dr. Öğr. Üyesi Canan SUNER4
GÜNCEL TASARIM SORUNLARI, KALİTE ve TÜRKİYE
CURRENT DESIGN PROBLEMS, QUALITY and TURKEY

ÖZ
Günümüzde teknolojik değişimin, güncel yaşamın; iletişim ağları, sosyal ağlar, yeni sanal alışveriş
platformları ile yeniden düzenlendiğine tanıklık ediyoruz. Yeni gelişen görsel kültür, küresel düzlemde sanal
ağlar aracılığı ile çok hızlı kültürel, psiko-sosyal, bilişsel farklı davranış biçimlerini oluşturmuştur. Sanal
ortamlarda üretilen tasarımlar sınırlar ve kültürler ötesi işlev kazanmıştır. Bu zengin bir üretim ve tüketim
çeşitliliği yaratırken, sorunları ve sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Gelişmeler, tasarımcılara yeni
çalışma alanları açmakla kalmamış, teknolojinin karmaşık olanakları ile ortaya çıkan disiplinlerarası çalışma
olanağı imge dünyamızda devrimsel bir nitelik ve kalite anlayışı ortaya çıkarmıştır. Bu durum, kültürden
ekonomiye, Psiko-sosyal sorunlardan güvenliğe giderek karmaşık ve katmanlı bir tasarım süreci ile üretimin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çağımızın tasarımcılarını toplumun imgesel aklını inşaa eden bir konuma
ve sorumluluğa taşımıştır. Bu nedenle tasarımcıların niteliği ve tasarımların kalitesi çok önem kazanmıştır.
Küreselleşme ülkelerin iç dinamiklerini, değerlerini, toplumsal dokusunu tehdit eden söylem ve
imgelerle karşı karşıya kalınmasına neden olmuştur. Çeşitli ülkeler bu sorunu aşmak, yeni söylemlerin, kendi
kültürel ve değerler sistemlerine uygunluğunu sağlamak, yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirmek üzere
çeşitli kurumlar oluşturmuştur. Ülkemizde bilim alanında gelişmeyi destekleyen TÜBİTAK örneğinde olduğu
gibi görsel tasarım alanında da; yeni açılımlar sağlayacak, kaliteyi ve niteliği geliştirecek kurumsal bir yapının
oluşturulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Sanal Ortam, Kalite, Kurumsallaşma.

ABSTRACT
Today, technological change, current life; communication networks, social networks, we witness that
it has been reorganized with new virtual shopping platforms. The emerging visual culture has created very
fast cultural, psycho-social, cognitive different behaviors through virtual networks on a global plane, and the
designs produced in virtual environments have gained boundaries and transcultural functions that are rich
production and consumption create diversity, as well as problems and responsibilities. Developments not
only opened up new areas of study for designers, but the opportunity to work interdisciplinary with the
complex possibilities of technology has created a revolutionary understanding of quality and quality in our
image world. This has led to the emergence of production through a complex and layered design process from
culture to economy, from psycho-social problems to security, and has led the designers of our age to a position
and responsibility that builds the imaginative mind of society. For this reason, the quality of designers and
the quality of the designs has become very important
Globalization has led to the confrontation of the discourses and images that threaten the internal
dynamics, values and social fabric of countries, various countries overcome this problem, new discourses,
their own cultural and values systems has established various institutions to develop new technologies and
strategies. Visual design as in TUBITAK example, which supports development in the field of science in our
country in the field; it is necessary to create a corporate structure that will provide new openings and improve
quality.
Keywords: Design, virtual environment, quality, institutionalization.
(*) Dr.Öğr. Üyesi MSGSÜ, GSF Grafik Tasarım Bölümü.
Not: Bu makale, 12-13-14 Aralık 2019‘da Uluslararası Sanad Kongresi’nde sunululan bildirinin genişletilmiş biçimidir.
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Günümüzde teknolojik değişimle, güncel yaşamın; iletişim ağları, sosyal medya, yeni sanal alışveriş
platformları ile yeniden düzenlendiğine tanıklık ediyoruz. Yeni gelişen alanları ile görsel kültür, küresel
düzlemde sanal ağlar aracılığı ile çok hızlı kültürel, psiko-sosyal, bilişsel farklı davranış biçimlerini
oluşturmuştur. Sanal ortamlarda üretilen tasarımlar sınırlar ve kültürler ötesi işlev kazanmıştır. Bu zengin bir
üretim ve tüketim çeşitliliği yaratırken, sorunları ve sorumlulukları da beraberinde getirmiştir.
Gelişmeler, tasarımcılara yeni çalışma alanları açmakla kalmamış, teknolojinin karmaşık olanakları ile
ortaya çıkan disiplinlerarası çalışma düzeni imge dünyamızda devrimsel bir nitelik ve kalite anlayışı ortaya
çıkarmıştır. Bu durum, kültürden ekonomiye, Psiko-sosyal sorunlardan güvenliğe giderek karmaşık ve
katmanlı bir tasarım süreci ile üretimin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çağımızın tasarımcılarını toplumun imgesel aklını inşaa eden bir konuma ve sorumluluğa taşımıştır.
Bu nedenle tasarımcıların niteliği ve tasarımların kalitesi çok önem kazanmıştır. Küreselleşmeyle; ülkelerin
iç dinamiklerini, değerlerini, toplumsal dokusunu tehdit eden söylem ve imgelerle karşı karşıya kalınmasına
neden olmuştur. Yeni teknolojiler yolu ile kültürün yeniden üretilmesi söz konusu olurken, etkileşimin
standard imgeler dünyasına mahkum olunması gibi sonuçları olmaktadır.
Çeşitli ülkeler bu sorunu aşmak, yeni söylemlerin, kendi kültürel değerler sistemlerine uygunluğunu
sağlamak ve bireyin tasarım yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çeşitli stratejiler, yeni programlar, kurumlar
geliştirmişlerdir.
Bu yapılara en eski örneklerden biri Birleşik Krallık’taki Design Council’dir. İngiliz ekonomisini
canlandırmak ve tasarım ürünlerini iyileştirilmesini sağlamak için 1944 yılında Winston Churchill tarafından
Londra’da kurulmuştur. Bugün amacını ‘tasarım yolu ile yaşamı daha iyi hale getirmek’ olarak
nitelemektedirler5. Bu kurumun tasarım alanında bugüne katkısı ve yansıması tartışılmaz bir dil yaratmıştır.
Günümüzde üniversiteler bir çok ülkede güncel karmaşık problemleri çözmek için; yeni medya
dışında; çevre, sağlık, sanat ve bilim, biyoloji gibi alanları da inovatif yaklaşımlarla tasarım alanları
programlarına dahil etmiştir6. Yeni geliştirilen tasarım alanları tümüyle disiplinlerarası çalışma
gerektirmektedir.
Ülkemizde Toplumsal sürdürebilirlik ve tasarım gibi başlıkların üniversitelerde merkezler aracılığı ile
projelendirildiğini etkinliklere konu olduğunu biliyoruz. Tasarım alanında, Ticaret
Bakanlığı Türkiye İhracatçılar Birliği’nin ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ile
gerçekleştirilen ‘Design Week Turkey’ İstanbul’da yapılmakta olan en kapsamlı etkinliktir. Her yıl tasarımın
her alanında paydaşları
bir araya getirerek yaratıcı ekonomiyi güçlendirmeyi gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir. Konferanslar, çalıştaylar ve sergilerden oluşan7, özellikle endüstri ürünleri tasarımı ağırlıklı
bir etkinliktir.
Yine üniversitelerde TeknoKent ve TeknoPark’ların kurulması önemli gelişmelerdir. Ekonomiyi ve
girişimciliği destekleyen bu merkezler Yeni alanlardaki üretimin sanal ortamlarda görünürlük kazanmasını
sağlamıştır. Simülasyonla eğitimde, sağlık aplikasyonlarında, Bilgisayar oyunlarında, e- ticarette, sayısal
olarak üretilen filmlerde, bilgisayar oyunlarında sonuçları görülmüştür. Örneğin Orta Doğu Teknik
Üniversitesindeki TeknoKent’de üretilen bilgisayar oyunlarının önemli bir ekonomik değer yarattığını
görüyoruz8 Kuşkusuz memnuniyet vericidir. Ama bunu daha çok bilgisayar mühendisleri, mühendisler ve
meraklı mimarlarla yapılmaktadırlar. Oysa tasarımcıların, sanatçıların olması görsel kaliteyi ve özgün üretimi
kuşkusuz arttıracaktır.
Bugün ülkemizde Güzel sanatlar ve tasarım alanlarda eğitim veren üniversitelerde kalite sorunları
tartışılmaktadır. Bu kurumlar çağın gereksinimlerini karşılamakta mıdır? Bu cevaplandırılması gereken
önemli bir sorudur. Kurumsal yapıların kavramlara bakışından, öğretim kadrolarına kadar çeşitli Sistemik
sorunları mevcuttur. Yeni sanal ortamlarda üretilen tasarımları destekleyen eğitimlerin piyasanın çok
gerisinde kaldığı görülmektedir.
5

www.designcouncil.org.uk/what-we-do
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/courses/search/postgraduate/all/university-of-the-arts
7
https://designweekturkey.com/design-turkey
8
Şengün; "A Survey of Marketing Management for the Video Games Industry in Turkey” 2018
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Teknolojinin Türkiye’ye çok hızlı girmesi eğlence sektöründe etkin kullanılması çeşitli sorunlar ortaya
çıkartmıştır. Türkiye’de, küresel ölçekte üretilen imge parçacıkları ile farklı kültürlerin imgelerinin yeniden
üretilerek görsel tasarım alanlarında özgün olmayan biçimlerin tekrar tekrar üretilerek hibrit bir kültür
endüstrisi yaratılmıştır. Bunu TV ve İnternet için üretilen dizilerden, 3D Yazılımlarla üretilen uzun metrajlı
filmlere, bilgisayar oyunlarında grafik imgelere kadar geniş bir yelpazede görmek mümkündür. Kuzey Avrupa
Kelt Mitolojisi’nin yarattığı etkinin grafik ürünlerde görülmesi bunun en önemli göstergeleridir. Bugün görsel
kültür yolu ile sosyo-kültürel yapının değişimi kuşkusuz tartışılması gereken bir olgudur.
Gelişmiş ülkelerde karmaşıklaşan sorunların üstesinden gelmek için yüksek öğrenim kurumlarında
Yüksek Lisans programlarında yeni disiplinlerarası projeler üzerinde çalışılmaktadır.
Bu gelişmeler önemli olmakla beraber GÜZEL SANATLAR ve TASARIM alanlarında yönetsel
kavrayıcı bir bakış açısı gerekmektedir. Çağın gelişmelerine uygun, tasarım ve sanat alanlarınları için
geliştirici, inovatif, toplumsal yarar gözetilerek bireyi merkeze alan bir anlayışta bütüncül bakış açısıyla bir
kurumsal yapı oluşturulmalıdır. Var olan alanlar ve geleceğe ilişkin geliştirilen alanlar açısından yönlendirici,
destekleyici projelerin üretim süreci ve sonuçları açısından bağımsız bir yapıda kurgulanması düşünülmelidir.
Ülkemizde bilim alanında gelişmeyi destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu9
(TÜBİTAK) örneğinde olduğu gibi görsel sanatlar ve tasarım alanında da; yeni açılımlar sağlayacak, kaliteyi
ve niteliği geliştirecek kurumsal bir yapının oluşturulması gereklidir. Bu konuda bir modeleme önerisi yerinde
olacaktır. Bu kurum, geliştirilmesi gereken yeni alanları Yüksek Lisans programlarını destekleyerek Proje
ısmarlayarak yönlendirebilir akademik alanın etkinliğin artmasını sağlayabilir. Öğrenciler için yarışmalar
açabilir, disiplinlerarası çalışmaları destekleyebilir. Yeni mezunlara ilgili kurumlar vasıtasıyla tasarım yapma
olanağı verilerek tasarımın gelişmesi kalitesinin artması sağlanabilir.
TÜBİTAK benzeri bir kurumsal yapı ile tasarım alanının geliştirilmesinin, bilinçli kaynak yaratılması,
öneminin anlaşılması açısından daha gerçekçi olacağı kanısındayım. Türkiye için görece yeni sanal ortamlarda
üretilen, 3 boyutlu modelleme, bilgisayar oyunları, etkileşimli tasarım projeleri dışında; bugün eğitimi verilen
sanat tasarım alanlarda planlamanın yapılması, kalitenin sağlanması ve sürdürülebilirliği açısından da
kurumsal destekleyici bir yapının Türkiye’nin gelecek vizyonunu oluşturmak için önemli olduğu
kanısındayım.
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(3)
Doç. Dr. Murat AKYÜZ10
DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR BÜYÜK ŞAİR ve YAZAR: RAHİM İBRAHİM
A FORGOTTEN GREAT POETRY and AUTHOR: RAHIM IBRAHIM

ÖZ
Rahim İbrahim, Afganistan Özbeklerinin değeri bilinmeyen büyük bir şairi ve yazarıdır. Akademisyen
kişiliği ve gazeteciliği ile de tanınan Rahim İbrahim’in, Özbekçe ve Darice (Afganistan Farsçası) ile kaleme
aldığı onlarca kitap ve makale bulunmaktadır. Aynı zamanda bir insan hakları savunucusu ve insan hakları
hukukçusu olan Rahim İbrahim maalesef yaşadığı coğrafya sebebi ile gerektiği gibi bilinmemektedir.
Bu çalışmamızda Rahim İbrahim’in kısaca hayat hikayesine kısaca yer verildikten sonra eserleri
tanıtılmış ve şiirlerinden örnek alıntılar yapılarak, O’nun Türkiye’deki akademik çevrelerce daha iyi tanınması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rahim İbrahim, Afganistan Özbek Edebiyatı, Özbek Edebiyatı, Dari ve Fars
Edebiyatı.
JEL Kodu: N95.

ABSTRACT
Rahim Ibrahim is a great forgotten poet, author, journalist in Afghanistan, especially among
Afghanistan Uzbeks. He is an author of many published and unpublished works, including his poems, articles,
books, books for children. He graduated from the Department of Dari Language and Literature at Kabul
University. After his graduation, he worked as a teacher, lecturer in several high schools and universities. He
worked as a journalist in several newspapers, journals, radio, and TV companies. He was lived during war
years in Afghanistan. He had to immigrate to Pakistan. After the Taliban regime, he returned back to
Afghanistan and currently he is living in Mazar-e Sharif City and continues for his academic, lingual, and
literature researches.
In this study, it is aimed to introduce this academic, author, and poet to the academic word of Turkey.
Keywords: Rahim Ibrahim, Afghanistan Uzbek, Uzbek Literature, Dari Literature, Afghanistan Uzbek
literature.
JEL Code: N95.
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GİRİŞ
Afganistan Türkistan’ı veya Güney Türkistan denilen Afganistan’ın kuzey bölgeleri, tarihi Horasan
coğrafyasının bir parçası olup edebi muhit olarak oldukça mümbit bir yerdir. Afganistan’ın makus tarihi ile
ilintili olarak birçok savaşlara, göçlere sahne olmuş toplumun her kesimi gibi alimler, bilginler, şairler,
edebiyatçılar da bu sıkıntılı süreçten olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Buna rağmen Şafika Yarkin (Akyüz &
Toplu, 2017), Halim Yarkin (Emini, 2006b), Salih Muhammed Hassas, Burhaneddin Namık, Muhammed
Kazim Emini (Emini, 2006b) , Hafizi Cevzcani (Emini, 2006a), S.Nurullah Eminyar (Eminyar, 2009) vb. gibi
diline ve kültürüne aşık, bu konuda her türlü fedakarlığa hazır kişiler sayesinde özellikle Afganistan’daki
Özbek edebiyatı yok olmaktan kurtulmuş, son yıllarda ise siyasi yapının değişmesi ile birlikte bir gelişim
sürecine girmiştir. (Akyüz & Toplu, 2017) Bu saygın şair, akademisyen ve yazarlardan birisi de hiç kuşkusuz
Rahim İbrahim’dir. Kendisini tanıma ve arkadaşı olma şerefine nail olduğum Rahim İbrahim, on yıllar
boyunca ihmal edilmiş, baskı altında kalmış bir dil olan Afganistan Özbekçesini (Akyüz, 2012) dirilten
nefeslerden birisi olmuştur. Rahim İbrahim, günümüzde klasik Çağatay yani Doğu Türkçesine en yakın lehçe
olan Afganistan Özbekçesinin kaynaklarını araştırma, geliştirme ve yeni yetişen nesillere ulaştırma konusunda
adeta gecesini gündüzüne katmış yüze yakın makale, onlarca kitap kaleme almıştır. (Akyüz, 2017)
Rahim İbrahim bütün bu özelliklerine rağmen özellikle Türkiye’de akademik çevrede yeterince
tanınmamaktadır. Kendisi hakkında ilk bilgilere Muhammed Emin Kazım Cevzcan şairlerini ihtiva eden
Tezkere-i Şu’ara-yı Cevzcanan adlı kitabında yer vermiştir.(Emini, 2006a) Emrah İlik ise Cevzcan şairlerini
konu ettiği Afganistan'ın Cevizcan Bölgesindeki Çağdaş Özbek Şairleri adlı yüksek lisans tezinde kendisini
kısaca tanıtmıştır. (İlik, 2012) Daha sonraki dönemde ise Geç Dönem Çağatay Edebiyatından Günümüze
Afganistan Özbek Edebiyatı ve Faryab Edebi Muhiti adlı yüksek lisans tezimde kendisi hakkında kısa bir bilgi
ve şiirlerinden birkaç örnek vermiştim. (Akyüz, 2012) Rıdvan Öztürk ise Günümüz Afganistanlı Özbek
Şairleri adlı eserinde Rahim İbrahim’e yer vermiştir. (Öztürk, 2014) Ancak, Rahim İbrahim, yapmış olduğu
çalışmalar ve kaleme aldığı kitap ve ilmi makaleler ile akademik çevrelerce çok daha fazla tanınmayı hak
etmektedir. Bu çalışmamızda Rahim İbrahim’in bilim ve akademik özelliklerini ortaya koyarak, özellikle
Türkiye bilim çevrelerince daha yakından tanınması amaçlanmıştır.
RAHİM İBRAHİM
Muhammed Ibrahim oğlu Muhammed Rahim, 1956 (1335 hicri şemsi)
yılında, Faryab vilayeti, Garzivan ilçesine bağlı olan Gaveki köyünde dünyaya
gelmiştir. Aslen Faryab vilayetine bağlı Kaysar ilçesi Al-Suvali köyündendir.
(İbrahim, 2020) İlk ve orta eğitimini Faryab vilayetindeki Nadem Kaysari
Okulunda almıştır. Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi, Dari (Afganistan
Farsçası) Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1978 (1357 hicri şemsi) yılında bitirerek
yüksek eğitimini tamamlamıştır. (Emini, 2006b)
Mezun olduktan sonra Faryab vilayetine bağlı okullarda bir müddet
öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Faryab Yüksek Öğretmen (Pedagoji)
Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda
Cevzcan İli, Şibirgan şehrine taşınmış ve Cevzcan Eğitim Enstitüsünde öğretim
görevlisi ve akademik işlerle ilgili rektör yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
Şibirgan’da kurulan ATCE Afgan-Türk Lisesi’nde bir müddet tercüman ve danışman olarak çalışmıştır. Daha
sonra ise Mezar-ı Şerif’e yerleşerek Belh Üniversitesinde profesör olarak göreve başlamış ve bir müddet
Hukuk Fakültesi’nin dekanlığını yapmıştır. Afganistan’ın Taliban yönetimine girmesi ile ailesi ile birlikte
Pakistan’a gitmek zorunda kalmış, ülkede yeni yönetimin iş başına gelmesi ile Mezar-ı Şerif’e geri dönmüştür.
(İbrahim, 2020)
Rahim İbrahim, eğitim alanında olduğu kadar gazetecilik yönü de öne çıkan aydın bir kişidir. Faryab
Gazetesi’nde editörlük, Faryab Radyosu ve Cevzcan Televizyonunda yöneticilik, hicret günlerinde
Pakistan’ın Peşaver şehrinde basılan “Çavuş” adlı dergide ve daha sonra Kabil’de yayınlanan “Kelid (”)کلید
dergisinde baş yazarlık yapmıştır. Bir gazeteci ve entelektüel olarak, Amerika’nın Sesi Radyosu’na bağlı
olarak Kuzey Afganistan’da yayın yapan Aşna Radyosu’nda muhabir olarak da çalışmıştır. Rahim İbrahim
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Kuzey Afganistan Gazeteciler Cemiyeti’nde genç gazetecilerin yetişmesi için eğitimci olarak görev yapmıştır.
(İbrahim, 2020)
Rahim İbrahim, Afganistan’ın “Haber Alma Hürriyeti Hakkı” kanun tasarısını hazırlamak için seçilen
dört kişilik komisyonda da yer almıştır.
Rahim İbrahim, yirmi yıldan daha uzun bir süreden beri değişik üniversitelerin Dari Dili ve Edebiyatı,
Özbek Dili ve Edebiyatı ile gazetecilik alanlarında bilimsel makaleler yazmaya devam etmektedir. Günümüze
kadar Meymene, Şibirgan, Mezar-ı Şerif, Kabil ve Peşaver de yirmiden fazla bilimsel konferans ve
sempozyuma eserleri ile katılmıştır. Kendisi; Özbekçe, Farsça, Peştunca ve Türkiye Türkçesi bilmektedir.
Kırgızca, Kazakça, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence ve Uygurca gibi çağdaş Türk lehçeleri yanında
Çağatayca ve klasik Farsça’da uzmandır. Birçok öğrencinin yüksek lisans ve doktora tezi danışmanıdır. Belh
Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde yaptığı araştırmalarla adını duyurmuş ve birçok yazarın eserleri için
editörlük yapmıştır. (İbrahim, 2020)
Rahim İbrahim aynı zamanda insan hakları savunucu olup, Faryab ve Mezar-ı Şerif’te İnsan Hakları
ile ilgili komisyonlarda görev almıştır.
Rahim İbrahim’in kayda değer bir yönü ise çocuklar için Afganistan Özbekçesi ve Farsça kitaplar
özellikle de hikâye kitapları yazmış olmasıdır.
Yazmış olduğu yazılar, makaleler ve diğer eserler; Faryab Gazetesi (Meymene), Mücelle-i Ferheng-i
Merdum (Kabil), Kuyaş Dergisi (Meymene), Yağdu Dergisi (Mezar-ı Şerif), Cevzcanan Gazetesi (Şibirgan),
Şibirgan Dergisi (Şibirgan), Yuldız Gazatesi (Kabil ve Mezar-i Şerif), Azad Afganistan (Peşaver), Masir
(Peşaver), Sedef (Peşaver), Sepide (Peşaver), Saba (Peşaver), Bişr (Peşaver), Çavuş (Peşaver), Sada-i Emruz
(Peşaver), İnkişaf (Peşaver), Zernegar (Kanada), Cihan-ı Nev (Mezar-i Şerif), Mücelle (Kabil), İktidar-ı Milli
(Kabil), Engareh (Kabil), Afganistan Gazetesi (Kabil), Tarbiyat Dergisi (Kabil), Kaleme Degisi (Almanya),
Sada-yi Maarif Dergisi (Kabil), Belh ve Vatandaran Dergisi (Kabil), bazı internet sitelerinde yayınlanmıştır.
Müellifin yüz civarında bilimsel makalesi, Özbek, Türk ve Fars dillerinden yapmış olduğu çeviriler
bulunmaktadır. (İbrahim, 2020)
Rahim İbrahim eserlerini Afganistan Özbekçesi ve Darice yazan yani iki dilli bir akademisyen, alim
ve edebiyatçıdır. Özbekçe olarak; 1.“( )چومچوقچهChumchukche”- Çımçıkça (Serçece): Küçük çocuklar için
Özbekçe hikayelerden oluşan bir eserdir. 2. “  بررسی ابعاد انسان در خمسۀ نوایی = انسان، چشم و چراغ آفرینش،انسان
 نوایی نینگ خمسه سیده انسان بعدلری نی تیکشیریش. یرتیلیش نینگ کوزی و چراغیİnsan. Yaratılışın Gözü ve Işığı: Bu eser,
Ali Şir Nevayi’nin Hamsesinde ele alındığı şekliyle insanın yaratılış sebeplerini, yaşarken uyması gereken
sınırları ve bunların etkilerini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bu kitap daha sonraları (  سیاستمدار پیشگام در،نوایی
 )دفاع از حقوق بشر- ( انسان حقلرینی دفاع ایتووچی ایلغار سیاستچی، – )نواییNevai, İnsan Hakları için Hukuki Mücadele
veren Öncül Bir Siyasetçi adıyla Dari ve Afganistan Özbekçesi olarak 3 baskı yapmıştır.
3. “( )قان بیلن یازیلگن خطQan Bilen Yozgan Xat”- Kan ile yazılan Mektup: Kısa Hikayelerden oluşan bir
kitaptır. 4. “( )مقاله لرMaqolalar”- Makaleler. 5. “( )شعرلرShe’rlar”- Şiirler. 6. “Tarqalgan Qisqa Hikoyalar
va Pyeslar”: Yayınlanmış Kısa Hikayeler ve Piyesler, 7. “( )هویدا دیوانیXuwayda Diwani”: Hüveyda Divanı.
8. “(ت دل
ِ  )فوالی یورک( )راحRahatı Dil- Qulay Yurak”: Kalp Huzuru. 9. ()ابراهیم ادهم داستانی- Ibrohim Adham
Dastani: İbrahim Edhem Destanı. [Hüveyda Divanı, Kalp Huzuru ve İbrahim Bin Edhem Destanı adlı bu üç
eserle Hüveyda’nın külliyatının tercümesi ve düzenlenmesi yapılarak Hüveyda’nın günümüzde de bilinmesi
ve okunması amaçlanmıştır.] 10. “( )قره خانQara Xon”: Kara Han, çocuklar için 30 hikâye, 11. “( -فرهنگ اوزبیکی
 )دریO’zbekça-Dariça So’zliq”: Özbekçe-Darice Sözlük yayınlamıştır.
Rahim İbrahim’in Özbekçe olarak kaleme aldığı yayınlanmamış eserleri ise; 1.“( ادبیات اوزبیکی در
 )افغانستان از قرن هشتم تا چاردهم هجریAfg'onistonda O'zbek Adabiyoti Hijriy Sakkizinchi Asrdan-O'n To'rtinchi
Asrga”. Afganistan’da Özbek Edebiyatı (Hicri sekizinci Yüzyıldan Hicri On Dördüncü Yüzyıla). Bu eser
Özbekçe ve Darice olarak yazılmıştır olup alanındaki en kapsamlı eserlerden biridir. 2. “( الهی نامه از سعید قاسمی
 )شاعر قرن نهم در هراتHirotda IX. Asr Shoiri Said Gasemiy Tomonidan Elaxiname”: Herat’ta IX. yüzyıl şairi
Said Kasimi’nin İlahinamesi. 3. “( )بایقرا رساله سیBayqara Risolasi”: Baykara Risalesi, Hüseyin Baykara
zamanının edebi, siyasi ve sosyal yönlerinin incelenmesi. 4.“( )قیغو آژدریQaygu She'riy To'plami”: KayguŞiir külliyatı. 5. “( )هر کیم بیلدیHar Kim Bildy- Qisqa Hikoyalar To'plami”: Her Kim Bildi- Kısa Hikayeler, 6.
“( )یاشیل یپراغ شصتYashil Yapragh: Yeşil Yaprak- Bu kitap bazı şairlere ait atmış tane edebi eseri
25

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

içermektedir.7. “( )بلبل و گلBulbul va Gul”: Bülbül ve Gül, 8. “( )تحفة االحباب نینگ اوزبیکچه ترجمهTuhfatul AlAhbab Ning O'zbekcha Tarjimasi”: Tuhfet-ul Ahbab’ın Özbekçe Tercümesi, 9. “( مالیولداش خلوتی نینگ سفرنامه
 )سیMolla Yoldash Xalwati ning Safer namesi”: Molla Yoldaş Halveti’nin Seyahatnamesi’dir
Daha önce belirttiğimiz gibi Rahim İbrahim iki dilli (bilingual) bir yazar olup Dari (Afganistan
Farsçası) olarak yayınlanmış eserleri şunlardır: 1. ( )گزینۀ اشعار سید احمد بیناSeyyid Ahmad Ahmad’in Şiirleri, 2.
( )رنگین کمان شعر تألیف جمعیRengin Keman Şiir Külliyatı, 3. ( )دیوان موالنا نعمت هللا محوی قیصاریMavlana
Nimetullah Mahvi Kaysari’nin Divanı, 4. ( گزیده یی از تزوک امیر تیمور به ترجمۀ ابوطالب الحسینی/  )دستور العملEmir
Timur’un Tüzüğün’den Tercüme Edilen Bölümler (Ebu Talip El-Hüseyni tarafından yapılan tercümelerle
beraber). Bu eser Faryab Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 5. ( ترجیع بند هفت ِ مجلس ِ ابن یمین شبرغانی- )مثنویMesnevi
(İbni Emin Şibirgani’nin Meclisinin Yedinci Bendi’nin Değerlendirmesi”. Bu eser Cevzcan Gazetesinde
yayınlanmıştır. 6. ( )رباعیات ظهیر فاریابیZahir Faryabi’nin Rubaileri, 7. ( )رهنمای مطالعه ترجمه و نویسندگیMakale
Der Berayi Usulü Nevisendegi: Yazarlık usulü hakkında makale. 8. ( )درس یک دزد قصه هایی برای اطفالBir
Hırsızın Hikayesi: Çocuklar için hikayelerle dersler. 9. ()سنجاب مفتخوار قصه هایی: Sincap, Çocuklar İçin Faydalı
Hikayeler, 10. ( )افسانۀ نان و چند قصۀ دیگرNan (Ekmek) Efsanesi ve Çocuklar için Bazı Hikayeler. 11. ( کمان طالیی
 )قصه هایی برای اطفالAltın Keman Hikayeler. Bu eserin dördüncü baskısı Afganistan’da İsveç Komisyonu
tarafından yapılmıştır. 12. ( )پشک موزه دارSilahşor Kedi (Çocuklar İçin), 13. (  مجموعه یی از اشعار حامد، صور ِ قلم
ُ
 )فاریابیSûr-i Kalem-Hamid Faryabi’nin Şiir Külliyatı, 14. (  تحلیل/ خردمندی و شوربختی،  زنی بر اوج زیبایی، شیرین
 )شخصیت شیرین در خسرو شیرین نظامیŞirin, Güzelliğin, bilgeliğin ve sefaletin zirvesinde bir kadın: Nizami’nin
Hüsrev’de Şirin adlı eserinde Şirin’in kişilik analizi. 15. ( )جایگاه کودک در مثنویÇocuğun Mesnevi’deki Yeri.
2007 Uluslararası Mevlâna (Rumi) Yılı sebebi ile yazılmış ve yayınlanmıştır. 16. ( نوایی سیاست مدار پیشگام در
 چاپ چارم از طرف مقام والیت و نهاد های مدنی فاریاب/  )دفاع از حقوق بشرİnsan haklarını savunmada öncü bir
politikacının liderliği. Bu eserin Faryab valisi ve sivil toplum kuruluşları tarafından dördüncü baskısı
yapılmıştır. 17. ( )امیر نامهEmirname. 18. ( )کمان طالییAltın Keman. Çocuklar için yazılmış olan bir hikâye
kitabı olup Göte Enstitüsü tarafından basılmıştır. 19. ( )برگهایی از تاریخ قیصارKayser Tarihinden Yapraklar. 20.
( )در بارۀ بابرBabür Hakkında 21. ( )مذاکرات راولپندی کتابچهKitapçık (Revalpindi Sohbetleri).
Rahim İbrahim’in Darice kaleme aldığı ve yayınlanmaya hazır olan eserleri ise şöyledir: 1. ( / میم خانم
 )یک اثر داستانیMim Hanım. Roman-fantastik eser, 2. ( )چار خواهرانDört Kız kardeş. Çocuklar için yazılmış bir
hikâye kitabıdır. 3. ( )چل تا بود نبودKırk tane bir varmış bir yokmuş. Çocuklar için masal kitabıdır. 4. ( پنج سخن
 )در بار ٔه ناصر خسروNasır Hüsrev hakkında beş söz. 5. ( )دیوان ابن یمین شبرغانی با مثنویهای پرتو ذات و مجلس افروزIbn-i
Yemin Şibigani’nin Divanı, Mesnevisi ve Efruz Meclisi adlı eseri. 6. ( )دیوان میرزا صورتDivan-ı Mirza Suret,
7. ( )گزینه یی از اشعار تایب بادغیسیTayyib Badghisi’nin Şiir Külliyatı, 8. ( )شش مقاله در بارۀ انوریEnveri hakkında
altı makale, 9. ( )جلد دوم و سوم افسانۀ نان و چند قصۀ دیگرEfsane-i Nan’ın ikinci ve üçüncü ciltleri ve başka birkaç
hikâye. 10. ( چیستان،  دوبیتی،  )مجموعه هایی از فولکلور شامل ضرب المثلHalk Edebiyatı Eserleri Külliyatı (Ata sözleri,
deyimler, bulmacalar, maniler). 11. ( )مجموعه یی از افسانه های مردمHalk Hikayeleri Külliyatı, 12. ( قصاید فانی _ میر
 )علیشیر نوایی با توجیه ابیات و شر ح لغاتÖlümlü şiirler. Mir Ali Şir Nevai’nin beyitlerinin anlamı ve eserlerinde
kullanılan kelimeler sözlüğü 13. ( )فرهنگ ابراهیمİbrahim Sözlüğü, 14. (700  )اصطالح عرفانیYedi Yüz Tasavvuf
Terimi, 15. ( )سنگ بقۀ غمگینHüzünlü Abide. Çocuklar için hikâye kitabıdır. 16. ( مجموعۀ مقاالت علمی و ادبی ترجمه
 )شده از منابع تورکی و اوزبیکیTürk ve Özbek Kaynaklarından Tercüme Edilmiş İlmi ve Edebi Makaleler Külliyatı,
17. ( )پنج مجموعۀ شعریBeş Şiir Dergisi, 18. ( )بچه های کوچۀ ماBizim Sokağın Çocukları. Roman. 19. ( دو مجموعۀ
 )داستانیİki Hikâye Külliyatı 20. ( تاریخی،  )مجموعه یی از مقاالت ادبیEdebi ve Tarihi Makaleler Külliyatı (Yüz
civarında makale). 21. ( )مجموعه یی از مقاالت ژورنالستیکیGazetecilik Makaleleri Külliyatı. 22. ( خصوصیات یک
 )ژورنالست خوبİyi Gazetecinin Özellikleri, 23. ( مجموعه یی از شعر شاعران جهان،  )بنوش از چه لرزانیDünya Şairleri
Antolojisi. 24. ( )ده گفتار دربارۀ داستان و داستان نویسی از نویسنده گانYazarların Hikâyeleri ve hikâyeleri hakkında on
tane söz. 25. ( رهنمود نویسنده گی برای جوانان/  )نویسنده گیYazarlık, Gençler İçin Yazarlık Rehberi, 26. ( گلستان مواعظ
 )از شاعری به نام نصرهللاNasrullah isimli şairin Gülistan Vaazları 27. ( یک اثر تاریخی/ )مذاکرات راولپندیRavalpindi
Müzakereleri / Tarihi Hatıra. 28. ( )فرهنگ اوزبیکی دریÖzbekçe-Darice Sözlük, 29. ( )گنج معناManalar Hazinesi.
Ali Şir Nevai’nin Farsça Şiirleri Hakkında, 30. ( )گوهری نامهGevheri Name. Seyyid Muhammad Sadık Gevheri
Eserleri Külliyatı. (İbrahim, 2020)
Rahim İbrahim’in bu çalışma ve gayretlerine resmi makamlar da kayıtsız kalmamıştır. Kendisine kırk
civarında teşekkür, takdir belgeleri ve sertifikalar verilmiş, 1981 yılında Afganistan Eğitim Bakanlığı
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tarafından madalya ile ve 2016 yılında (1395 hicri şemsi) Afganistan Devleti Seyyid Cemaleddin Afgani
Nişanı ile ödüllendirilmiştir.
Rahim İbrahim Mezar-ı Şerifte günümüzde de ilmi faaliyetlerine devam etmekte olup, yirmiye yakın
ilmi kitap basmış olan Kabil’deki İntişârâtî Müessesi’nin ( )انتشاراتی مؤسسهsahibidir. (İbrahim, 2020)
İyi bir şair ve edip olan Rahim İbrahim’in Darice ve Özbekçe olarak kaleme aldığı yüzlerce şiiri vardır.
Onun, Özbekçe şiirlerinden iki tanesi Arap ve Latin harfleriyle aşağıda örnek olarak verilmiştir.

 حادثه دیوالی- HODİSA DEVOLİ (HADİSE DUVARI)
 یاتیب سن مینگ تومن حادثه لر دیوالی آستیده- Yotibsan ming tuman hodisalar devoli ostida
 زمان جادوگری مینگ بیر دغا بیرلن- Zamon jodugari ming bir dag’a birla
 کوزینگگه تامیزر اویقو- Ko’zingga tomizar o’yqu
 زمان پیمانه سی- Zamon paymonasi
 افیونلی شهبا دن تولیب تاشگن- Afyuni shubodan to’lib toshkan
 ریا دن توله ساتگینی- Riyodan to’la sotgini
 تونر چولپان یولدوز دیک- Tunar Cho’lpon yulduzdek
 چیرایلی هم- Chiroli ham
 ریا ایلدیز لری هر لحظه – هر آن ده- Riyo ildizlari har lahza- har on da
 چرایلی و گوزل قیزلر ساچی دیک چیرماییب تورگن ایاغینگده- Chiroyli va go’zal qizlar sochidek chermoyib turgan
ayog’inda

 و بوینینگ بیرله قولینگده- Va bo’ning birla qo’lingda
 کیلیشکن همده الداوچی- Kelishgan hamda aldochi
***
-  یاتیب سن مینگ تومن حادثه لر دیوالی آستی ده- Yotibsan ming tuman hodisalar devoli ostida
 تاوشقان دیک گوزینگ آچیق- Tovushqon dek ko’zing ochiq
 قلبینگ- Qalbing
 اویقو ده تاکی؟- O’yquda to kai?
 کییک دیک حادثه هیدی نی اِیسکه ب تور- Keyikdek hodisa hedini iskab tur
 قوالغینگ آو ده بولماقنی- Qulog’in ovda bo’lmoqni
 بویوک اورمانده یورگن ارسالن دن اورگه نیب قالگیل- Buyuk o’rmonda yurgan arsalondan o’rganib qolgil
 کوزی اویقو ده بولگنده- Ko’zi o’yquda bo’lganda
 اویغاق، یوراکی اویقوسیز- Yuroki o’yqusiz o’yg’oq
 اگر ده بیرته یپراق هم درختلر شاخی دن توشسه- Agarda birta yaproq ham daraxtlar shaxidan tushsa
 تورار کو سیسکینیب بیردن- Turorku seskinib birdan
***
 یاتیب سن مینگ تومن حادثه لر دیوالی آستی ده- Yotibsan ming tuman hodisalar devoli ostida
 تمدن کوچه سیده ای ییگیت آغَم- Tamadun ko’chasida ay yigit og’am
 تاریخینگ بولسین، قراتینگ- Qiroting, tarixing bo’lsin
 قولینگده نقره کوب قمچی- Qo’lingda nuqrako’b qamchi
 بیلیملرنینگ یاروق شمعی- Bilimlarnin yoruq shami
***
 یاتیب سن مینگ تومن حادثه لر دیوالی آستی ده- Yotibsanming tuman hodisalar devoli ostida
 زمان جادوگری مینگ بیر دغا بیرلن- Zamon jodygari ming bir dag’ birla
 کوزینگگه تامیزر اویقو- Ko’zingga tomizar o’yqu
 مخدر اویقو دن تورگیل- Muxaddar o’yqudan turgil
 یاتیب قالمه- Yotib qolma
 آتیب قالگین- Otib qolgil
1990 (1369 hicri şemsi), Meymene (( )میمنهİbrahim, 2020)

 ساغینماق- SAĞINMAK
 توله قان بولسه یوره ک شادلیک فضاسین سیز مه گی- Tola kan bolsa yürek, şadlik fezasin sezmegey
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 تون نینگ ضیا سین سیز مه گی، دیده گر بولسه سقور- Dide ger bolsa sokur, tünning ziyasın sezmegey
 طینتی حیوان کبی ایچماق و خوراک دن توزوک- Tiyneti hayvan kibi içmak ve horakden tüzük
 صداسی سیز مه گی- اون،  قیغولرییزگن کیشی نینگ- Kayğuler yizgen kişining, ün-sedası(n) sezmegey
 توزه گه وحشی یوره ک،  گر بشرنینگ قانی تورسه- Ger beşerning kanı tursa, tüzege vahşi yürek
 ییر عزاسی سیز مه گی،  قانگه چومیلماقچی بولگه ی- Kanga çomilmakçı bolgay, yer ezası sezmegey
 گر خزان نینگ جوری دن برباد اولسه غنچه لر- Ger hazaning cevrinden berbat bolse gonçeler
 هیچ قاچان گونگلی گه عالم نی هواسی سیز مه گی- Hiç kaçan göngli ge, alim ney hevasi sezmegey
 پربها دردانه دن توشگن اوزاق کونگلیم مینینگ- Pür beha dürdaneden, tüşgen uzak könglim mining
 بلبل نواسین سیز مه گی، قرغه بیلمه س بو الم- Karga bilmez bu alem, bülbül nevası sezmegey
(Emini, 2006a)
SONUÇ
Bu çalışmamızda da görüleceği gibi Rahim İbrahim, Afganistan Özbek ve Dari (Fars) Edebiyatı’nın
büyük bir temsilcisi, araştırmacısı, yayıncısı ve akademisyeni olmasına rağmen maalesef ülkemizde yeterince
tanınmamakta ve eserlerinden istifade edilmemektedir.
Rahim İbrahim, Afganistan’daki diğer bazı çağdaş Özbek edebiyatçıları gibi, uzun yıllar süren
savaşlara, ayrılıklara, muhacerete, fakr-u zarurete ve siyasi baskılara maruz kalmış, buna rağmen ilmi, edebi
çalışmalarına devam ederek atalarından kalan dil ve medeniyet mirasının unutulup yok olmasını önlemek,
yeni eserler ile zenginleştirmek ve yeni nesillere bu büyük mirasın intikal etmesini sağlamak amacı ile
harikulade bir gayret ve çaba göstermişlerdir. Bu sebepten dolayı yerine göre manevi ve maddi her türlü
fedakârlık yapmaktan geri kalmamışlar ve yeri geldiği zaman doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrılmak
pahasına kendi fikir ve çalışmalarından ödün vermemişlerdir.
Rahim İbrahim yukarıda dile getirdiğimiz ağır şerait altında yüz civarında ilmi makale yazmış, onlarca
kitap kaleme almış, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelere iştirak etmiş, binlerce öğrenciye ders
anlatmış ve onların çalışmalarına danışmanlık yaparak kendisi adına büyük bir ilmi ve manevi zenginliğe
sahip olmuştur. Rahim İbrahim’in kayda değer bir yönü ise çocuklar için Afganistan Özbekçesi ve Farsça
kitaplar özellikle de hikâye kitapları yazmış olmasıdır. Bunun yanında Rahim İbrahim gazetecilik ve insan
hakları savunuculuğu ve insan hakları hukukçusu olarak da ayrı bir öneme haizdir.
Maalesef Afganistan Özbek edebiyatı ile ilgili yapılmış olan ilmi çalışmalar ülkemizde oldukça azdır.
Dolayısı ile Rahim İbrahim gibi bir büyük akademisyen, şair, yazar ve tercüman akademik çevrelerce
yeterince tanınmamaktadır. Bu çalışmamızla birlikte Rahim İbrahim’in ülkemiz akademik çevrelerince
tanınacağı kanaatindeyiz.
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ÖZ
Yugoslavya’daki güçlü milliyetçi hareketlerden birisi olan Hırvat milliyetçiliği, 1960’ların ikinci
yarısında “Hırvat Baharı” adı altında yeniden toparlanıp harekete geçti. İlk başta kültür, dil ve edebiyat
alanında başlayan Hırvat Baharı, kısa sürede Sosyalist Yugoslavya’ya karşı radikal milliyetçi siyasal eleştiri
ve talepler ileri sürmeye başladı.
Böylece Hırvat Baharı, Sosyalist Yugoslavya’ya yönelik milliyetçi Hırvat İsyanı’na dönüştü. “Hırvat
Baharı” adı altında gerçekleştirilen milliyetçi Hırvat isyanı, her ne kadar 1970’lerin başında bastırılmış olsa
da, 1980 sonrasında yeniden yükselişe geçecek olan Hırvat milliyetçiliğinin entelektüel ve siyasal temellerini
hazırladı.
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ABSTRACT
Croatian nationalism, that was one of the most powerful nationalist movements in Yugoslavia,
recovered in the second half of the 1960s under the name of “Croatian Spring”. The Croatian Spring which
began in the field of culture, language and literature at first, soon afterwards put forward radical nationalist
political critiques and demands against the Socialist Yugoslavia.
In this way, the Croatian Spring turned into the nationalist Croat rebellion against the Socialist
Yugoslavia. Although it was suppressed at the beginning of the 1970s, nationalist Croat rebellion under the
name of “Croatian Spring” prepared intellectual and political conditions of Croat nationalism that reempowered in the 1980s.
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GİRİŞ
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) II. Dünya Savaşı yıllarında faşist Alman-İtalyan
işgaline ve yerli milliyetçi-faşist örgütlere karşı yapılan mücadele sonucunda kuruldu. Yugoslavya Komünist
Partisi (YKP) liderliğinde oluşturulan Partizan Ordusu, savaş sonunda hem ülkeyi Alman-İtalyan işgalinden
kurtarmayı başardı hem de Hırvat Ustaşa ve Sırp Çetnik kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Böylece Sosyalist
Yugoslavya, milliyetçiliğe ve faşizme karşı yapılan büyük halk kurtuluş savaşı ve siyasal mücadele sonucunda
kurulmuş oldu. Fakat Yugoslavya’da milliyetçilik hiçbir zaman tamamen yok edilemedi, her daim varlığını
muhafaza etmeyi başardı. Ülkedeki tüm milliyetçi hareketlerin amaçları, sosyalist federal birliği yıkıp kendi
ulus devletlerini kurmaktı. Bunlardan birisi olan Hırvat milliyetçiliği, 1960’ların sonunda “Hırvat Baharı” adı
altında yeniden toparlanıp harekete geçti. İlk başta kültür, dil ve edebiyat alanında başlayan Hırvat Baharı,
kısa sürede Sosyalist Yugoslavya’ya karşı milliyetçi siyasal eleştiri ve talepler ileri sürmeye başladı. Böylece
Hırvat Baharı, Yugoslavya Birliği’ne ve sosyalist rejime yönelik milliyetçi Hırvat İsyanı’na dönüştü. Tito
liderliğindeki sosyalist rejim, Hırvat Baharı’nı bastırmak ve Hırvat milliyetçiliğini zayıflatmak için Hırvat
Baharı’nı başlatan milliyetçi siyasetçilere ve entelektüellere karşı sert yaptırımlar uyguladı. “Hırvat Baharı”
adı altında gerçekleştirilen milliyetçi Hırvat isyanı, her ne kadar 1970’lerin başında bastırılmış olsa da,
1990’larda yeniden yükselişe geçecek olan Hırvat milliyetçiliğinin entelektüel ve siyasal temellerini hazırladı.
1. Hırvat Baharı’nın Eleştiri ve Talepleri
YSFC, altı federe cumhuriyetten oluşuyordu: Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek,
Makedonya ve Karadağ. Her cumhuriyetin kendi özerk yasama, yürütme, yargı erkleri ve son derece geniş
sosyo-kültürel hakları (ana dilde eğitim hakkı gibi) mevcuttu. YSFC’yi oluşturan diğer cumhuriyetler gibi
Hırvatistan da tüm bu yetkilere ve haklara sahipti. Fakat tüm bunlar, bağımsız Hırvat ulus devletini kurmayı
amaçlayan Hırvat milliyetçiliği için yeterli değildi. Bu nedenle 1967-1972 döneminde Hırvat milliyetçileri,
Sosyalist Yugoslavya’ya karşı eleştir ve protesto eylemleri geliştirdiler. Bu eleştiri ve eylem süreci, “Hırvat
Rönesansı” veya “Hırvat Baharı” olarak adlandırıldı (Lane, 2004, 139). “Baharı”ı başlatan ve geliştiren
aktörler; dönemin Hırvat milliyetçi siyasetçiler, entelektüeller, üniversite öğrencileri, gazete-dergiler, kültürsanat dernekleri, Hırvat Katolik Kilisesi ve ülke dışındaki milliyetçi Hırvat diasporası idi (Paleshoutski, 1992,
s. 111; Martinet, 1975, s. 152-153; Rusinow, 1977, s. 294). Tüm bu milliyetçi aktörlerin temel eleştirileri
özetle aşağıdaki gibiydi:
- Yugoslavya’da devlet kurumlarını büyük ölçüde Sırplar kontrol etmektedir. Sırbistan, Hırvatistan’ı
ve Hırvat ulusunu zayıflatmaya çalışmaktadır (Lane, 2004, s. 140; Klemencic-Zagar, 2003, s. 230; Allcock,
1998, s. 62).
- Büyük ölçüde Sırpların kontrol ettiği devlet, Hırvat dilini ve kültürünü yok etmeye çalışmaktadır. Bu
amaçla Hırvat entelektüellere ve kültür kurumlarına baskı uygulanmaktadır (Klemencic-Zagar, 2003, s. 230;
Allcock, 1998, s. 62-63).
- Yugoslavya’da dövizin yaklaşık %50’sini dış ticaret ve turizm yoluyla Hırvatistan çekmekte, fakat
dövizi ve finans kaynaklarını Belgrat’taki bankalar kontrol etmektedir (Allcock, 1998, s. 62; Jelavich, 2006,
s. 425).
- Göçler sonucunda Hırvatistan içinde Hırvat nüfus giderek azılırken Sırp nüfuz artmaktadır. Bu
durum, Hıvratistan’ı ve Hırvat ulusunu zayıflatmaktadır (Allcock, s. 1998, 62; Klemencic - Zagar, 2003, s.
229-230).
- Yugoslavya Krallığı dönemindeki Hırvat Köylü Partisi, Ustaşa Örgütü ve Hırvat Katolik Kilisesi
yöneticileri, Titoist sosyalist rejim tarafından vatan hainleri olarak gösteriliyorlar. Oysa bu siyasi ve dini
liderler, Hırvat ulusunun hakları ve bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir (Allcock, 1998, s. 63, 295;
Vuckovic, 1997, s. 118).
- Hırvat Katolik Kilisesi, tarih boyunca Hırvat ulusal kimliğinin kurucu unsuru ve koruyucusu
olmuştur. Hırvat Katolik Kilisesi, Katolik inancı ve kültürü Hırvat ulusal kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Fakat
Titoist sosyalist rejim Hırvat Katolik Kilisesi’ni baskı altına almış, yetkilerini sınırlandırmış ve böylece Hırvat
kültürüne önemli bir darbe indirmiştir (Ramet, 1999, s. 90-91).
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- Hırvatların tarihsel ve ulusal toprakları üzerinde diğer uluslar (özellikle Sırplar ve Boşnaklar) hak
iddia etmektedirler. Bu durum Hırvat ulusunun varlığını tehdit etmektedir. Hırvatistan dışında diğer federe
cumhuriyetlerde ve Voyvodina eyaletinde yaşayan Hırvat azınlıklar (özellikle Bosna-Hersek Hırvatları)
haksızlıklara, baskılara ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle özellikle Bosna-Hersek’teki
Hırvatlar göç etmekte ve buradaki Hırvat nüfus giderek azalmaktadır (Lane, 2004, s. 141; Klemencic - Zagar,
2003, s. 231).
Sosyalist Yugoslavya’ya yönelik bu sert eleştirilerden hareketle Hırvat Baharı, aşağıdaki beş temel
talebin acilen karşılanmasını istedi:
(1) Hırvat dili, anayasada “Sırp-Hırvat Dili” veya “Hırvat-Sırp Dili” olarak değil, “Hırvatça” olarak
adlandırılmalıdır. Ayrıca Hırvatistan içinde tek resmi dil ve tek eğitim dili Hırvatça olmalıdır. Sırpça,
Hırvatistan içinde resmi dil ve eğitim dili olmaktan çıkarılmalıdır (Hondius, 1968, s. 326; Jelavich, 2006, s.
425).
(2) Sosyalist rejim tarafından Hırvat Katolik Kilisesi ve din adamlarından alınmış olan yetkiler iade
edilmelidir (Ramet, 1999, s. 90-91).
(3) Hırvatistan, YSFC Anayasası’nda “Hırvat ulusunun egemen ulus devleti” olarak tanımlanmalıdır.
Buna bağlı olarak, Yugoslavya içinde Hırvatistan’ın yetkileri ve egemenliği arttırılmalıdır. Ayrıca Yugoslavya
Ordusu’ndan özerk bir “Hırvat Ordusu” oluşturulmalı ve Hırvat askerleri sadece Hırvatistan içinde görev
yapmalıdır (Macfarlane, 1990, s. 114; Jelavich, 2006, s. 425-426; Lampe, 1995, s. 302).
(4) Hırvatistan’ın kendi bağımsız ulusal merkez bankası, para politikası ve dış ekonomik ilişkileri
olmalıdır. Ayrıca Hırvatistan, Birleşmiş Milletler içinde YSFC’den ayrı olarak temsil edilmelidir (Jelavich,
2006, s. 425-426; McFarlane, 1988, s. 80; Macfarlane, 1990, s. 114; Lampe, 1995, s. 301-302).
(5) Hırvatistan sınırları, Bosna-Hersek ile Karadağ’ın aleyhine
yeniden düzenlenerek genişletilmelidir. Çünkü Hersek bölgesi ile Karadağ kıyı şeridi tarihsel olarak Hırvat
topraklarıdır (Macfarlane, 1990, s. 114; Allcock, 1998, s. 63; Klemencic - Zagar, 2003, s. 231).
2. Hırvat Baharı’nın Bastırılması
İlk başlarda dil ve kültür alanında ileri sürülen eleştiriler ve talepler sert bir tepkiyle karşılaşmadı.
Fakat Hırvat Baharı dil-kültür alanından siyasal alana taşmaya başlayınca ve çeşitli şiddet eylemleri
gerçekleştirilince sosyalist rejimin tepkisi sertleşmeye başladı. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ülke
dışına kaçmayı başaran Ustaşa mensuplarının Hırvat Baharı hareketine doğrudan destek vermeleri ve silahlı
eylemler düzenlemeleri ülke genelinde Hırvat Baharı’na karşı eleştirileri artırdı ve sosyalist rejimi sert
önlemler almaya itti.
Nisan 1971’de Yugoslavya’nın Stockholm Büyükelçisi milliyetçi Hırvat teröristler tarafından
öldürüldü (Lampe, 1995, s. 302). 1972’de 28 kişinin ölümü ve 6 kişinin ağır biçimde yaralanması ile
sonuçlanan uçak ve tren bombalamaları gerçekleştirildi. Borba (Mücadele) gazetesine yönelik bombalı
saldırıda beş kişi hayatını kaybetti. Daha da vahimi, bir silahlı Ustaşa grubu Bosna-Hersek sınırından sızdı ve
bir kaç hafta süren silahlı çatışmalar yaşandı (Remington, 1976, s. 437).
II. Dünya Savaşı sonunda Komünist Partizanlar tarafından yenilgiye uğratılınca ülke dışına kaçan eski
faşist Ustaşa üyeleri, yurtdışında çeşitli dernekler, partiler ve yayın organları kurdular. Yurt dışında
faaliyetlerini sürdüren sekiz Hırvat derneği, üç siyasi parti ve Washington merkezli Hrvatska Borba (Hırvat
Mücadelesi) gazetesi 1974’te Toronto’da bir araya gelerek Hırvat Ulusal Konseyi’ni oluşturdular. Bu
konseyin nihai amacı, Yugoslavya’yı yıkmak ve Büyük Hırvatistan’ı kurmaktı. Konsey içinde yer alan
örgütlerden birisi Hırvat Ulusal Direnişi idi. Bu örgütün 1978’de Der Spiegel gazetesinde yayınlanan bildirisi
nihai amacı açıkça ortaya koyuyordu: “Yugoslavya yok edilmelidir; bu ister Rusların, ister Amerikalıların,
ister komünistlerin, ister komünist olmayanların, isterse de anti-komünistlerin, yani Yugoslavya’yı yok etmek
isteyen, onu ister diyalektikle ister dinamitle ama her ne pahasına olursa olsun yok etmek isteyen herhangi
birinin yardımıyla yok edilmelidir.” (Johnstone, 2004, s. 206-207).
Tüm bu gelişmeler üzerine YSFC Başkanı Tito, milliyetçi yükselişten duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi
şöyle ifade etmiştir: “Milliyetçilik gelişmeye başladı. En kötüsü de milliyetçi komünistlerin var olmasıdır. Bu
gibi kişilerde enternasyonalizm sadece sözde mevcuttur, gerçekte son derece azdır. Şimdi bizim için gerekli
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olan şey milliyetçiliği bertaraf etmektir. Bunu yapmalıyız. Çünkü milliyetçilik bizim sosyalist toplumumuzun
gelişimi ve birliğimiz için büyük tehlike arz etmektedir.” (Tito, 1982, s. 413).
Başkan Tito Hırvatistan Komünist Partisi liderlerini Hırvat başkenti Zagreb’de Temmuz 1971’de
topladı. Tito, Hırvat siyasi liderlere milliyetçiliğin büyük bir tehlike olduğunu ve en büyük tehlikenin
Hırvatistan içinde yükseldiğini söyledi. Bazı Hırvat siyasetçilerin bu milliyetçi yükselişi desteklediklerini
vurgulayan Tito, Hırvatistan Komünist Partisi’ni, milliyetçi ve ayrılıkçı unsurlara karşı gerekli biçimde
mücadele etmemekle suçladı ve sert önlemler almaya çağırdı. Ayrıca Başkan Tito, aynı toplantıda, yükselişe
geçen Hırvat milliyetçilerin faşist Ustaşa Hareketi’ni, Sırp milliyetçilerinin ise faşist Çetnik Hareketi’ni
yeniden canlandırma hevesi ve gayreti içinde olduklarını, bunun ise, Yugoslavya’nın birliği için büyük tehlike
arz ettiğini vurguladı (Tito, 1978, s. 136-140).
12 Ekim 1971’de Zagreb’de toplanan Hırvatistan Komünist Partisi Merkez Komitesi, özellikle Başkan
Tito’nun isteği üzerine Hırvat Baharı’nın siyasi liderlerinden olan Savka Dapçeviç Kuçar, Miko Tripalo ve
Pero Pirker’i istifaya zorladı. YKP Merkez Komitesi, bu üç ismi “emperyalizmin ajanları” olmakla suçladı ve
siyasal faaliyetlerden menetti (Maclean, 1980, s. 109; Bora, 1991, s. 84). Hırvat Baharı’na karışan 741 Hırvat
siyasetçi görevlerinden alındı ve 280 kişi Hırvatistan Komünist Partisi’nden ihraç edildi. Hırvat Baharı’nın
başlamasında önemli rol üstlenmiş olan Hırvat dil-kültür kurumu Matica Hrvatska da kapatıldı (Ramet, 1992,
s. 131).
SONUÇ
Sosyalist Yugoslavya, II. Dünya Savaşı yıllarında milliyetçiliğe ve faşizme karşı kazanılan büyük
askeri ve siyasal mücadele sonucunda kurulmuştu. Bu nedenle II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni
sosyalist rejim Tito liderliğinde milliyetçiliğe karşı büyük önemleler aldı. Fakat milliyetçilik hiçbir zaman
tamamen yok edilemedi ve her daim Yugoslavya için yıkıcı bir sorun olmaya devam etti. Hırvat Baharı, ilk
başta Hırvat ulusunun sosyal ve kültürel talepleri olarak ortaya çıkmıştı. Nitekim Başkan Tito ve mevcut
sosyalist rejim de durumu bu şekilde algılamıştı. Bu nedenle acil ve sert önlemler alınmaya gerek duyulmadı.
Fakat bu hareket, yurt dışındaki faşist Ustaşa uzantılarıyla temasa geçti, ayrılıkçı söylem kullanmaya ve hatta
irredentist talepler ileri sürmeye başladı. Bu noktadan itibaren Hırvat Baharı, Yugoslavya’nın birliği ve
sosyalist rejimin devamlılığı için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Bunun farkına varan Komünist Başkan
Tito derhal devreye girerek milliyetçi Hırvat Baharı’na yönelik sert önlemler alındı, çok sayıda Hırvat
siyasetçi ve entelektüel tasfiye edildi. Başkan Tito liderliğinde gerçekleştirilen geniş çaplı tasfiyeler ve alınan
önlemler Hırvat Baharı’nı bastırmayı başardı. Fakat bu durum geçici oldu. Çünkü 1980’de Tito’nun
ölümünden sonra Hırvat milliyetçiliği yeniden toparlanıp harekete geçti. Dolayısıyla 1967-1972 yıllarında
gerçekleşen Hırvat Baharı, her ne kadar bastırılmış olsa da, 1980 sonrasında yeniden yükselişe geçecek olan
Hırvat milliyetçiliğinin siyasal ve entelektüel altyapısını oluşturdu.
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(5)
Doç. Dr. Murat AKYÜZ11
MİRZA SEYYÎD ŞERÎF RÂKIM SEMERKANDÎ ve TÂRİH-İ RÂKIM ADLI ESERİ
MIRZA SAYED SHERIF RAQIM SEMERQANDI and HIS BOOK NAMED TARIKH-E RAQIM

ÖZ
Klasik dönem Orta Asya tarihini anlatan önemli kaynaklardan birisi olan Tarîh-i Râkım ve müellifi
Mirza Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî; İran, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan coğrafyasında oldukça
meşhurdur. Tarîh-i Râkım’da konu edilen kişilerin daha çok ölüm tarihleri üzerinde durulur. Eserde kişiler
kısaca tanıtılıp, özellikleri ve üstün yanları anlatıldıktan sonra, eğer varsa yazmış olduğu kitaplar, yaptırmış
olduğu cami, medrese vb. yapılar hakkında bilgiler sunulur. Daha sonra birkaç şiir ile ilgili kişinin vefat tarihi
ebced hesabı ile verilir. Eser daha çok Semerkand, Buhârâ çevresinin padişah, emir, melik, vezir, şair ve
ediplerini tanıtmaktadır. Şîbânîler’in (Şeybânîlerin), Safevî ve Tîmûrîler ile mücadeleleri, kitapta mühim bir
yer tutar. Ayrıca Hint alt kıtası ve Bâbürîler hakkında da bazı bilgileri bulunmaktadır.
Bu çalışmamızda İran, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan coğrafyasının tarihi konusunda oldukça
meşhur bir kitap olan Tarîh-i Râkım ve müellifi olan Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî ele alınarak Türkiye
akademik çevrelerine tanıtılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya Tarihi, Şeybani, Buhara, Semerkand, Tarih-i Rakım.
JEL Kodu: N95.

ABSTRACT
Tarikh-e Raqim was written by Mir Sayed Shareef Samarqandi. He was born in Samarqand but his
birth and death dates are unknown. His book is about the history of Central Asia in the late XVI century and
early XVII century. He mentioned especially the death dates of emperors, kings, viziers, poets, scholars, and
Sufis in his book by short information and the poems. These poems include their death dates in abjad. This
book informs us about the struggles of Sheybanis with Safavids and Timurids.
There is information about Baburis, the buildings of some mosques, libraries, and the geography of
Central Asia, Iran, and India. Tarikh-e Raqim is one of most important resource for the understanding of the
history of Central Asia and the life of this geography in the late XVI century and early XVII century. In this
article, the introducing of this book is aimed to the academic world in Turkey
Key Words: History of Central Asia, Sheybanis, Bukhara, Samarqand, Tarikh-i Raqim.
JEL Code: N95.
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GİRİŞ
Mirza Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî tarafından yazılan ve klasik dönem Orta Asya tarihini anlatan
önemli kaynaklardan birisi olan Tarîh-i Râkım; İran, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan coğrafyasında
oldukça meşhur bir kitaptır. Doktora tezimin konusu olan Vâzih Kârî Rahmetullah (Buhârî) tarafından yazılan
Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb adlı şair tezkiresinin, Mîrzâ Rahîm oğlu Mîrzâ Selîm Bek Selîmî
tarafından yayınlanan 1914 Taşkent baskısında, Tarîh-i Kesîre adıyla derkenar olarak yayınlanan Tarîh-i
Râkım ile ilgili araştırmalar yapmış ve kitabın önemi ile beraber Türkiye akademik çevrelerinde hemen hemen
hiç bilinmediğini fark etmiştim. Bu dönemde bu kitabın Manûçehr Sutûde tarafından 2001 yılında Tahran’da
yapılmış olan baskısını da bularak üzerinde çalışmıştım. Bu çalışmamızda Tarîh-i Râkım ve müellifi Mîr
Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî ele alınarak tanıtılacak, kitabın muhtevası ve önemi üzerinde durulacaktır.
TÂRİH-İ RÂKIM
Tarîh-i Râkım, Tarîh-i Râkımî, Tarîhnâme-i Râkımî, Tevârîh-i Mîr Seyyîd Şerîf Râkımî veya Tarîh-i
Kesîre adı ile bilinen Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî tarafından kaleme alınmış, nesir olmakla beraber
içeriğinde çok miktarda şiir bulunduran bir tarih kitabıdır. Kitap 1336 (736 h.) yani Emîr Tîmûr Gûrgânî’nin
doğum yılından başlayarak 1644 (1054 h.) A’bdul-a’ziz Eşterhânî’nin tahta çıkış yılına kadar olan olayları ve
özellikle önemli kişilerin vefat tarihlerini konu edinmiştir. (Akyüz, 2016) Tarîh-i Râkım’ın yazıldığı tarihle
ilgili kitapta üç yerde bilgi bulunmaktadır. İlk olarak kitabın yazılış tarihi sayfa 54’de 1696 (1108 h.) olarak
belirtilmiştir. 62. ve 164. sayfalarda ise kitabın yazılış tarihi 1708 (1120 h.) olarak verilmiştir. Bu durumda
kitap 1712 (1125 h.) yılından önce tamamlanmış olmalıdır. Eser Muhammed Kazvînî’ye göre 1701 (1113 h.)
yılında bitirilmiştir. (Sutûde, 2001)
Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî
Kitabın müellifi Mîr Seyyîd Muhammed Râkım Semerkandî, Semerkand ’da doğmuş ve burada vefat
etmiştir. Kendisi XVI. yy. sonu ve XVII. yüzyıl başında yaşamış olup, doğum ve vefat tarihleri
bilinmemektedir. Babasının adı Nûreddîn Ândicânî olup, Mevlâna Muhammed Geylanî’nin neslindendir.
Tarîh-i Râkım’dan anlaşıldığı üzere Mîr Seyyîd Râkım Semerkandî, iyi bir eğitim almış olup ataları
gibi zamanın önde gelen din alimlerinden birisidir. Aynı zamanda diğer bilimleri de okumuş ve zamanının
yeniliklerinin farkında olan aydın ve entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Kendisi de ailesi gibi sanat ve edebiyata
düşkündür. Yine kitabından şiiri kuvvetli kalem ehlinden birisi olarak tanındığı anlaşılmaktadır. Tarîh-i
Râkım’daki şiirlerin üçte ikisi ona aittir. Kitapta kendi yazdığı birçok şiirin altına kendi ismini yazmamış veya
Lamüellife yani yazarı yok diye not düşmüştür. Nesirde de nazımda olduğu kadar kuvvetli bir kaleme sahiptir.
(Sutûde, 2001)
Kitabın Muhtevası
Tarîh-i Râkım’ın metni, besmele ve müellifin mukaddimesi ile başlamaktadır. İlk olarak Cengiz Han’ın
neslinden gelen hükümdarlardan birisi olan Sultan Ebu Said'in vefatı konu edilerek O’nun hakkında bilgiler
aktarılmakta ve vefat tarihi ebced hesabı ile şiir olarak verilmektedir. Kitapta daha sonra diğer kişilere
geçilmekte, son olarak ise Hâfiz Adîneleng’in vefatı ile kitap bitmektedir.
Râkım Semerkandî kitabında Buhârâ ve Semerkand başta olmak üzere Mâverâ’un-nehr ve Horâsân
bölgesinde yaşamış olan hükümdarlar, vezirler, emirler, beyler, alimler, şairler ve tasavvuf büyüklerini
tanıtmış ve onların vefatları hakkında bilgiler vererek vefatları hakkında yazılmış olan ve ebced hesabıyla
tarih düşüren şiirler özellikle kitaba dahil edilmiştir. Bu şiirlerin bir kısmı da yazarın kendi şiirleridir. Kitap
özellikle Şîbânîler’in (Şeybânîlerin), Safevî ve Tîmûrîler ile olan savaşlarını, barışlarını ve mücadelelerini de
konu edinmiştir. (Ma'âni, 1984) Müellif yaşadığı bölge sebebiyle kitabında Mâverâ’un-nehr, Horâsân ve
kısmen İran, Bâbürîler ve Hindistan bölgesini ele almıştır. Kitapta kendi ailesi hakkında ve yaşadığı çevre ile
ilgili coğrafik bilgiler de mevcuttur. Eser Muhammed Kazvînî’ye göre benzersiz olup, başka hiçbir kaynakta
bulunmayan birçok bilgiyi içermektedir. (Sutûde, 2001)
Mîr Seyyîd Râkım Semerkandî bu kitabı yazarken, ele aldığı kişilerin vefatlarını ve vefat tarihlerini
öne çıkarmış, ayrıca kişinin nesep bilgilerine, yapmış olduğu işlere, ortaya koymuş olduğu eserlere,
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kabiliyetlerine, ilim ve eğitim durumlarına, yazmış oldukları kitap ve şiirlere, şiirlerinin özelliklerine ve
yaptırmış oldukları cami, mescit, kervansaray, çarşı, hastane vb. yapılara dair bilgiler verir. Kişiler hakkındaki
bölümleri ilgili kişinin vefat tarihi verir ve vefat tarihini ebced hesabı ile düşüren beyit ve şiirlerle bölümleri
bitirir. (Sutûde, 2001)
Mîr Seyyîd Râkım Semerkandî, Tarîh-i Râkım adlı bu eserinde; Orta Asya’da Cengiz Han soyundan
olan son padişah Ebû Saîd Hân’ın vefatı, Toğân Tîmûr’un vefatı, Tuğluk Tîmûr Hân’ın gelişi, Tîmûrî
hükümdarı Sultân Hüseyîn Mîrzâ Bâykarâ’nın Herat’ta yaptırmış olduğu medrese, Sâhib-kırân Emîr Tîmûr’un
Deşt-i Kıpçak’a gitmesi ve oradaki savaşları, Cihângîr Mîrzâ’nın şehit olması, Şâhruh Mîrzâ’nın doğumu,
Allame Taftâzânî’nin vefatı, Tîmûr’un oğlu Mîrzâ Ömer Şeyh’in vefatı, Tîmûr’un Hindistan ve İran ve diğer
ülkelere olan seferleri, Tîmûr’un vefatı, Mîrzâ Bâykarâ’nın vefatı, Bâysungûr Mîrzâ’nın vefatı, Emîr A’lîşîr
Nevâî’nin vezareti, Mevlânâ Molla Câmî’nin doğum tarihi, Şîbânî (Şeybânî) Hân'ın ve Şâh İsmâ’îl'in ortaya
çıkışları, Şîbânî (Şeybânî) Hân’ın Semerkant, Belh ve Herât’a yapmış olduğu seferler, Şîbânî (Şeybânî)
Hân’ın Şah İsmâ’îl'e yazdığı mektup, Şîbânî (Şeybânî) Hân ile Şah İsmâ’îl arasındaki savaş, Semerkand Ulu
Camii'nin ve Semerkand medresesi inşaatı, Ubeydullah Hân’ın Mâverâ’un-nehr’i Bâbür Mîrzâ’nın elinden
alması, Mîrzâ Ömer oğlu Bâbür Mîrzâ’nın vefatı, Ubeydullah Hân’ın tahta çıkması, Buhârâ’da Mîr A’rab
Medresesi’nin yapılması, Ubeydullah Hân’ın vefatı, Mîrzâ Çağatây’ın vefatı, Bâbür Mîrzâ’nın gibi birçok
olay hakkında eşsiz bilgiler vermektedir.
Tarîh-i Rakım Üzerine Yapılmış Çalışmalar
Muhammed Kazvînî, bu eser üzerinde çalışmış ve Tarîh-i Râkım ile Muhammed Emîn Bin Mîrzâ
Zamân Hân’ın yazmış olduğu Tarîh-i Türkistân adlı eserle birçok benzerliğini tespit etmiştir. Muhammed
Kazvînî, Tarîh-i Türkistân’ın yazıldığı tarihi tam tespit edemediği için hangisinin diğerinden alıntı yaptığına
tam olarak karar verememiştir. (Enuşe, 2001) Ancak Ahmed Gülçîn Ma’ânî’ye göre Tarîh-i Râkım’da birçok
yer Tarîh-i Türkistan kitabından alınmıştır. (Ma'âni, 1984)
Mîr Seyyîd Râkım Semerkandî’nin ismi ilk defa Melîhâ-î Semerkandî tarafından yazılmış olan ve hicri
on birinci yüzyılda Orta Asya’da yaşamış olan şairleri ele aldığı Tezkire-i Muzekkir’ul-Ashâb adlı şair
tezkiresinde geçmektedir. (Enuşe, 2001)
Tarîh-i Râkım üzerine ilk araştırmaları Sadreddîn A’ynî Semerkandî yapmış olup, Numûne-i Edebiyâtı Tâcîk adlı eserinde Mîr Seyyîd Râkım Semerkandî ve Tarîh-i Râkım hakkında bilgiler aktararak şiirlerinden
örnekler vermiştir. (A'ynî, 1925)
Muhammed Kazvînî ve Ahmed Gülçîn Ma’ânî (Ma'âni, 1984) ise bu kitabı inceleyen ve eserlerinde
bu kitabı ve müellifi tanıtan diğer kişilerdir.
Son olarak Manûçehr Sutûde, kitap üzerinde etraflıca çalışmış, kitabın İngiltere, Fransa, Rusya,
Tacikistan ve İran’da bulunan nüshalarına ulaşmış, bu nüshalar arasında metin ve muhteva karşılaştırmaları
yaparak, 2001 (1380 h. şemsi) yılında Mahmûd Afşâr Yezdî’nin yardımları ile Tahran’da bastırmıştır.
(Sutûde, 2001)
Tarîh-i Râkım’ın Türkçe Tercümesi
Tarîh-i Râkım Doğu Türkçesine (Çağatay Türkçesi) tercüme edilmiştir. Tercümanının kim olduğu
bilinmeyen bu tercümenin bir nüshası Taşkent’te Özbekistan Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Bölümü’nde
bulunmaktadır. (Enuşe, 2001) Diğer bir nüshası ise Paris Milli Kütüphanesi’nde Tarîh-i Râkım’ın Farsça aslı
ve Doğu Türkçesi’ne olan tercümesi ile beraber yazılmıştır ve kütüphanede 1190 kayıt numarası ile
bulunmaktadır. (Sutûde, 2001)
Tarîh-i Râkım’ın El Yazması Nüshaları
Tarîh-i Râkım’ın, Manûçehr Sutûde tarafından tespit edilen el yazması nüshaları aşağıdaki gibidir.
(Sutûde, 2001)
1.
A’ynî Kütüphanesi Nüshası: Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Sadreddîn A’ynî
kütüphanesinde bulunan nüshadır. Bu nüsha “  بر ضمایر ارباب دانش و خواطر اصحاب بینش واضح-بسم هللا الرحمن الرحیم
 و الیح است که در تواریخ ایام و نوایب انام الخ-Bismillah ’ir-Rahman ’ir-Rahim. İlim erbabının niyetleri ve dostların
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görüşlerinin hatıraları günlerin tarihinde ve halkın başına gelen olaylarda açık ve aşikardır.” Cümlesi ile
başlar. Kitabın sonunda 1332 h. (1913) yılının Mübarek Ramazan ayında Muhammed A’şûr bin Nûr
Muhammed tarafından tashih edildiği belirtilmiştir.
2.
İran Millet Meclisi Kütüphanesi Nüshası: Tahran’da Meclis Kütüphanesinde 14429 kayıt
numarası ile bulunmaktadır. Eser 250 sayfadır. Nestalik hatla yazılmış olup, renkli karton ciltlidir.
3.
Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nüshası: Tahran Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
4.
British Museum Nüshası: El yazması olup Londra’da British Museum’da Or. 5335 kayıt
numarası ile bulunmaktadır.
5.
Royal Asiatic Society Nüshası: Londra’da bulunan bu nüsha 115 kayıt numarası ile kayıtlıdır.
6.
St. Petersburg Nüshası: St. Petersburg Müzesi’nde 17 kayıt numarası ile mahfuz olup, 1837
yıllarında (1253 h.) tarihlidir. Bu nüshanın haricinde St. Petersburg’da muhtelif yerlerde 3 nüsha daha vardır.
7.
Paris Milli Kütüphanesi Nüshası: Bu nüsha Doğu Türkçesi’ne olan tercümesi ile beraber
yazılmıştır ve kütüphanede 1190 kayıt numarası ile bulunmaktadır.
8.
Paris Milli Kütüphanesi, Gabriel-Joseph Edgard Blochet indeksinde 2320 numara ile kayıtlı
olan nüsha.
9.
Paris Milli Kütüphanesi, 472 kayıt numarası ve Gabriel-Joseph Edgard Blochet indeksinde
8451 numara ile kayıtlı olan nüsha olarak bilinmektedir. (Sutûde, 2001)
Tarîh-i Râkım’ın Basılmış Nüshaları
1.
Seyyîd A’lî Rızâ Takvî’nin yazmış olduğu Hindistan ve Pakistan’daki Farsça Tezkire
Yazıcılığı ( )کتاب تذکرهنویسی فارسی در هند و پاکستانadlı kitabın içinde yer almaktadır. Bu kitap Ali Ekber İlmi
tarafından Tahran’da 1964 yılında yayınlanmıştır. (Sutûde, 2001)
2.
Tarîh-i Kesîre adıyla Mîrzâ Rahîm oğlu Mîrzâ Selîm Bek Selîmî tarafından yayınlanan 1914
Taşkent baskısı: Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb, Şehr-i Sebz valisinin isteği ve Mîrzâ Selîm Bek
Selîmî’nin çabaları ile taş baskı (litografya) tekniği ile Taşkent’te Litografya Gulâm Hasan A’rifcanova
matbaasında 1332H. (1914) yılında basılmıştır. (Akyüz, 2015)
Tezkireyi yayına hazırlayıp bastıran Muhammed Rahîm oğlu Mîrzâ Selîm Bek Selîmî (Anak), (Selîmi)
Buhârâlı olup 1850-1930 yılları arasında yaşamış olan Tacik asıllı şair, edebiyatçı ve tarihçidir. O’nun ataları
Ora-tepe’dendir. Buhârâ’da eğitim görmüş, daha sonra Buhârâ Hanı Emîr Muzaffer’in (1860-1886)
hizmetinde bulunmuştur. Emîr Abdulehad Han (1886-1911) döneminde birkaç vilayetin valisi olarak görev
yapmıştır. Emîr Âlim Han (1911-1920) zamanında Buhârâ Hanlığı’nda Dışişleri Bakanlığı Vergi Mesulü
olarak çalışmıştır. Cedidçiler hareketi ortaya çıktıktan sonra Çahâr Cûy bölgesinin hâkimi olmuştur. Ömrünün
son yıllarında, Buhârâ Hanlığı’nın yıkılmasıyla beraber işinden uzaklaştırılmış ve hapse atılmıştır. (Enuşe,
2001)
Selîm Bek Selîmî devlet görevlerinde bulunmasının yanında kitaplar telif etmiş ve Farsça ve Arapça
şiirler yazmıştır. Selîmî, kendi çağında yaşamış ve yetişmiş olan Â’ynî, Mehdi, Munazzam ve Fıtrat gibi 86
(Mecmûa-yı Selîmî’de Enûşe 78 şair olduğunu bildirmektedir. (Enûşe,510) Ancak Mecmûa-yı Selîmî üzerinde
bizzat yapmış olduğumuz çalışmalara göre Mecmua-yı Selîmî’de 86 şair yer almaktadır. (Akyüz, 2015) Selîm
Bek Selîmî, Buhârâlı şair ve ediplerin hayatını ve şiirlerini Mecmûa-yı Selîmi adıyla, Kesîre-i Râkım adlı tarih
kitabıyla birlikte Kârî Rahmetullah Vâzih’in Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb adlı eserine ilave edip
düzenleyerek 1914 yılında Taşkent’te yayınlanmıştır. (Selîmî, 1914) Tarîh-i Râkım, bu mecmuada Târîh-i
Kesîre adı ile Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb’ın etrafında, derkenar (sayfa kenarı) olarak
bulunmaktadır. (Akyüz, 2015) Selîm Bek Selîmî, Tarîh-i Selîmî adı altında Buhârâ ve Orta Asya’nın tarihini
anlatan bir eser de kaleme almıştır. Bunların dışında, Târîh-i Mütekaddimin ve Müteahhirin (Öncekilerin ve
Sonrakilerin Tarihi) adlı eseri de yazmıştır. Bu eserinde, İran’ın eski dönemlerini ve Cengiz Han’dan (603 624 H.) Buhârâ’nın hükümdarı Emîr Âlim Han’a (911 - 920 H.) kadar olan dönemdeki Orta Asya, Rusya ve
Osmanlı tarihini anlatmaya gayret etmiştir. Bu eser, Hicri 1333/Miladi 1914 yılında Keşkül-ü Selîmî adlı
eseriyle birlikte Taşkent şehrinde basılmış olup, tarihi olayları anlatmakla beraber ve edebi niteliği olan bir
eser olarak bilinmektedir. Selîmî’nin, Târîh-i Mütekaddimin ve Müteahhirin adlı eseri ise Muhammed Ekber
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Âşık’in çalışmasıyla Rızâ Mâîl Hirevî’nin Yadnâme’sinde Berg-i Bîbergi adıyla Tahran’da 1999 yılında
basılmıştır. Başka bir eseri ise Keşkulcik adıyla hazırlanmış ve tıp konularını içermektedir. Bu kitap Taşkent
ve Tahran’da 1896 (1914) yılında neşredilmiştir. (Enuşe, 2001)
Mîrzâ Selîm Bek Selîmî, taş baskıya eklediği ön sözde (Selîmî, 1914): “Ondan sonra, bilgin ve arifler,
cevher görüşlü tenkitçiler, onların huzurunda arz olsun ki bin üç yüz otuz iki (1332- miladi 1914) yılı ki, bu
satırların yazarı ve bu tezkireyi kaleme alan, Şehr-i Sebz valisi Mîr İnak’ı hürmetle ziyaret edince, dediler ki:
“Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb” kitabı ki Kârî Rahmetullah Vâzih (Buhârî) tezkiresi olarak bu
vilayette meşhurdur. Hakikaten hem makul ve rağbet edilen bir kitaptır ve tezkireler arasında, dikkat çekici
ve sevimlidir, fakat birebir nüshaları bulunmaz. Bunun için isteyenler bulamadıklarından şikâyetçi ve
kaygılıdırlar. İstediler ki, eğer bu kitap basılacaksa, onda tertip edilmiş olan bölümler tekrar düzenlensin.
Ondan sonra da öncelikle kimler günümüze kadar Buhârâ ve bu vilayetin etrafını etkilemişlerse onlar da
eklensin. Hem karar verdiler ki, “Târîh-i Kesîre”, yedi yüz otuz altı (736) senesinden ki -Emîr Tîmûr
Gûrgânî’nin doğum yılıdır-, ta tarihi bin elli dört (1054 h.- 1644 miladi) Âhûnd Kösençî namıyla meşhur olan
Mevlânâ Yusuf Karâbâğî’nin vefat tarihine kadar kayıt edilsin. Bu arada geçmiş olan, nazım ve nesir beyan
eden şahlar, vezirler, edipler, bilginler ve fazıllar ve müelliflerin hepsi kitaba girsin. Buhârâ ve Şehr-i Sebz
şairlerinin şiirleri de kitaba ek olarak konularak, kitabın sonuna getirilsin ve en sonunda Emaret-penâh’ın
şiirleri -ki bendelerinin işlerini yapıp, fesat havasını aldıktan sonra, zaman zaman çeşit çeşit yollarla, dopdolu
tabi sözleri mevzun tabiatından zuhur ederdi ve bunlardan bazıları, defterlerde ve varaklarda (kâğıtlarda)
dağınık haldeydi- kitabın yapraklarını süslesin.”
Bu sayfaların yazarı, bu hizmeti ganimetlerin cümlesinden saymış, bu hizmete başlamayı ganimet
bilmiş, İnşallah-ı Teâlâ bu faydalarla dolu ve baştan sona, ibretli sayfaları kitabın sonuna kadar yazmıştır.
İhtimam mührüyle tamamlarsam, Vallahu’l-Mevfiku’l-Muin.” (Selîmî, 1914) Diyerek kitabı neden
bastırdığını anlatmıştır. (Akyüz, 2015)
Bu kitabın iki nüshasının bulunduğu yerler aşağıdaki gibidir.
i. Özbekistan Cumhuriyeti, Nevâi Edebiyat Müzesi, Kolyazmalar Fondu, No: 207 olarak kayıtlı
bulunan; Vâzih Kârî Rahmetullah (Buhârî), Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb, Litografya Gulâm Hasan
A’rifcanova, Taşkent, 1332H. (Akyüz, 2016)
ii. Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi Kütüphanesi, No: 170 olarak kayıtlı bulunan; Vâzih
Kârî Rahmetullah (Buhârî), Tuhfetü’l-Âhbâb Fî Tezkireti’l-Âshâb, Litografya Gulâm Hasan A’rifcanova,
Taşkent, 1332 H. (Akyüz, 2016)
3.
Târih-i Râkım, Telif Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî adıyla Manûçehr Sutûde’nin gayretleri
ve Mahmûd Afşâr Yezdî’nin yardımları ile 2001 (1380 hicri şemsi) yılında Tahran’da basılmıştır. (Sutûde,
2001)
SONUÇ
Târih-i Râkım, Telif Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî tarafından yazılmış ve nesir olarak kaleme
alınmış olmasına rağmen içeriğinde çok miktarda şiir bulunduran bir tarih kitabıdır. Bu kitapta konu edilen
kişilerin daha çok ölüm tarihleri üzerinde durulmuştur. Kişiler kısaca tanıtılıp, özellikleri ve üstün yanları
anlatıldıktan sonra, eğer varsa yazmış olduğu kitaplar, yaptırmış olduğu cami, medrese vb. yapılar hakkında
bilgiler aktarılmıştır. Daha sonra birkaç şiir ile ilgili kişinin vefat tarihi ebced hesabı ile verilmiştir. Eser daha
çok Semerkand, Buhârâ çevresinin padişah, emir, melik, vezir, şair ve ediplerini tanıtmaktadır. Şîbânîler’in
(Şeybânîlerin), Safevî ve Tîmûrîler ile mücadeleleri, kitapta mühim bir yer tutmaktadır. Ayrıca Hint alt kıtası
ve Bâbürîler hakkında da bazı bilgileri bulunmaktadır.
Kitap, elyazması nüshalardan elde edilen bilgilere göre 1708 (1120 h.) yazılmış olmalıdır. Tarîh-i
Râkım, 1336 (736 h.) yani Emîr Tîmûr Gûrgânî’nin doğum yılından başlayarak 1644 (1054 h.) A’bdul-a’ziz
Eşterhânî’nin tahta çıkış yılına kadar olan olayları konu edinmiştir. On dört elyazması nüshası olan ve üç kez
basılan Tarîh-i Râkım, Doğu Türkçesine de tercüme edilmiştir. Bu eser üzerine Sadreddîn A’ynî, Muhammed
Kazvînî, Ahmed Gülçîn Ma’ânî ve son olarak da Manûçehr Sutûde çalışmalar yapmıştır.
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Bu çalışmamızda İran, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan coğrafyasının tarihi konusunda oldukça
meşhur bir kitap olan Tarîh-i Râkım ve müellifi olan Mîr Seyyîd Şerîf Râkım Semerkandî ele alınarak Türkiye
akademik çevrelerine tanıtılması amaçlanmıştır.
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(6)
Hamdi Ali MUSSE12
THE CAUSE and EFFECT OF URBANIZATION IN SOMALIA: THE STUDY CASE BASED IN
SOMALIA
SOMALİ'DE ŞEHİRLEŞMENİN NEDENİ ve ETKİSİ: SOMALİ TEMELLİ ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

ABSTRACT
This article examines the cause and effect of urbanization in Somalia. As the United Nation Union
report shows that incidently, Somalia has the highest rate of urbanization in the world. As far as concerned
the population of Somalia continues to migrate from rule to urban for seeking the better opportunities to live.
The opportunities which are seeking are;- better health services, good educational systems, a conducive
environment for business and trades. The study is the qualitative methodology where by all primnary data has
been collcetd from the quiesstionnairs. The findings from the study revealed that some reasons that cause the
Somalian people to migrate towards the cities, is associated with economic, political, and social influences.
The core findings from the articles releveled that most of the Somalian people move from the villages
to urban due to economic development, political instability, employment opportunities, and social
influences. The Somalian government should provide proper incentives for economic development, including
infrastructures, maintain peace and security so as to control the migration process as well as urbanization
process.
Keywords: Somalia, Environmental degradation, Rural and Urbanization, Political instability,
Migration.

ÖZ
Bu makale Somali'deki kentleşmenin neden ve sonuçlarını incelemektedir. Birleşmiş Milletler Birliği
raporu tesadüfen Somali'nin dünyadaki en yüksek kentleşme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Somali
nüfusu, daha iyi yaşamak için fırsatlar aramak için yönetimden kente göç etmeye devam ediyor. Arayan
fırsatlar şunlardır: - daha iyi sağlık hizmetleri, iyi eğitim sistemleri, iş ve ticaret için elverişli bir ortam.
Çalışma, tüm ilk verilerin sessiz ortamlardan toplandığı nitel metodolojidir.
Çalışmadan elde edilen bulgular, Somalili halkın şehirlere göç etmesine neden olan bazı nedenlerin
ekonomik, politik ve sosyal etkilerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Makalelerden elde edilen temel bulgular,
Somalili halkın çoğunun ekonomik gelişme, siyasi istikrarsızlık, istihdam fırsatları ve sosyal etkiler nedeniyle
köylerden kente taşındığına dairdi. Somali hükümeti, altyapılar dahil ekonomik kalkınma için uygun teşvikler
sağlamalı, göç sürecini ve kentleşme sürecini kontrol etmek için barışı ve güvenliği korumalıdır.
Anahtar Kelimeler: Somali, Çevresel bozulma, Kırsal ve Kentleşme, Siyasi istikrarsızlık, Göç.

Master’s Student in Political Science and Public Administration; University of Ankara Yildirim Beyazit University;
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1.
INTRODUCTION
The world population has been increased from 751 million in 1950 to 4.2 billion to 2018. Asia is
accounted to have the highest rate about 45%, followed by Europe and Africawhich makes about 13% for
each (United Nation, 2018). The UN Department of Economic and Social Affairs predicted that the future
growth of urbanization are highly expected to occure in countries like China, India, and Nigeria.
Concequelntly it makes about 35% being projected as urbanization in the year of 2018 to 2050. India is
estimated to have about 146 million, China 255 million, and Nigeria is about 189 million. Therefore, today
the world is estimated that the number of people who live in the town is about 55% but this number is
determined up to 68% by the year 2050. The actual estimation indicates that the gradual change in the shifting
of the urbanization from the villages to town in the world will be 2.5 billion on reaching the year 2050 which
is nearly 90% of the increasing of Africa and Asia (United Nations, 2018). Economic factors could be reasons
that cause the Somalian people to migrate from rural to urban, including employment and good services to the
urban areas, social services through which the civilian could achieve (Gundel, 2002). The population of
Somali is about 15,633,840 people; this figure puts Somalia in the position of 0.2% among the community in
the global countries. Somali is placing number 73 in the world countries' population (Massey, 2019).
Subsistence and Change: lessons of agro-pastoralism in Somalia. Routledge.). The population density of
Somalia is estimated to be 25per Km (64 people per𝑚2 ) which covered the total land areas 627,340 𝑘𝑚2 miles.
About 46.1% of the Somali people live in Urban which is 7,122,882 people in 2019 and the rest live in rural
areas (Worldmeter, 2020). The data indicates that most of the Somali live in rural areas than in the urban areas
as well. Therefore, currently, there is a significant movement of the Somalian movement, who moves from
the villages to cities. The reasons accompanied by several factors, including the drought, insecurity and
unemployment, floods and others.The main objective of this study is to investigate the cause and effect of the
urbanization in Somalia. Adhere good implementation of policy being established in the rural areas and civil
war being ceased among the Somalian people could be the solution of the stopping the migration process and
preventing the urbanization process in Somalia. Although different studies related to the impact of the
urbanization effect have been conducted in Somalia but specifically this study examaine cause and effect of
the urbanization in Somalia. In order to have the scientific results this study represent the data analysis that
related to the cause and effect of the urbanization in Somalia. The stduThe study is a qualitative analysis that
wishes to examine the cause and effect of urbanization in Somalia. Therefore, the equation of the study is
related to the fact that does the urbanization process causes some adverse effects of economic growth in
Somalia. The comparison leads to the creation of the null hypothesis, which states that the urbanization process
cannot affect the negative social development of Somalia; alternatively, the urbanization process will cause
the negative social-economic growth in Somalia. To verify the hypothesis, this study invites some scientific
investigations to approve the theory.
2.
Literature review
This study comprise literature sections which describes a lot of theory related with studies that have
been studied to determine the cause and effects of the urbanization processing, the part of methodology which
contains the theoretical framework which explains the theory which is related with the urbanization issues,
the role of the analysis gives some examination which is associated with the urbanization the last section is
conclusion that includes the summary of the topic and policy recommendation of the study.
There some more e studies have been conducted to examine a cause an ond effect of urbanization in
Somalia, the documents from several studies, researcher findings and scholar arguments in the field of the
causes and consequences o,f urbanization in Somalia have been clarified. Moreover, currently, the reviews
look explicitly to draw attention to the readers, issues regarding clans, social movements in both rural and
urban areas, and how these two might contribute to the cause and effect of urbanization in Somalia (City and
Assessment, 2010). That s part is organized in different sections that introduce the main concepts and
objectives of the study; for example, it tries to explain 4.5 laws and how it caused and impacted the
urbanization, causes of urbanization, and its impacts on society’s development (Lewis and Southland, 2013).
Nevertheless, many scholars and schools of thought discuss the cause and effect of urbanization in the world.
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Most of them explain the reason which causes the human population in the world to move from the villages
towards the big cities. The influence could accuse the rights of insufficient of the social services that could be
found in the villages, political instability which cause insecurity within the communities and sometimes due
to the unemployment rate whereby the group of the human population can decide to leave their areas, like
villages or country even continent to seek the job and better life that could be found to the advanced cities or
advanced countries. According to the Diego Puga (1996) argued that higher urbanization process taking place
in lower developing countries compare to developed countries ( Puga, D,1998 ). Liddle and Lung (2010), on
their studies, indicate the population with good transportation as well as a pleasant environment has a low
urbanization rate compare to the areas covered with inadequate infrastructure and poor environment problems
such as fertile land, insufficient natural resources (Liddle and Lung, 2010). Jon D unruly on his study
discovered that the urbanization process is caused from the area having the extreme poverty in such a way
that people move from the insufficient regions with low social development services to the areas that having
good social development services (Unruh, 2007). The landless and insecurity are acting as the sources of the
urbanization where people find to move from the area having enough land that they can cultivate by
considering the security purpose (Macdonald, 2011). When the cities grow, they need Manpower for
constrictions. This constriction is acting as the source of the employment of the people. Therefore, people
could shift from the villages to the growing cities just to be employed from these cities (Mumford, 1956). The
availability of social services such as good health services, education, and leisure could be the cause of the
people to move from fewer efficiency services to the area that has efficiency services (City and Assessment,
2010). The urbanization process will cause less development and unseasonable for some regions and countries
(Shahbaz and Loganathan, 2015). Urbanization in Somalia is more severe and has tremendous challenges.
Most of Somalia currently moves from the villages towards the big cities to search for peace and security.
According to the United Nations report, which is released in 2019 shows that most Somali people live in
neighboring countries? The reasons are due to the insecurity due to the ongoing civil war within the states as
well as the poor social services that are not found in Somalia (Dyfed Aubrey and Luciana, 2019). Therefore,
this paper explains the cause and effect of urbanization in Somalia. The article will add the contribution to the
literature reviews about the purpose and impact of urbanization in Somalia.
The discussion related to the cause and effect of urbanization in Somalia are caused due to the
inefficiency of the proper educations, health care facilities, reasonable infrastructure and unemployment rate
that are existing within the Somalian country. As a federal-state country, Somalia needs to have a sound system
for education. The services of providing training in Somalia are very law, especially in the villages. Therefore
people are forced to move from the communities towards urban just seeking knowledge for being skilled. The
experience helps them to control and master their lives in terms of the business and proper use of different
opportunities that are obtained within Somalia. In another way, education acts as a connector in terms of
economic diplomacy. Therefore Somalia people recommended finding training in a wherein this global.
Health’- is the cause of Somalia to have the urbanization movement. Most of the areas in Somalia are
not provided with proper health centers. People got sick and demanded health services from their government.
If health is not offered primarily in a rural area, they can move from the villages to urban to seek health
services. In urban areas, there are good hospitals with the good health services compare to rural areas.
Therefore the health services it is acting as the major issues that cause some of the Somalian people to move
from the villages to urbanization.
Employments;- are another factor that is acts as the cause of urbanization in Somalia. Somalia, people
need to manage and provide domestic services in their regional wise. There is a low rate in percentage in terms
of the business market in rural areas compared to town. In urban, there are good opportunities in terms of the
business compare to the rural areas. Therefore a lot of Somalia moves from rural to urban for business trading.
It has been expected Somalia exports a lot of Animals in Yemen and Saudi Arabia. The agencies of these
businesses are found in Urban. Therefore Somalia must establish the business centers in urban than villages.
Availability of the employment rate in urban it found to be much broader compared to the rural areas. As the
people who can have their jobs and to be paid to facilitates the needs of their families. Therefore they need to
have a job and the full range areas found in urban areas. Therefore this could be reasons that cause people in
43

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Somalia to move from rural to urban to have jobs. The effect of the urbanization leads to create some areas in
Somalia to be underdeveloped. Most skilled Somalia has the mandate to shift from their cities to left their
towns to be reduced in terms of the development. The people who can stay in the villages could be able to
produce for the benefit of their countries and cities but now are found in the big cities. It creates less effective
for rural areas.
Somalia’s 4.5 system and urbanization;- The 4.5 Law is a power-sharing formula that the selection of
the cabinets and members of parliaments in Somalia is based on. This law gives neither clear recognition
towards small clan members nor an explicit representation in a political system. ‘4.5’ law the controversial
power-sharing formula, provides equal political representation to majority clans, while the minorities receive
a half-share as a collective, for instance, Somalis (Majority clans) considers themselves 1, while the
(minorities) are considered 0.5 as the formula indicates, this law promotes the urban movements from and to
majority clans, it also allows working in the urban areas while the minority clans is argued against this law
since they think it contributes to the well-being of the majority clans. (Melandri, 2018). They are taking into
account the last several elections that took place in Somalia. The four significant clans including Hawiye, Dir,
Daarood And Digil Iyo Mirifle each guaranteed 61 seats out of a total of 275 seats in the parliament since the
inception of federal system, while minority clans including Gaboye, Tumaal, Yibir, Yahar have only won 31
seats out of the 275 places that the member of parliament of Somalia contains (Tlngiriis,2012). The minority
clan communities can't be able to speak out against this law. So, the researcher of this study argues that t in
his code created inequality resources and representation, and that aided the problems and the impacts resulted
in urbanizations; these include inequality of protection, employment, and image of the political life of the
country (Drakakis, 2012).
Consequently, the clan structure in Somalia defines everyone’s position in society. For instance, every
clan there is a region they usually live in, and when it comes to urban areas, the majority clans dominate both
economy and politics, hence minorities clans when they move to urban areas they feel awkward in finding
opportunities, jobs, social protection, and essential lives so to develop their lives and their families. Therefore,
there are inequalities between the clans, especially when they are planning to move and the process of
resettlement. For example, Mogadishu, which is the capital city of Somalia and the fastest urbanizing cities in
the world. This is because Mogadishu is driven by its improving security situations, economic development,
job opportunities, and displacement facilities. Some literature has shown that the city is home to majority
clans, and during movements of the people, only those from majority clans receive opportunities to study,
work and live in the city. Whereas the other clan members usually feel discriminated from the social services,
which later made them immigrate to other towns or to register camps such as internally displaced persons
(IDPs) and other NGOs owned places. This further indicates how the clan structure in Somalia affected the
urbanizations and contributed to the well-being of the majority clans and minorities to disappear (Little, 2008).
One the other hand, some literature has revealed that the infrastructure development projects,
scholarships, government employment, development aid and international programs being benefited by the
majority clans who have been in the cities and those moved recently also helped since they are also from the
families who are the resident of the big cities. Consequently, some people believe this provided positive
projects for targeted communities, such as the majority clans. Infrastructure development furthermore
developed the lives of these majority clans whereas the minority remained in the IDPs
Therefore, urbanization brought changes to the lives of the majority of communities. These changes
come upon the life pattern of tribal as well as those affiliated by the most prominent clans of the country. This
also has not only an impact upon the local majority clans but also those majority clans who came to urban
areas in search of employment and better lives. The paper examines the cause and effect of urbanization in
Somalia. The paper investigates the variables such as population growth, environmental degradation,
climatically changes, and political instability, uncontrolled destroying the rural areas, drought, lack of natural
management resources as the main factors which cause Somalian people to move from rural to urban. The
methodological part is the framework theory, which based on the fact that the urbanization of Somalia is
mainly caused by the fact that the people are looking for better lives for their children and their families. The
government of Somalia, thus able to provide services to the urban areas, whereas people living in rural areas
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continue to face some challenges to obtain essential social services, such as education, health, nutrition,
employment, and security ( Maajid and McDowell, 2012).
3.
Analysis section
Therefore, the analysis investigates the reason that causes the urbanization to occur in another way,
the effects of urbanization once it exists. Thus, the way it tends to prove the hypothesis that has been created
from this study. The analysis part is started bay analyzing population growth.
Figure 1: The population growth of Somalia

Source: Somalia National Development
The graph above shows the rate of the population of Somalian people, which is gradually increasing
from the years 1960 to 2018. If the percentage of the population rises with the lower social public services, it
causes of Somalian people to move from the areas that have inefficiency social services to the areas with good
facilities. For example, in the cities, Xarardheere, and Tayeeglow with 2,018,2,119
are not populated
compare to the big cities like Mogadishu and Hargeisa with a number of 2,587,183 and 477,876, respectively.
This shows that the big cities have good services correspond to the smallest cities (Mongabay, 2018). The
urbanization is existing because most of Somalia move from the villages to big cities, which could achieve a
good education, health services, and employment.
Environment degradation: The environment degradation in Somalia seems to be the most significant
problem in the country. It causes deforestation and extending towards the environment degradation. It has
many effects due to the presence of desertification and environment pollution. The report releasing by the
Thematic Briefing of the United Nations County team Somalia indicates that there is vast environment
degradation in Somalia. Generally, environment land degradation there is less economic activity. It affects
both the agriculture activities and pastoralism, said the Prime Minister of Somalia, Hassan Ali Kheyre.
Because most people cannot work, and the water level is being decreased. It causes deforestation that causes
less amount of rain per year in the country. The area’s leading the loss of water and there is less amount of
training within the areas which have been affected by land degradation always people move to the area that is
well suitable for economic activities (Rembold nd Toselli, 2013).
Climatically change: Somalia is the semi-arid desert area through which the large area has been
covered with desert. At this point, Somalia receives a small amount of rain per year. Usually, the climatically
changes are being determined from the North and Southward movement of the Intertropical Convergence
Zone. Usually, it is covered with two seasons, namely identified as the Gu’ and Dyer. The Gu’ season moves
from the northward and the Dyer on its Southward. Thus, the rain is being produced from the moist air from
the Indian Ocean, which meets up with the Inter-tropical Convergence Zone. Due to the existence of the semiarid conditions make the people have very difficult in the production services; for this reason, people move
from areas with have high soil erosion to regions with less soil erosion (Kassim and Smit, 2009). Somalian
people need good weather and good land having less soil erosion for economic activities. In the presence of
soil erosions condition, Somalian are decided to move from the high soil erosion towards the areas covered
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with less soil erosion. There are some reasons which cause Somalia to move from the cities with higher soil
erosion to the cities with less soil erosion. For stance, the areas with the high rate of soil erosion including
Shebelle in the north part of Somalia it is expected to have a higher rate of soil erosion which is caused by
boholo, jeexdin, gawaan, bataax, backed which have been characterized with poor land soil fertile in Somalia.
The soil erosion creates livestock overgrazing, 35% of land degradation, Deforestation for 30%, and
agriculture activities about 28% (Said. 20017). Therefore, the climatically change can cause the urbanization
effects.
Political instability: Peace and security play a significant part in the human settlement. However, there
is civil war; actually, people wish to move the areas covered with more protection. The existence of the civil
war in the country causes insecurity, and therefore, there are no economic activities could take place within
the states. Hunger and death will take place when there is political instability. The central government
including the local government, of them, cannot operate efficiently for providing good services to its citizens.
Somalia as the country has a victim of political instability since 1991(Michael, 2013). Nearly 12,500 civilians
had been displaced due to the civil war (world report, 2019). Instability of the Somalian government leads to
create a civil war that causes Somalia people to move around the world and be saved as the refugees and
migrants. The number of Somali people moves in Ethiopia is estimated to be an estimated 250,000 Somalis
during the 1992-93 emergency and sent others fleeing for safer areas either in an urban center in the country
or in neighboring countries. As many as 800,000 refugees fled to Kenya and Ethiopia in 1992.4, Nearly 2
million people were displaced internally (Hammond, 2014) as the continuation of civil war in Somalia has
resulted in the formulation of the widespread and robust diaspora in the World. From 1990 to 2015, it is
estimated the Somali people who move towards the big cities in the world due to civil war is expected to
double from 850,000 to 2 million (Mena, 2019). The share of the Somali people migrates grew by about 136%,
according to the report released by the United Nations estimates. The high commissioner of the United
Nations dealing with refugees report that the number of Somali Diasporas had grown to 1.5 million living
abroad, this figure makes nearly 55 percent of Somali who live outside the country. The Somali population is
among the fastest-growing community in the United States of America. It was 2,500 by society in the year
1990 but had grown up to 160,000 in 2017. The US admits more than 100,000 Somali people, according to
the US refugee settlement officer. Generally, the number of Diasporas who live in East and South Africa
estimated about 300,000, 250,000 in North America, and 250,000 in Europe, 200,000 in the Middle East and
10,000 in Oceania. The United Kingdom 98,000, South Africa 40,000 and currently 135,266 in the United
States, United Arab Emirates 90,900 (Wikpedia,2019).Bellow is figure number 2 which expresses some of
the countries related to the Somali Diaspora who lives abroad. As is indicated from the graph, a significant
number of Somali lives in Kenya. Most of them are found in the city like Nairobi, Mombasa and Kisumu. The
next country to have a considerable amount of Somali people in Yemen.
Figure 2 Somalia ‘global diaspora
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Usually, the effects of political instability spread to the failure of the government to control the peace
and security in the country. And if the government loses control to manage the security within the country
results in the civil war. Once the civil war exists in the country, death and hunger will take place; therefore,
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people will migrate towards the secured areas. The civil war of Somalia is among the reasons which are caused
the Somali people to move from their country towards the foreign country in the big cities for seeking peace
and securities.
Uncontrolled destroying technology in rural areas:- The rural areas need good services in terms of the
availability of technology. The availability of electrical energy enables the people in the villages to conduct
their economic activities in broad ranges. For instance, people in the communities could establish their
industries as the sources of the labor markets. The labor markets widening the trades among the people as well
as increase the causes of the income of the people. This is happening almost whenever there is electricity in
the villages, but owing to the absence or not enough electric supplying to the communities, it causes people
to move to the urban areas just for finding labor markets. Not only electrical energy but also the availability
of the water supply. As human being needs water for different consumption in the whole life. Life cannot exist
without water supply (Said, 2017) as Somali being among the developing countries has faced with
uncontrolled and shortage of technological services in different regions. However, the country still hampered
by civil war, as well as a swathe of development of needs of the energy is needed. The power operating within
the cities almost are generating by generators brought from the Gulf countries. Of course, there is a process
of establishment of the national grid within the country to have reliable electric energy in the country. For
example, the urban city like Hargeisa and Berbera have s electric power distributions which is almost is
inefficient and mostly privately owned. Electricity system losses in Somalia are, on average, 25%, and
sometimes as high as 40%.3.In 2012, only 15% of the 10 million populations had access to electricity. In
urban areas, 33% had access, compared with 4% in rural areas. Those far from urban centers typically pay the
most for energy as far as concerned people need sustainable electric power so as they can drive out their daily
social welfare economic activities.
Water system as human water needs water for drinking household consumptions as well as domestic
expenditures. Water can be used in the factory to process and produce some products, water mostly is being
used for agriculture, and water is used for pastoralism as the means of grazing the animals. Water cannot be
separated from human economic development. When the rate of distribution of water is low, the human being
is restless. Health and education services are among the reasons people to move to big cities. In the big cities,
there are enough education centers as well as very complex hospitals for educational and health services,
respectively. When these two bodies become not available in rural areas, then people start to move to urban
areas so as they can get good services efficiently.
Drought:- when land degradation expands more, it leads to the formation of the drought. And when
the drought becomes more widen its results to the dissertation. In this condition, people cannot cultivate or
keeps their livestock. Once the drought occurs, no one will be able to live in the areas that occupied with less
rain full and having less small grass for grazing. In this condition, people decided to move from the regions
that having drought conditions to the area that could have better conditions for economic activities. Somalia
experiences the drought conditions over the 50 years (Maxwell, and Fitzpatrick, 2012). When the drought
occurs causes some effects like famine, hunger, and death due to malnutrition and lack of useful services. As
this condition happening, people will start to move from the areas that covered with drought conditions for
saving their lives (Maystadt and Ecker, 2014). The drought condition is the big saver for social-economic
development. Most of the cities in Somalia have been faced with a challenge, especially in rural areas. It
blocks economic activities and makes the people not participate well in the economic development of the
countries. The drought has a significant impact from the individual level and spreading to the national level.
This affects such a massive population in Somalia, and they decide to shift from the drought areas in rural to
the urban areas.
4.
CONCLUSION
The paper examines the cause and effect of urbanization in Somalia. It is mostly focused on areas such
as population growth, environmental degradation, climatically change, political instability, drought, and poor
management of the good services in the local areas. In the context of the population, when the population
increases, it needs more services. This is applied as the community should be proportional to the social47
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economic services that are provided by the government to the citizens. When there is no equal in providing
services to the growing population, it causes some effects on the citizens. For instance, citizens living in rural
areas have been suffering from poor social services, lack of education, health, water, sanitation, and family
planning. Also, the citizens lack enough social activities they decided to move to the areas that having good
services, this further caused problems during the urbanization movement, only people who have some many
can be able to move to urban areas and settle there while managing their families to live with them or a list
they can manage both families (Koshen, 2007).
However, the more impoverished communities usually come to the cities without enough money which
later made them to move in areas where nongovernmental organization controls, or other areas such as
internally displaced persons (IDPs) moreover, this problem can only be solved when the Somali government
be able to manage and control the population growth of the country by providing good services and equal
protection to its citizens. Hence, when the government of Somalia offers some services to the people, it helps
the citizen to have settlement and can reduce the rate of the urbanization of the country. The urbanization
causes some effects generally because it leaves the villages not well developed because people are moving to
some areas. The presence of a good hospital, good schools, and market opportunities it helps the people to
accommodate and afford the expenses of their lives. As a means of controlling urbanization, the government
has to prepare a massive budget for the improvement of social services. As the paper details about the political
instability in Somalia. It is so sad because it causes a substantial negative impact on the Somalia people and
causes them to spread the whole world. When there is political instability, it leads the government to lose its
controlling power both internally and externally. Of course, it happened even today in Somalia. It is the
continuing effects. Somalia has no more peace and security due to the instability of the government. A vast
number of Somalian brothers and sisters were displacing and lost their lives while others run away from their
motherland, just because of the civil war that was existing in Somalia. People need peace and security to
manage their lives. When the battle is taking place, most of the women and children will be much affected by
death and living as the refugee camp as well as moving to the big cities for rescuing their lives. In this fact,
Most of the Somali being found to live abroad apart from their mother country. Somalian people should sit at
the round table and apply the consensus theory for the benefit of Somalia people. When the peace and security
being available, people can come together and save the Somalian nation. It will diminish the rate of
urbanization across one country to another, as has been found in Kenya, Ethiopia as well as European and the
United States. When the Urbanization problem being reduced or diminished, it allows the people to work
together and stimulates the economic actives to rise as well as to increase the social-economic welfare of
Somali. Preventing people not going from adverse conditions to right conditions it needs good services that
the government must provide to the citizen. Its time now for the Somali government to have table resolution
by having the negotiation and agreement for the benefit of the Somali nation.
The environmental degradation is being referred to as among the biggest problem in Somalia for many
years. The environmental degradation is caused due to overgrazing and unplanned construction in the cities,
as well as less awareness about environmental protections; these could be the main reasons. The Somalia
government should educate the citizens, especially those who live in villages, towards protecting their
environment. When the people are avoiding overgrazing of the livestock as well as cutting down the trees, it
can help to preserve the averment. When the environment being participated from disruption from the
destruction mechanism, it can attain its soil fertility that the soil will be equipped to the agriculture and other
economic activities. When the people cultivate their productions, undergo their economic activities, it can
prevent them from their urbanization process. The non-organization government institutions about
environment protection should spread the whole country to educate the citizen about the merits of environment
protection. The rain always prefers the good weather. When the country is becoming green, it receives a lot
of rains per year. At this point, the framers and pastoralism can have their economic activities and be benefited
from their agriculture. In this context, the problem of urbanization will be diminished in Somalia by allowing
people to have their full participation in economic development. The clean and green environment it deserves
for improvement of economic development.
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The right policies for rural villages: The government should provide all the necessary social services
to the people who live in the villages. For instance, to have more incentives for a good education, health, and
good policy for Somali people to manage and control their business. The standard and quality of educations
must be provided free to the whole people. When this social policy being implemented to the community, it
prevents people from not going to the urban just search for education and remains at the villages. Healthy is
the most common problem that causes people to move from communities to towns. The Somali government
should establish the right health center for every part of the corner of the country. Once people receive good
health services, especially women and children, they become healthier. When people are becoming more
health, they can manage economic activities as well. Somalia people need good health policy for the Somali
people for the benefits of their daily life. Urbanization sometimes it exists due to the people to follow the good
services in town. Water distributions among the villagers are the most important pillars for the development
of social welfares. Somali people need water so as they can manage their daily consumptions. This water can
be consumed purposely for preparing foods and other household consumptions. It seems there is a big problem
with the water distribution system among the villagers and causes Somali to move from rural to urban.
Lack of natural management: Somalia's government needs proper use of resource allocation in the
country. The good policies for rural development occurred due to the well implemented and managed to the
rural areas. The local government should work very closely with the central government. When the socialeconomic policies being well implemented such as money circulation, are being increased among the rural
areas, it helps the people in the villages to improve their trades. The local government should have incentives
for the improvement of the infrastructures, which means that the roads constructions, buildings, and parks to
make people, so welfare to utilizes the public goods. The public sectors should link directly to the citizens and
is as helpful for the people. I mean the public sectors must be there for the citizens and not for the small group
of the people. The measure must be taken to secure the human right and the influence of the citizen in the
economic development as far as concern the people will be prevented not going to the big cities and staying
their villages by doing daily activities as well.
Generally, the effects of urbanization are much more significant, because the country loses the
potential people for economic development (the brain is drawn). If these people could stay in Somalia as
human power, they could boost the economic development of Somalia. Most of the professionalisms with
different professionals live as diaspora abroad. These people so brilliant and more intelligent in such a way
that they could be used for Somali countries. But in real fact, these people are living for foreign countries, and
they work for the benefit of those countries and Somali. Sending a small amount of money for the family in
Somalia does not imply suitable for economic achievement. But the best and tangible things are to work for
the benefit of the Somali.
Urbanization causes the cities to be overclouded, as the Mogadishu and Garissa are more clouded
compare to other cities in Somalia. When the city becomes more populated, it gives the government failed to
provide adequate public services to its people. This is happening due to the unexpected people to come and
live in the big cities. The rate of environment pollution becomes higher as the number of people in the cities
increased. For instances, the uses of plastic bags, noises along the roads, it makes the cities to become dirty.
This is due to the failure to distribute the proper applications of the cleaning instruments to the right places
the government fails to create the appropriate budget planning for the cities. Therefore the government spends
over-estimated from what it plans to pay for its citizens. The rate of crime also becoming higher; in this case,
the government should prepare enough budgets to manage the security of the people in the cities. The
percentage of crimes is being accused due to the influence of the people to be involved in bad gangs. Because
not most of the people who migrate to the urban are good people, some of them have bad behavior, and
therefore it creates huge intentions for the security of the people in the cities. In the positive impact,
urbanization creates opportunities for different people who are coming in the big cities. This study also found
that the clan structure of Somalia created inequalities among the people who immigrated from rural areas to
urban areas. Majority clans being the clans who benefit the job opportunities, protection, and other social
services available in the big cities, whereas the minority communities being discriminated, and feel awkward
in finding opportunities to work and contribute to their lives and the lives of the families.
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TÜRK DÜNYASINDA KÜBREVÎLİK ve ETKİLERİ ÜZERİNE
ON THE KUBREVISM AND ITS EFFECTS IN THE TURKISH WORLD

ÖZ
Necmüddin Kübra tarafından kurulan Kübrevîlik, Orta Asya menşeli bir tarikattır. Özellikle
Moğolların batıya doğru hareketlerinin ardından bu tarikat da batıya, yani Anadolu’ya göç etmiştir, ancak çok
fazla yaygınlık gösterememiştir. Nakşibendiye ve Mevleviye tarikatları gibi Anadolu’da uzun ömürlü
olamayan Kübrevîye fikirleriyle diğer tarikatları etkilemiştir.
Bu makalede Kübrevîlik tarikatının Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’daki tarihî ve güncel durumu ele
alınmıştır. Ayrıca Kübrevîliğin Türk tasavvuf kültürü ve edebiyatı üzerindeki etkileri üzerine tespitler
yapılmıştır.
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ABSTRACT
Kübrevîlik, founded by Necmüddin Kübra, is a sect originating in Central Asia. Especially after the
Mongols' movements towards the west, this sect also migrated to the west, in other words Anatolia, but it did
not show much prevalence. Like Nakşibendiye and Mevlevi sects, Kübrevîye, which could not be long-lived in
Anatolia, influenced other sects with its ideas.
In this article, the historical and current situation of the Kübrevîsm sect in Central Asia, the Caucasus
and Anatolia is discussed. In addition, determinations have been made on the effects of Kübrevîsm on Turkish
Sufism culture and literature.
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GİRİŞ
İslam dinini daha çok tasavvuf kanalıyla öğrenen Türklerde Tasavvuf kaynaklı tarikatların hayatın
hemen bütün safhalarında, tarihin belirli dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çok etkili olduğu görülmüştür.
Türklerin eski inançlarında son derece saygı değer tipler olan “dede, baba” gibi kişileri çağrıştıran dervişler,
dine ait tebliğlerini özellikle göçebe halde yaşayan Türk boyları arasında çok daha kolay yapmışlar ve büyük
başarılar kazanmışlardır. Türkistan bölgesinde Yesevîlik, Kadirîlik, Kübrevîlik ve Nakşibendîlik; sosyal
hayatı düzenlemede, kültürel ve dini birlikteliği sağlamada, önemli bir rol oynamıştır. Bütün bunların yanında
Türklerin batıya doğru hareket etmelerinde, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde bu tarikatların
dervişleri yine önemli bir görevi yerine getirmişlerdir (Cahen 1988, Kafesoğlu 1972, Köprülü 2003, Sümer
1999, Barkan 1942).
Bu çalışmamızın amacı, hayat anlayışlarıyla dikkatleri çeken ve sosyal yaşantının hemen her alanında,
siyasette, dinde, ekonomide vb. alanlarda faaliyet gösteren ve kuruluş itibariyle Türkistan menşeli olan, ancak
çeşitli vesilelerle Anadolu’da da görülen tarikatlardan birisi olan Kübrevîye tarikatını değerlendirmeye
almaktır. Tarikatın kurulması, felsefesi, faaliyette bulunduğu coğrafya, Anadolu’ya gelişi ve Türk
dünyasındaki önemli faaliyetleri inceleme konusu edilmiştir.
1. Kübrevîliğin Ortaya Çıkış Süreci
Kübrevîliğin kurucusu Şeyh Necmüddin-i Kübrâ (ö. 540/1154-618/1226)’dır. Tasavvuf tarihinin en
önemli şahsiyetlerinden birisi olan Mecmüddin-i Kübrâ, Harezm’in Hayvek (Hîvek) köyünde doğmuştur.
Gerçek adı Ahmed bin Ömer Ebu’l Cebab’dır (Eyupoğlu 1997: 213). Münazara ve muhasebeyi çok sevdiği
için ve bütün münazaralarda rakiplerini yendiği için kendisine “et-Tammetü’l-Kübra” adı verilmiştir
(Necmüddin Kübra 1996: 12). Zamanla çok meşhur olan bu ismin baştaki kelimeleri unutularak sadece Kübra
kalmıştır (İz 1969: 148). Ayrıca kendisine rüyasında Hz. Muhammet tarafından verildiği söylenen “Ahmed
bin. Ömer Ebul Canap Necm-ed-din el Kubra el Hivaki el Harezmi” şeklinde de adı vardır. Genç yaşta dini
ilimleri tahsil etmiş, bilhassa hadiste büyük yol almış ve bu arada çeşitli seyahatler yapmıştır. Mısır’da Şeyh
Rûzbihân el-Vezzâh el-Mısrî ile tanışmış, ona mürit olmuş, sıkı bir riyazet sonunda şeyhin teveccühüne
mazhar olmuş ve kızıyla da evlenmiştir. Daha sonra Tebriz’de Ebû Nasr Hafzâ’nın derslerine devam etmiş,
bu sırada “Şerhu’s-Sünne ve’l-Mesâlih” adlı kelama dair eserini yazmıştır. Bundan sonra Şeyh Necmüddin
Ammâr-ı Yasir’e intisap ederek nihayet onun tavsiyesi ile İsmail-i Kasrî’nin dergâhına girmiş, oradan da
“hırka-i teberrük” giymiştir (Türer 1995: 199). Tekrar şeyhin yanına Mısır’a dönen Mecmüddin-i Kübrâ, şeyhi
tarafından kendi memleketi olan Harezm’de irşatla görevlendirilmiş, o da gidip Harezm’e yerleşmiş ve
Kübrevîyye (Zehebiyye) tarikatını kurmuştur. Kısa sürede çevresi genişlemiş, birçok önemli mutasavvıf
yetiştirmiştir. Bunların arasında Attâr’ın şeyhi Necmüddin el-Bağdâdî ile “Mirsadü’l-İbâd” sahibi meşhur
Necmüddin-i Dâye de vardır. Kübrâ, Moğollarla savaşırken şehit olmuştur (Türer 1995: 200). Necmüddin
Kübra’nın mezarı bugün Türkmenistan sınırları içinde yer almaktadır.
Kübrevîyye tarikatı daha ziyade İran, Orta Asya ve Rusya’da yayılmıştır. Anadolu’da yaygın değildir.
Zikrin cehrî ve bağdaş kurarak yapıldığı bu tarikatın silsilesi Hz. Ali’ye dayanır. Tarikatın esasları, “Usûl-i
Aşere”de belirtilmiştir. Bu tarikat, Rusya’da Müslümanların direnişinde önemli rol oynamıştır. (Türer 1995:
200)
2. Tarikat Tasnifleri ve Kübrevîye Tarikatının Bu Tasnifler İçindeki Yeri
Tarikatlar çeşitli hususiyetleri yönünden tasnife tabi tutulmuşlardır. Tarikatlar hakkında yapılan
tasnifler, onların “zikir şekilleri, fikir sistemleri, takip ettikleri usulleriyle” ilgilidir. Zikir şekillerine
tarikatların kümelenmesine baktığımızda Kübrevîye tarikatının diğer tarikatlar ayrıldığı, bazı tarikatlara
yaklaştığı görülmektedir. Zikir şekillerine göre tarikatlar;
1. Kıyâmî Tarîkatlar (turuk-ı kıyâmiyye): Zikrini daha çok ayakta yapan tarikatlar. Kâdiriyye gibi.
2. Ku’ûdî tarikatlar (turuk-ı ku’ûdiyye): Zikirlerini oturarak yapan tarikatlar. Nakşibendiyye gibi.
3. Hafî tarikatlar (turuk-ı Hafiyye): Zikirlerini ses çıkarmadan gizlice yapan tarikatlar. Nakşbendiyye
gibi.
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4. Cehrî tarikatlar (turuk-ı cehriyye): Zikirlerini sesli olarak yapan tarikatlar. Halvetiyye, Kübrevîyye
gibi. (Türer 1995: 99) şeklinde dört bölüme ayrılmaktadır.
Böyle bir tasnifi veya zikir şeklini esas alanlar, Kur’an-ı Kerim’deki “Onlar ayakta (kıyamî), oturarak
kuûdi) ve yanları üzeri yatarken Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerlerin yaradılışı üzerine düşünürler…” (Ali
İmran 3/191) şeklindeki ayeti farklı şekillerde yorumlamaktadırlar. Bu tasnif içinde Kübrevîye tarikatı cehri
tarikatlar, yani zikirlerini sesli olarak yapan tarikatlar arasına girmektedir.
Hemen bütün tarikatlarda olduğu gibi, Kübrevîliğin de bir silsilesi vardır ve silsilenin birinci sırasında
peygamber, daha sonra ise Hz. Ali, 12 İmam ve diğer imamlar vardır: Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ali, Hz.
Hasan, Hz. Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, Musa-yı Kazım, Ali Rıza, Maruf Kerhi,
Seri Sakati, Cüneyd Bağdadi … Necmüddin Kübra (Necmüddin Kübra 1996: 15).
3. Kübrevîliğin Temel Prensipleri
Tasavvuf geleneğinde hemen herkes tarafından tanımlanmış, açıklanmış olan “şeriat-tarikat-hakikat”
konularında Necmüddin Kübra, şeriatın bir gemi, tarikatın deniz, hakikatin de inci olduğunu söyler. İnciyi
elde etmek isteyenin gemiye binip denize açılması gerektiğini vurgular. Bu sıraya uymayanın inciye (hakikate)
ulaşamayacağını, mürit için gerekli olan ilk şeyin şeriat olduğunu söyler. Kübra, tarikatı “Bütün dünyevi
menzil ve makamlardan uzak kalarak seni Mevla’ya yaklaştıracak olan takvaya yapışmak ve tutunmaktır”
diye tanınlar. Hakikatin gayeye ulaşmak olduğunu, hizmetin şeriat, gurbetin tarikat, vuslatın ise hakikat
olduğunu da ekler. Kübra’ya göre şeriatın temizliği su ile tarikatın temizliği kalbi heva ve hevesten uzak ve
boş tutmakladır; hakikatin temizliği ise Allah’tan başka her şeyden ayrı kalmakla olacağını, şeriatın namazı
zikir ve erkan ile olduğunu pek çok eserinde belirtmiştir (Necmüddin Kübra 1996: 18-19).
Kubreviye tarikatının üç temel esası vardır:
1. Tedrici olarak yemeği azaltmak.
2. Kamil bir mürşidin iradesine tabi olmak.
3. Cüneyd-i Bağdadi’nin sekiz esasını yerine getirmektir.
Necmüddin Kübra şeriat ilkelerine bağlı bir anlayışla din ile tasavvufu uzlaştırmaya çalışmıştır.
Kubreviye tarikatına mensup olanlar şu esaslara uymak mecburiyetindedirler; “Beden temizliği, halvet,
susmak, oruç tutmak, zikretmek, teslim olmak, akla gereksiz şeyleri getirmemek, kalbi şeyhe bağlamak, ancak
zorunlu durumlarda uyumak yeme içmede perhize dikkat etmek.” Tarikat törenleri topluca tekkede yapılarak
şeriata uyularak Allah adı zikredilir.
4. Kafkasya’da ve Orta Asya’da Kübrevîlik
Sufi tarikatlar, özellikle Kafkasya bölgesinde yerel halkı düşmanlarına karşı koruyan, geleneklerinin,
âdetlerinin korumacılığını yapan teşkilatlar olarak tarihte yer bulmuşlardır. Kendilerini koruyabilecek bir
devlet teşkilatına veya sağlam kurumlara sahip olmayan İslam coğrafyalarında tarikatlar, toplumu için savaşan
birimler konumuna gelmiştir. Rusların Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı işgaliyle birlikte devlet güçleri ile
tarikatlar arasında şiddetli bir mücadele başlamıştır. Bunun örneklerini sadece bu bölgelerde değil, Afrika’da
da görmekteyiz. Kuzey Nijerya’da Osman dan Fodio, Cezayir’de Emir Abdülkadir, Libya ve Büyük Sahra’da
Senusi tarikatı, Doğu Afrika’da Kadiri ve Şazeli tarikatları aynı işlevi üstlenmişlerdir (Martin 1988).
Rusların Kafkasya’ya olan ilgilerinin kökeni 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Tarihçilerin hemfikir
olduğu nokta, Rusların 1552’de Kazan’ı işgal etmesiyle aynı zamanda Kafkasya’ya da ilerlemeye
başladıklarıdır. Ruslar, Kafkasya’yı işgal etmek için birçok kere harekete geçmişlerdir. Bu bölgenin işgali,
İranlılar ve Osmanlıların müdahaleleri neticesinde gecikmiştir (Acar 2002: 516). Rusların bu bölgeye işgal
etmelerini, müridizm akımının düzenlediği ve öncülüğünü İmam Gazi Muhammed, Şeyh Şamil gibi
önderlerin yaptığı çok şiddetli direniş mücadeleleri izlemiştir. Bu bölgede yaygın bir şekilde görülen müridizm
hareketi, bölgedeki sosyal ahlakı geliştirmeyi, kabileler arasındaki anlaşmazlıkları kaldırıp birlik ve
beraberliği telkin etmeyi amaçlayan bir düşüncedir (Bardakçı 2002a, Kasumov 1995: 90).
İslam dininin geniş bir coğrafyaya yayılmasında tasavvufun çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca
Türklerin kültüründe saygıdeğer olan “kam” tipine benzeyen dervişlerin de olması, İslamiyet’in Türkler
arasında kabul görmesini hızlandırmıştır (Demirci 2002: 489). Sekizinci yüzyıldan itibaren tasavvuf, Orta
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Asya’da görülmeye başlamasından hemen sonra Buhara gibi Merv gibi şehirler önemli mistizm merkezleri
halini almıştır. Bu bölgede meşhur tasavvuf önderleri yetişmiştir. Bunlar arasında Yusuf Hemadani, Ahmet
Yesevi, Necmeddin Kübra ve Bahaüddin Nakşibend gibi şahıslar bulunmaktadır. Bunların ve bu şahısların
yetiştirmiş olduğu babalar, atalar, işanlar13 sayesinde İslamiyet, Maveraünnehir’e, Volga bölgesine,
Anadolu’ya yayılmış ve yerleşmiştir. Bu coğrafyada tasavvuf başlangıç zamanlarında sadece mensup
olanlarca, şeyh-mürit çevresinde sınırlı kalırken 15. yüzyılda tasavvuf popüler bir kitle hareketine
dönüşmüştür. Gelişen evliya kültüne bağlı olarak değişik tarikatlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Şeyh-mürit
hiyerarşisinden çok daha büyük ve geniş bir hiyerarşi oluşarak tarikatların devamlılığını sağlamıştır. (Akiner
1995: 13). Sûfi tarikatlar bu bölgenin geçmişinde “kafir”lerin saldırılarına karşı İslam’ı korumak ve kafirler
arasında misyonerlik faaliyeti yaparak büyük bir rolü ifa etmişlerdir (Bennigsen 1988: 144).
Necmüddin Kübra’nın mezarının bulunduğu Türkmenistan’da Kübra çok büyük saygı görmektedir.
Türkmenlerin dört büyük velisi “Priyar Veli, Danıyar Veli, Şıhatar Veli ve Döven Veli” de Kübra’nın
bulunduğu Köne Ürgenç’te bulunmaktadır. Yöre halkı Kübra’nın mezarını üç kere ziyaret edenin hacca gitmiş
sayılacağına inanmaktadırlar. Kübrevîliğin Türkmenistan’daki en büyük rolü, İslamiyet’in hızla yayılmasını
sağlamasıdır. İslam misyoneri gibi faaliyet gösteren Kübrevîye tarikatı mensuplarının çalışmalarıyla kısa
sürede İslamiyet Türkmen coğrafyasında çok büyük taraftar bulmuştur. İslamiyet’i tebliğ etmenin yanı sıra
İslamiyet’e karşı yapılan saldırılara ilk karşı koyan yine Kübrevîye gibi tarikatlar olmuştur.
5. Anadolu’da Kübrevîlik
Türklerin İslâm dini ile tanışmaları çok eski tarihlerde olduğu gibi, Müslümanların Anadolu sahasına
gelmeleri de Malazgirt Savaşı’ndan çok öncedir. Hicretin 31. yılında İslam orduları Erzurum’a kadar
ilerlemişlerdir. Özellikle 10. ve 15 yüzyıllar arasında Anadolu, Haçlıların ve Moğolların saldırılarından
sıkıntılı zamanlar geçirmiştir. Özellikle 13. yüzyıldaki Moğolların istila ve katliamları pek çok insanı Orta
Doğu ve Anadolu’ya sığınmak zorunda bırakmıştır. Moğolların önünden kaçan guruplar, Anadolu’ya dalga
dalga gelmeye başlamışlardır. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu en büyük göç dalgasını Moğolların
yarattığı huzursuzluk ortamından almıştır (Kara 1990: 13). Bu göçlerin ardından Orta Asya’da kurulan pek
çok tarikat, Anadolu’ya da gelmiştir, ancak Orta Asya ile ilgisi olmayan bazı tarikatlar da bu dönemde
kurulmuştur.
XII. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu’nun büyük bir kısmının fethinin tamamlanıp siyasi ve içtimai
ortamın nispeten istikrara kavuşmaya başladığı bir sırada Orta Asya’da başlayan ve batıya doğru gelişen
Moğol istilası kitlesel göçlerin Ön Asya’ya ve Anadolu’ya yönelmesine sebep oldu. Bu göç dalgaları arasında
çeşitli tasavvuf akımlarına ve tarikatlara mensup şeyhler ve dervişler gelmeye başladı. Mâverâünnehir,
Harezm ve Irak gibi mıntıkaların büyük kültür merkezlerinde doğan ve gelişen tarikatlar, yüksek bir tasavvufi
düşünce seviyesine erişmiş ve mühim bir yazılı literatür oluşturmuşlardı (Köprülü 2003: 200). Necmeddîn
Kübra’yı ve tarikatını buna örnek gösterebiliriz.
Anadolu’daki tasavvuf düşüncesinin oluşmasında ve gelişmesinde Necmüddin Kübra’nın önemli bir
yeri vardır. Kübrevîye Anadolu’da doğrudan etkinlik gösterememiş olmasına rağmen bu tarikat dolaylı olarak
diğer tarikatları etkilemiştir. Kübrevîliğin en çok etkilediği tarikatlar arasında baş sırada Mevlevilik
gelmektedir. Bu sayede Kübrevîğin pek çok prensibi Anadolu’ya taşınmıştır (Necmüddin Kübra 1996: 16).
Anadolu’nun dini hayatının canlı tutulması noktasında önemli katkıları bulunan Kübrevîleri de burada
zikretmek gerekir. Moğolların bütün Orta Asya’yı istila etmeleri bölgedeki diğer bütün sufiler gibi onlar da
etkilenmiştir. Birçok Kübrevî mensubu sufiler Moğolların önünden kaçarak Anadolu’ya yönelmişlerdir. Bu
dervişler sadece tek başlarına gelmemişler, ailelerini de birlikte getirmişlerdir. Kübrevîlere mensup bu sufiler
arasında Bahâeddin Veled, Necmeddin Dâye gibi son derece önemli şahıslar vardır. (Kara 2002: 310).
Kübrevîlik Anadolu’ya Moğol istilasıyla girmiştir. Bu büyük tarikatı buraya getirenler, Necmeddin
Kübrâ’nın yanında yetişmiş olan Sâdeddin Hamevî, Seffeddin Bâherzî, Baba Kemal-i Hocendî gibi

Bu kelime, Farsça’da onlar anlamına gelmektedir. Baba, ata gibi kelimelerle eş anlamlıdır. Mutasavvıflara karşı saygıyı ifade
etmek için kullanılan bu kelime, tipik bir Orta Asya terimidir (Akiner 1995: 13)
13
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halifelerdir. Bunlar Moğolların önünden kendi müridleriyle Anadolu’ya sığınmışlardır. Aralarında Mevlânâ
Celâleddin’in babası Bahaeddin Veled’i anmak gerekir. Kübrevîlik Anadolu’da asıl bunlarla yayılmıştır.
SONUÇ
Anadolu’da Mevleviliğin oluşumda büyük tesiri olmuş olan bu tarikatın kurucusu Necmüddin
Kübra’nın tasavvuf konularında yazmış olduğu risaleleri uzun yıllar sufi tarikat çevrelerince ilgiyle takip
edilmiştir. Cehri (sesli) ve oturarak zikir yapmayı benimsemiş olan Kübrevîye tarikatı, tarikatın bağlandığı
silsile açısından da diğer tarikatlardan farklı bir konumdadır. Pek çok tarikatın ilk pirleri arasında Hz.
Muhammet, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman olmasına rağmen Kübrevîlikte ise Hz. Ali, peygamberden
hemen sonra yer alır, yine “On İki İmamlar” arasında gösterilen imamlar bu silsilede yer almışlardır.
Rusya ve Sovyet döneminde sufi hareketlerin zaman zaman kesintiye uğrar gibi olmasına rağmen
Rusya’daki Müslümanları farklı bir dine mensup olan kişilere ve belirli bir süre dini reddeden bir sisteme karşı
korumuşlar, Müslüman halkların hürriyeti için çalışmışlardır. Bu bağlamda sufi hareketlerin en yoğun
yaşandığı bölge Kafkasya bölgesidir. Kafkasya bölgesinde sufi hareketler, hem Çarlık döneminde hem de
Sovyet döneminde kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Kübrevîlik tarikatının mensup olduğu Orta Asya
bölgesinde ise Kafkasya’da olduğu gibi şiddetli direnişler olmamıştır. Kübrevîye tarikatı Orta Asya
bölgesinde az da olsa sufi hareketlere, direnişlere katılmış, ancak en önemli mücadelelerini Moğollara karşı
vermiştir.
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(8)
Şahin KARAKAYA14; Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK15
HEMŞİRELERDE BENLİK SAYGISI ve STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ: BİTLİS
TATVAN DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
SELF-ESTEEM and METHODS OF COPING WITH STRESS IN NURSES: BITLIS TATVAN STATE
HOSPITAL CASE

ÖZ
Çalışanlarda benlik saygısı ve stresle baş edebilme insan kaynakları yönetimi bağlamında verim ve
tatmin sürecini etkileyen etkenlerdendir. Benlik saygısı kişinin kendini beğenme ve yaptıklarından hoşnut
olma durumudur ve yüksek ya da düşük benlik saygısı şeklinde kendini göstermektedir. Stres insanların her
ortamda zaman zaman karşılaştıkları psikolojik soruna yol açan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışanın verimi ve tatmini muhtemelen benlik saygısı ve stresle baş etme yöntemlerini uygulayabilmesiyle
doğru orantılıdır.
Çalışmada Benlik Saygısı ile Stresle başetme arasındaki muhtemel olumlu ilişkinin Bitlis Tatvan
Devlet Hastanesinde incelenmesi ve burada çalışan hemşireler özelinde genel olarak ta kamuda ortaya
koynulması amaç edilmiştir. Bu çalışmada nicel verleri esas alan betimsel ve aynı zamanda ilişkisel modeli
kullanılmıştır. Sonuç olarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ndeki hemşirelerin benlik saygılarının ve stresle
baş etme yöntemleri tutumlarının yüksek olduğu ve her iki olgunun da paralel değerler gösterdiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Benlik Saygısı, Stresle Baş Etme, Hemşire, Bitlis
Tatvan Devlet Hastanesi.
JEL Kodları: J5, M1.

ABSTRACT
Employees’ self-esteem and coping with stress are factors affecting the productivity and satisfaction
process in the context of human Resources management. Self-esteem is a state of self-esteem and satisfaction
with what they do, and it manifests itself as high or low self-esteem. Stress emerges as a factor that causes
psychological problems that people occasionally encounter in every environment. Employee productivity and
satisfaction are probably directly proportional to self-esteem and ability to cope with stress.
In this study, it is aimed to examine the possible positive relationship between self-esteem and coping
with stress in Bitlis Tatvan State Hospital and to reveal it in the Public in general, especially fort he nurses
working there. In this study, descriptive and also relational model based quantitative data was used. As a
result, it has been observed that nurses in Bitlis Tatvan State Hospital have high self-esteem and attitudes
towards coping with stress, and both cases Show parallel values.
Keywords: Human Resources Management, Self-Esteem, Coping with Stress, Nurse, Bitlis Tatvan
Hospital.
JEL Codes: J5, M1.
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1. GİRİŞ
Bu çalışmada Benlik Saygısı ile Stresle başetme arasındaki muhtemel olumlu ilişkiyi Bitlis Tatvan
Devlet Hastanesinde inceleyerek, burada çalışan hemşireler özelinde genel olarak ta kamuda stresle baş etme
ve benlik saygısı arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amaçlanılmıştır. Araştırma ve yayın etiği kurallarına
uyularak hazırlanan bu çalışma için Bitlis Eren Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik Kurulu’ndan 01.04.2019 tarih
ve 2019/04-VII sayılı uygunluk kararı alınmış ve ilgili ölçekler 2019 yılı Haziran ayında uygulanmıştır.
Amaca dönük olarak gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra yöntem bölümünde açıklaması yapılan
yöntemle katılımcılara iki farklı ölçek uygulanmış ve toplanan veriler analiz edilerek tablolaştırılmıştır.
Benlik saygısı kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda oluşan, kendini olduğundan aşağı ya da
olduğundan üstün görmeksizin kendini beğenme, sevilmeye değer bulma, özgüvenli, kendini olumlu bulup
kendinden memnun kalma bilgi ve becerilerini ortaya koyma, kabul görme gibi olumlu ruh halidir. Benlik
saygısını etkileyen etmeler zihinsel, duygusal, toplumsal ve bedensel gibi öğelerdir. Yeteneklerini
sergileyebilme, toplumda takdir görme, başarma, kendini değerli hissetme, kabul görme, sevilme benlik
saygısının oluşmasını sağlayan etmenlerdir (Özcan vd, 2013: 108). Bireyin kendini algılama ve değerlendirme
şekli benlik kavramıyla ifade edilebilir. Bireyin her vaka için kendini tanımlayan benlik şekilleri vardır. Bu
sayede kişi bir durum karşısında kendi tutumunu hızlı ve güvenli bir şekilde belirleyip duruma göre hareket
edebilmektedir. Sağlıklı ve uyumlu kişiler olumlu gerçekçi değerlendirmeler yapabilmektedir. Bireyin benlik
kavramının sağlıklı olması yüksek benlik saygısına bağlanmaktadır (Cooke, A.K.1999: 46).
Stresle başa çıkma benlik saygısı ve yaşam doyumuyla ilgili olduğu düşünülen bir kavramdır. Stres
insanın yaşam doyumunu azaltan ve yaşamla bağlarının kopmasına sebep olabilen duygu durumdur. Stres
bedenin her türlü isteme uyum sağlamak için gösterdiği tepkidir. Stres kişilerde gerilim, üzüntü ve çöküntüye
yol açar. İnsanın içinde bulunduğu ortam çevresinde oluşan değişimler stresin oluşması için insanı belirli bir
düzeyde etkilemektedir. Kişilerin genetik yapısı, cinsiyeti, gelişimsel dönem yaşantıları, eğitimi, sosyoekonomik, sosyo-kültürel yapısı, inanç yapısı, kişi için stres yaratan durumun anlamı, geçmiş yaşantıları da
stres kaynağı olabilmektedir (Yiğit, 2012: 61).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Benlik Saygısı
Benlik saygısı bireylerin bilişsel özellikleri olup, bireylerin kendi kişiliklerini nasıl gördükleri ile
ilişkilidir (Tavas ve Öztürk, 2016: 1532). Benlik kısaca bireyin kendisini kavraması idrak etmesi olarak
tanımlanır ve kişinin davranış ve hareketlerini belirleyen en önemli etkendir. Benlik bireyin kendisini bilmesi
ve çevresi ile etkileşimi yolu ile oluşur ve kişinin kendini algılaması, tavır ve harekelerinin belirleyicisidir.
Kişi çevresini bu şekilde algılar ve kendisine uygun yaşantıları benimser. Benlik saygısı bireyin kendini tüm
yönleri ile değerlendirmesi, benlik kavramını kabullenmesi ile ortaya çıkan kendini beğenme durumudur.
Rosenberg benlik saygısını bireyin kendisi ile uyumlu olma yaptıklarından hoşnut olma duyusu ile eşdeğer
tutmaktadır. Olumlu ve olumsuz benlik algıları bireyin yüksek benlik algısı ve düşük benlik algısı ile
ilişkilidir. Sosyal yönden uyumlu, özgüveni yüksek, sağlıklı, yaratıcı, atılgan, başarılı, fikirlerini kolayca ifade
edebilen gibi özellikler benlik saygısı yüksek bireylerde görülür. Bu bireyler canlılık ve enerjili olmayla
özdeşleşmektedirler.
Düşük benlik saygısına sahip bireyler ise özgüveni zayıf, utangaç, başkalarına bağımlı, araştırmacı ve
yaratıcı özelliği olmayan ve daha otoriter kişilerdir, bu kişiler canlılık ve enerjilerini kaybetmiş başarı ve
becerileri azalmış kişilerdir. Düşük benlik saygısı olan bireylerin psikolojik sağlığı giderek bozulmakta ve
yüksek benlik saygısı olan bireylerin psikolojik sağlığı da olumsuz yönde etkilenmektedir. Harter’a göre
benlik saygısını etkileyen en önemli etken bireyin dış görünüşü hakkındaki duygularının nasıl olduğu ve
fiziksel durumuna saygısıdır (Harter, 1983: 275). Benlik saygısı düşük olan bireyler toplumsal yaşam içinde
farklı uyum bozuklukları yaşamakta ve bireyin giderek artan psikolojik sağlığı bozulmaktadır. Benlik saygısı
yüksek bireyler hayatlarından olumlu çıkarımlar yaparak iyimser bir bakış açısı geliştirmeye ve mutlu olmaya
katkı sağlamaktadırlar. Bireyin mutlu olması ideal benliğe bağlıdır ve kişinin genel profili ideal benlik ile
ilişkilidir (Parmaksız ve Avşaroğlu, 2012: 546).
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2.2. Stresle Baş Etme
İnsanlar günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası olan stresle yaşam içinde her zaman
karşılaşmaktadırlar. Stres her kesimdeki bireylerin sıkça dillendirdiği ve aynı zamanda da psikolojik sorun
olarak yaşadığı bir olgudur. Günümüzde bireylerin sürekli bir şeylerden kaçıyormuş korku ve kuşkusu ile
hareket edip yaşaması stresi gündelik yaşantının vazgeçilmez bir parçası yapmaktadır. Stres psikoloji
sözlüğünde iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Birincisi, bireyin içeriden ya da dışarıdan gelen ve mevcut olan
dengeyi ya da sosyal, bilişsel, duygusal işleyişi bozma eğiliminde olan ve onu bu dengeyi korumaya veya
bozulan bu dengeyi yeniden kurmaya yönelik yeni davranışlara zorlayan gerçek ya da algılanan uyarıcılara
verdiği bilişsel, ruhsal ve fiziksel tepkilerdir. İkincisi, kişilerde tepkilere yol açabilen her türlü içsel ya da
çevresel, sürekli veya geçici kimyasal, fiziksel ve ruhsal etkenlerdir. Stresin uzun sürmesi ya da aşırı olması
bireyde aşırı bir yüklenme yapabilmekte ve çeşitli patolojilere yol açabilmektedir (Yurtsever, 2009: 67).
Bireylerin bir olay ile karşılaştıklarında olayı değerlendirme şekli stresin derecesini belirlemektedir.
Lazerusun stres modelinde; çevredeki değişimler ya da olaylar kişiyi o olay hakkında bir değerlendirme
yapaya yöneltir. Böylece kişi değerlendirilen bu vakanın negatif, nötr veya pozitif olduğuna karar verilir
(Dişçi, 2014: 17-18).
Stresle başa çıkabilme tarzları bireylerdeki stres yapıcıların uyandırdığı duygusal gerilimi azaltmak,
yok etmek veya bu gerilime dayanma amacı ile gösterilen davranışlar ve duygusal tepkilerdir (Ekinci vd,
2013: 67 vd).
Lazerus ve Folkman’a göre bireylerin stresle başa çıkma yöntemleri genellikle problem odaklı, duygu
odaklı ve kaçınma odaklı olarak sınıflandırmıştır. Problem odaklı başa çıkma, bilişsel ve davranışsal çabalar
ile stresli durumları ortadan kaldırmak ya da değiştirmek olarak açıklanmaktadır. Duygu odaklı başa çıkma,
stresli durumlar karşısında ortaya çıkan duygusal reaksiyonları kontrol altına almayı ifade etmektedir.
Kaçınma odaklı başa çıkma ise ilgili stresli durumunun etkisini azaltma ya da durumdan uzaklaşma şeklinde
kullanılmaktadır. Stresi algılama ve başa çıkmada bireyin benlik saygısı da önemlidir. Benlik saygısı, benliğin
duygusal boyutudur. Birey kendisiyle ilgili olarak kim olduğu hakkında belli bilgilere sahip olmasının yanı
sıra, kim olduğu ile ilgili belli duygulara da sahiptir. Benlik saygısı böylelikle kişinin öz benliğini değerli
bulma derecesi ve beğenmesi anlamına gelmektedir (Hamarta vd, 2009: 26-27).
3. YÖNTEM
Araştırma ve yayın etiği kurallarına uyularak hazırlanan bu çalışma için Bitlis Eren Üniversitesi Etik
İlkeleri ve Etik Kurulu’ndan 01.04.2019 tarih ve 2019/04-VII sayılı uygunluk kararı alınmış ve ilgili ölçekler
2019 yılı Haziran ayında uygulanmıştır.
Bu çalışmada Benlik Saygısı ile Stresle başetme arasındaki muhtemel olumlu ilişkiyi Bitlis Tatvan
Devlet Hastanesinde inceleyerek, burada çalışan hemşireler özelinde genel olarak ta kamuda stresle baş etme
ve benlik saygısı arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amaçlanılmıştır. Bu çalışmada nicel verleri esas alan
betimsel ve aynı zamanda ilişkisel modeli kullanılmaktadır (Karasar, 2000:79). Çalışmamızın evreni Bitilis
Tatvan Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerden oluşturmaktadır. Burada toplam (α=250) hemşire olduğu
tespit edilmiştir. Merkezi limit teoreminde Büyük örneklem hacmi n>29’dur. Maksimum örneklemeye
ulaşılmaya çalışılmış ve n=142 kişiye ulaşılabilmiş ve bu sayının yeterli olduğuna karar verilmiştir. Çalışmada
örnekleme seçme tekniği olarak basit tesadüfi örnekleme alma kullanılmıştır ki bu örnekleme uzaydaki her
şeyin eşit olarak seçilme şansına sahip olması demektir (Altunışık vd., 2010: 138). Veri toplama aracı olarak
Rosenberg Benlik Saygısı ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Türksoy, 2014: 133) kullanılmaktadır.
Benlik Saygısını ölçmek için, tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır
(α=.79). Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 63 madde olup 12 alt ölçeği bulunmaktadır ki bu alt ölçekler
birbirinden bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 10 maddeden oluşan ve 4’lü Likert tipinde
olan “Benlik Saygısı” alt ölçeği kullanılmıştır. Dörtlü Likert tipi derecelendirmenin kullanıldığı ölçekte yer
alan 1., 2., 4., 6. ve 7. maddeler tersten puanlanmaktadır. Çalışmada seçeneklerde puan arttığı zaman benlik
saygısı düzeyi de artmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır.
Orijinal ölçeğin 0.80 iç tutarlılığı vardır ve 0.75 güvenilirlik sayısı da Türkçe uyarlamalarda tespit edilmiştir
(Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986).
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Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeğini değerlendirirken ifadelerin karşısındaki sütunda
kendilerine uygunluk durumuna göre % 0’dan %100’e kadar dört tane kademeyi işaretlemeleri istenmiştir. Bu
ölçek beş alt boyuttan meydana gelmektedir (Şahin ve Durak, 1995: 73; Lazarus ve Folkman, 1984): Kendine
güvenli (8, 10, 14, 16, 20, 23 ve 26), iyimser (2, 4, 6, 12), kendine güvensiz (3, 7, 11, 19, 22, 25, 27, 28),
boyun eğici (5, 13, 15, 17, 21, 24) ve sosyal destek arama ( 1, 9, 29, 30) yaklaşımı. Alt boyutlar için; kişi
kendine güvenli, iyimser ve sosyal desteğe başvurma boyutlarına yüksek puan veriyorsa stresle baş etmede
etkili; çaresiz ve boyun eğici yaklaşım yüksek puan veriyorsa stresle baş etmek için etkisiz yöntemleri
kullanıyor demektir.
Ölçekteki ifadelerden kendine güvenli yaklaşıma dair olanlarla iyimser yaklaşıma dair olan ifadelere
katılanlar (bu ifadelerin kendilerine uygunluğunu % 70-100 olarak değerlendirenler) “olumlu” şeklinde,
kendine güvensiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşıma dair ifadelere katılanlar (bu ifadelerin kendilerine
uygunluğunu % 70-100 olarak değerlendirenler) ise “olumsuz” şeklinde tablolaştırılmıştır. Sosyal Destek
arama alt boyutuna dair verilen cevaplar değerlendirilmemiştir.
Çalışmanın Hipotezleri: H1 demografik özellikler ile Benlik Saygısı arasında bağlantı vardır. H2
demografik özellikler ile Stresle Başa Çıkma Tutumları arasında bağlantı vardır. H3 Benlik Saygısı ile Stresle
Başa Çıkma arasında pozitif bir bağlantı vardır. Araştırmada verilerin çözümü için SPSS 25 paket programı
kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümü için frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik özellikler

Yaş

Eğitim
Durumu

Mesleki
Deneyim

Medeni
durum
Mesleği
Tercih Sebebi
Çalışma
Şekli

Frekans

18-22
23-27
28-31
32 ve üzeri
Toplam
Sağlık
Meslek Lisesi
Önlisans
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelik
Yüksekokulu
Toplam
0-4
5-9
10-14
15 yıl ve
üzeri
Toplam
Evli
Bekâr
Toplam
İsteyerek
İstemeyerek
Toplam
Gündüz
(08-16)

61

Oran
%

12
52
44
34
142

8.45
36.61
30.98
23.94
100,00

10

7.04

26

18.3

42

29.57

64

45.07

142
70
40
28

100,00
49.29
28.16
19.71

4

2.81

142
72
70
142
88
54
142

100,00
50.7
49.29
100,00
61.97
38.02
100

32

22.53
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Vardiya
(08-16, 08-24: 1622
15.49
24: 24-08)
Nöbet (1688
61.97
08: 20-08: 08-08)
Toplam
142
100
40-45 saat
46
32.39
46-60 saat
46
32.39
Haftalık
61-80 saat
44
30.98
Çalışma Süresi
81 ve üzeri
6
4.22
Toplam
142
100
Katılımcılara dair Demografik Özellikler tablosu (Tablo 1) incelendiğinde; yaş dağılımlarında
çoğunluğu % 36.61 (n=52) ile 23-27 arasındakiler, eğitim durumu dağılımlarında çoğunluğu % 45.07 (n=64)
Hemşirelik Yüksekokulu mezunları, mesleki deneyim dağılımlarında çoğunluğu % 49.29 (n=70) 0-4 yıl arası
mesleki deneyim, medeni durumda çoğunluğu % 50.07 (n=72) evli olanlar, mesleği tercih sebebi
dağılımlarında çoğunluğu % 61.97 (n=88) isteyerek giren, çalışma şekli dağılımlarında çoğunluğu % 61.97
(n=88) nöbet, haftalık çalışma süresi dağılımlarında çoğunluğu % 32.39 (n=46) 40-45 saat ve aynı oranla 4660 saat çalışanlar oluşturmaktadır.
Tablo 2. Demografik Özellikler ve Benlik Saygısı İlişkisi
Demografik Özellikler
Frekans
Katılan
Katılmayan
(Doğru ve Çok (Yanlış ve Çok
Doğru) %
Yanlış) %
18-22
76.1
23.9
12
23-27
84.9
15.1
52
28-31
44
75.9
24.1
Yaş
32 ve Üzeri
34
85.2
14.8
Toplam
142
Sağlık
90
10
10
Meslek Lisesi
74.8
25.2
Önlisans
26
Eğitim
Sağlık
84.8
15.2
42
Durumu
Yüksekokulu
80.6
19.4
Hemşirelik
64
Yüksekokulu
Toplam
142
Mesleki
0-4
70
83.8
16.2
Deneyim
5-9
40
76
24
84.9
15.1
10-14
28
15 yıl ve
80
20
4
üzeri
Toplam
142
Medeni
Evli
72
80.5
19.5
Durum
Bekâr
70
82.2
17.8
Toplam
142
Mesleği
İsteyerek
88
83.6
16.4
Tercih Sebebi
İstemeyerek
54
77.6
22.4
Toplam
142
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Çalışma

Gündüz
72
28
32
(08-16)
Vardiya
52.2
47.8
(08-16, 08-24: 1622
24: 24-08)
Nöbet (1686
14
88
08: 20-08: 08-08)
Toplam
142
Haftalık
40-45 saat
46
80.1
19.9
Çalışma Süresi
46-60 saat
46
81.5
18.5
61-80 saat
44
80.9
19.1
81 ve üzeri
6
92.4
7.6
Toplam
142
Demografik Özellikler ve Benlik Saygısı İlişkisi Tablosuna (Tablo 2) bakıldığında: Yaş bakımından
en fazla katılan oranı % 85.2 ile 33 ve üzeri yaşta olanlarda; eğitim durumu bakımından katılanlarda en fazla
katılan oranı % 90 ile sağlık meslek lisesi mezunlarında; mesleki deneyim bakımından en fazla katılan oranı
% 84.9 ile 10-14 yıl arasında; medeni durum bakımından en fazla katılan oranı % 82.2 ile bekar: mesleki
tercih sebebi bakımından en fazla katılan oranı % 83.6 ile isteyerek; çalışma şekli bakımından en fazla katılan
oranı % % 86 ile nöbet; haftalık çalışma süresi bakımından en fazla katılan oranı % 92.4 ile 81 ve üzerinde
çalışanlarda görülmektedir.
Genel olarak değerlendirdiğimizde tüm demografik özellikler ve alt gruplarında katılanların oranı
katılmayanlara göre açık ara-anlamlı şekilde öndedir. Buradan Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki çalışan
hemşirelerin benlik saygılarının anlamlı şekilde yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Demografik Özellikler ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İlişkisi
Demografik Özellikler
Frekans
Olumlu
Olumsuz
(Kendine
(Kendine
Güvenli
ve Güvensiz
ve
İyimser
Boyun
Eğici
Yaklaşım) %
Yaklaşım)
%
18-22
61.4
38.6
12
Şekli

Yaş

23-27
28-31
32 ve Üzeri
Toplam

52
44
34
142

Sağlık
Meslek Lisesi
Önlisans
Eğitim
Sağlık
Durumu
Yüksekokulu
Hemşirelik
Yüksekokulu
Toplam
Mesleki
0-4
Deneyim
5-9
10-14

10
26
42
64
142
70
40
28

63

82
80
81.4

18
20
18.6

62.8

37.2

86
81.5

14
18.5

78.5

21.5

78.4
80.7
83

21.6
19.3
17
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15 yıl ve

4

üzeri

78.5

21.5

Toplam
142
Medeni
Evli
72
78.1
21.9
Durum
Bekâr
70
78.1
21.9
Toplam
142
Mesleği
İsteyerek
88
80.1
19.9
Tercih Sebebi
İstemeyerek
54
78.2
21.8
Toplam
142
Çalışma
Gündüz
69.8
30.2
32
Şekli
(08-16)
Vardiya
84.85
15.15
(08-16, 08-24: 1622
24: 24-08)
Nöbet (1682
18
88
08: 20-08: 08-08)
Toplam
142
Haftalık
40-45 saat
46
73.7
26.3
Çalışma Süresi
46-60 saat
46
83.5
16.5
61-80 saat
44
86.8
13.2
81 ve üzeri
6
70.7
29.3
Toplam
142
Demografik Özellikler ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İlişkisi Tablosuna (Tablo 3) bakıldığında:
Yaş bakımından en fazla olumlu olan oranı % 81.4 ile 32 ve üzeri yaş; eğitim durumu bakımından en fazla
olumlu olan oranı % 86 ile önlisans; mesleki deneyim bakımından en fazla olumlu olan oranı % 83 ile 10-14
yıl arası; medeni durum bakımından en fazla olumlu olan oranı % 78.1 ile her iki grup için de eşit: mesleği
tercih sebebi bakımından en fazla olumlu olan oranı % 80.1 ile isteyerek; çalışma şekli bakımından en fazla
olumlu olan oranı % 84.85 ile vardiya; haftalık çalışma süresi bakımından en fazla olumlu olan oranı % 86.8
ile 61-80 saat arasındaki çalışanlarda görülmektedir.
Genel olarak değerlendirdiğimizde tüm demografik özellikler ve alt gruplarında katılanların oranı
katılmayanlara göre açık ara-anlamlı şekilde öndedir. Buradan Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki çalışan
hemşirelerin stresle başa çıkma yöntemlerinde doğru yöntemleri kullandıkları, başarılı oldukları
anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Benlik Saygısı ve Stresle Baş Etme tutumları arasındaki muhtemel olumlu ilişkiyi Bitlis Tatvan Devlet
Hastanesinde çalışan hemşireler özelinde genel olarak ta kamuda ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada
araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulmuştur. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik
Kurulu’ndan 01.04.2019 tarih ve 2019/04-VII sayılı uygunluk kararı alınmıştır.
Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında; yaş dağılımlarında çoğunluğu % 36.61 (n=52)
ile 23-27 arasındakiler, eğitim durumu dağılımlarında çoğunluğu % 45.07 (n=64) Hemşirelik Yüksekokulu
mezunları, mesleki deneyim dağılımlarında çoğunluğu % 49.29 (n=70) 0-4 yıl arası mesleki deneyim, medeni
durumda çoğunluğu % 50.07 (n=72) evli olanlar, mesleği tercih sebebi dağılımlarında çoğunluğu % 61.97
(n=88) isteyerek giren, çalışma şekli dağılımlarında çoğunluğu % 61.97 (n=88) nöbet, haftalık çalışma süresi
dağılımlarında çoğunluğu % 32.39 (n=46) 40-45 saat ve aynı oranla 46-60 saat çalışanlar oluşturmaktadır.
Demografik Özellikler ve Benlik Saygısı İlişkisine dair tablo incelendiğinde; her demografik özellik
ve tüm alt gruplarında, ölçekteki ifadelere Doğru ve Çok Doğru şeklinde cevap vererek “Katılan” oranı
“Yanlış” ve “Çok Yanlış” şeklinde cevap veren “Katılmayan” oranından açık ara-anlamlı şekilde öndedir.
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Buradan Bitlis Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde her demografik özellik ve alt grupları için benlik
saygısı oranının anlamlı şekilde yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Demografik Özellikler ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İlişkisine dair tablo incelendiğinde; her
demografik özellik ve tüm alt gruplarında, ölçekteki ifadelere Olumlu “Kendine Güvenli” ve “İyimser”
yaklaşıma dair ifadelere katılarak “Olumlu olanların” oranı “Kendine Güvensiz” ve “Boyun Eğici” yaklaşıma
dair ifadelere katılarak “Olumsuz olanların oranından açık ara-anlamlı şekilde öndedir. Buradan Bitlis Devlet
Hastanesi’nde çalışan hemşireler için her demografik özellik ve alt grupları için Stresle Baş Etme yöntemleri
oranının anlamlı yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışmanın ilk iki hipotezi açısından, her iki ölçeğe dair demografik özelliklerle bağlantısı olduğu
ancak bu özellikler ve alt grupları için anlamlı bir farklılaşma olmadığı, bu şekliyle hipotezlerin doğrulandığını
görmekteyiz. Diğer yandan Benlik Saygısı ile Stresle Baş Etme Yöntemleri arasında pozitif bağlantı olduğuna
dair 3. Hipotezimiz, iki ilişki tablosuna bakıldığında açık olarak doğrulanmaktadır. Yine de 3. Hipotezimiz
için bazı demografik özellikler bazı alt gruplarında bire bir örtüşmeler olsa da genelde birbirine yakın ancak
kısmen farklılaşan değerler gözlenmiştir.
Sonuç olarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ndeki hemşirelerin benlik saygılarının ve stresle baş etme
yöntemleri tutumlarının yüksek olduğu görülmektedir. Her iki boyutun da paralel değerler gösterdiği
gözlemlenmiş olup benlik saygısı ve stresle baş etme yöntemleri tutumlarının her demografik özellik ve alt
gruplarında birbirleriyle paralel, pozitif ilişki içinde oldukları görülmektedir. Diğer yandan bu her iki olgu
için de demografik özelliklerin alt gruplarında birbirleriyle paralel ancak anlamlı olmasa da kısmen farklılaşan
değerlere ulaşılmaktadır.
Kamuda çalışan işgörenlerin verim ve performansını doğrudan etkileyeceği de göz önüne alınarak,
katılımcıların benlik saygısındaki düşüklükler ve stresle baş etme yöntemleri tutumlarındaki sosyal destek
arama yaklaşımı boyutu üzerine yeni çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜYÜKCAN SAYILIR*
TÜRK KÜLTÜRÜ ve MİTOLOJİSİNDE SU İYESİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME
A BRIEF EVALUATION ON WATER GOOD IN TURKISH CULTURE and MYTHOLOGY

ÖZ
Yer-su’nun bir parçası olan su ve onun çevresinde şekillenen ‘su kültü’, Türklerin tabiat kültleri
içerisinde ‘yer’ ile birlikte ilk sırada değerlendirilmiştir. Suyun kutsal olarak algılanmasının arka planında
kozmik ve kozmogonik anlatımlarda, kozmosun su ile başlayıp, yine su ile sona ermesi yatmaktadır.
Dolayısıyla su iyesi denilen su ruhları, suların hem sahibi hem de hâkimidirler. Bu doğrultuda yaşamın
başlangıcında her yerin suyla kaplı olması düşüncesi, su ile ilgili olarak, hâkim güç olma ve göksel ruhların
bir parçası ya da temsilcisi olma kut’u ve motifini ön plana çıkarmaktadır. Destanlarda su, çoğunlukla gökkağan ikiliği, suyun Tanrı’nın bir parçası olma kutsallığı, devlet olma ve yurt tutmada yardımcı güç şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda Anadolu’daki su kültüyle ilgili söz, dua, deyiş, tutum ve davranışlar, İslam öncesi eski
Türk kültüründe mevcut olan yer-su inanışlarının daha sonraki dönemlere yansıyan biçimi ve tezahürleridir.
Anahtar Kelimeler: Su iyesi, su kültü, Türk Mitolojisi, destan, kozmogoni, yer-sub.
Jel Kodları: N9, N95, N90.

ABSTRACT
Water, which is a part of the earth-water (yer-su), and the "water cult" shaped around it, were
evaluated in the first place together with "earth" in the natural cults of the Turks. In the background of the
perception of water as sacred, in cosmic and cosmogonic expressions, the fact that the cosmos starts with
water and ends with water again plays a vital role. Therefore, water spirits are both the owner and the “lord”
of the waters. Concordantly, the idea that everywhere was covered with water at the beginning of life brings
to the fore the concept and motif of being the dominant power and being a part or representative of the
celestial spirits. In the epics, water mostly appears in the form of the sky-khagan duality, the sanctity of water
being a part of God, being a state and a helping power in keeping a homeland.
In this context, the words, prayers, sayings, attitudes and behaviors related to the water cult in Anatolia
are the reflected forms and manifestations of the earth-water beliefs that existed in the pre-Islamic ancient
Turkish culture.
Keywords: Turkish culture, Turkish mythology water cult, sky-khagan, Anatolia.
Jel Codes: N9, N95, N90.
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Tüm dünya uygarlığı ve mitolojisinde olduğu gibi su, yaşamın başlangıcı ve kaynağıdır. Türk kültür
ve mitolojisinde herşey ona dayanır. Türklerin üçlü dünya algısında yeri kozmogonidedir. Yaşam ilk onunla
başlar. Türk kozmogonisinde yer-sub (yer ve su) anlayışında yerini alır. Dünyanın oluşumunda mitolojik
bilgiler, ilk olarak su ile başlar. O anlamda tanrısaldır, kut’ludur; göksel ve yer ruhlarının ilkidir; başlangıçtır.
İslamiyetten sonraki anlatılarda en dikkat çeken “suyun, Allah’ın dîdârını (cemâlini) görmüş” olmasıdır. Bu
anlayış ve inanç, su ve Türk ilişkisinde eski Türk inancından bu yana belirleyici olmuş ve suya hep saygı
duyulmuştur.
Kozmogonik olarak Türklerin cihan anlayışında, su ve yer ile birlikte ifade edilmiştir. Somut olarak
yer-su ve onların hayat verdikleri anlatılırken, soyut manada da koruyucu ve yardımcı yer-sub ruhlarının kut’u,
merkez/vatan ve toprak (Ötüken) ekseninde durulmuştur. Yer-su ruhlarının anlam açısında mahiyetini “Türk
Oguz begleri budun eşiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artatı
(udaçı erti)?Türk budun ertin, ökün!” şeklinde en güzel Orhun Yazıtları’ndan anlamak mümkündür. (Ergin,
2014, 23) Eski Türk dini inanç ve davranışlarında su, “pınar, ırmak, çay, nehir, göl, deniz, okyanus”
şekillerinde destan, masal, deyiş, kargı, atasözü ve dualarında bahsedilirken zaman zaman da yer, dağ, ateş ve
ağaç iyeleriyle birlikte kullanıldığı görülmektedir. (İnan, 2006:48)
Eski Türkler, su yerine, kelime olarak “sub”u kullanmışlar ve daha ziyade Göktürk Yazıtlarında bu
yazılış görünmüştür. Uygur yazılarıyla yazılmış Doğu destanının içinde su sözü, “sug(ı)” olarak söylenmiş ve
yazılmıştır. Radloff’a göre, Sagay, Koybal ve Şor gibi Altay kültür çevresindeki Türk kesimleri, suya, “sug”
demekteydiler. İlk Uygur zamanında ise “suv” olarak yazılmış daha sonra bu gelenek, Kaşgarlı Mahmud’un
kitabı Kutadgu Bilig için de devam etmiştir. (Ögel, 2002: 318) Mitolojik tasavvurda genellikle insan ya da
balık şeklinde düşünülen varlıklar olarak öne çıkan su iyeleri ise, Türk halklarının anlatılarında “Su Issı, Su
Eezi, Su Anası, Uhun Ecen, Subaba, U İçite, Ukulaan Toyon vb.” olarak geçmektedir. (Türkan, 2012:135)
Emel Esin Türk kozmolojisini, kâinatın bütün tezahürlerini gök ve yer-suyun temsil ettiği, birbirine
zıt, fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuş olarak kabul edilen sistemin, Proto Türk ve
Türklerin en eski veyahut öz kozmolojisi olduğunu ifade eder. (Esin, 2001:19) Bu bakımdan Türk mitoloji
anlatılarında, “başlangıcın/dünyanın oluşumu” (yaratılış) da, tufanın ve kalgançı çakın da (kıyamet)
anlatılarında su olmazsa olmaz bir motiftir. Altay-Sayan Türklerinin destanlarına göre, ilk evre yaratılış, ikinci
evre de tufan ile tanımlanır. Buradaki ortak motif, su’dur. Efsaneye göre, Tanrı’nın şımarık, hakkı tanımamış,
birbirini öldürmekten zevk alan insanları cezalandırmak için tufan göndereceği haberini ilk olarak demir
boynuzlu, gök renkli bir keçi haber vermiştir. İnsanlar bu uyarıya kulak tıkamışlardır. Gök teke, yedi gün
boyunca yeryüzünü gezmiş ve önce 7 gün boyunca deprem olmuş daha sonra her biri yedişer gün olan dağların
ateş püskürmesi, aralıksız yağan yağmurlar (su motifi), fırtına ve dolular ve ardından kar yağmıştır. Yedi
günün tamamında havalar keskin şekilde soğumuştur. Yedi kutsanmış erkek kardeşten en büyüğü Erlik, en
küçüğü Ülgen’di. Ülgen, nomçı denilen kutsal kitabın sahibi adıyla bilinmekteydi. Bu yedi kardeş bir gün bir
gemi yaparlar ve her tür hayvandan bu gemiye birer çift alırlar. Bu esnada tufan başlar, gökler delinir ve bütün
dünya su ile kaplanır. Dağlar dahi suyun altına gömülürler. Bütün canlılar yok olur. Yalnız bu gemide olanlar
kurtulur. İşte bu tufan çekildikten sonra Ülgen, toprak parçası bulmak için sırasıyla gemiden önce bir horoz,
ardından kaz ve en son olarak da karga gönderir. Hiçbiri geri dönmeyince bir kırlangıcı karayı bulmak üzere
gönderir. Kırlangıç ağzında toprakla geri döner ve karanın dağın ötesinde olduğunu bildirir. Böylece dünya,
yaşamının ikinci evresine dahil olur. (Bayat, 2017:70) Bu mitin farklı versiyonları, Türkistan coğrafyasının
çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk halklarında görülmektedir. Bununla birlikte İslamiyet sonrasındaki
anlatımlarla bu destanlar, Hz. Nuh ve tufan örneğinde olduğu gibi, birbirine son derece benzer unsurlar
barındırması açısından dikkat çekicidir. Kalgancı çak adı verilen kıyamet anlatılarında da su motifi, “doğada
fırtına kopacak, kara su kanla karışarak, dağlar yaprak gibi yellenecek, yerin altı üstüne gelecek” şeklinde
karşımıza çıkmaktadır.(Bayat, 2017:76)
En eski Türk destanlarında, özellikle yaratılışı derleyen Verbitsky ve Radloff’a göre, “Dünya bir deniz
idi, ne gök vardı ne bir yer, uçsuz bucaksız sonsuz sular içreydi her yer!” ifadeleriyle, Türklerin, suyu,
yaratılışta ilk sıraya koyduklarını söylemek mümkündür. Altay yaratılış mitinde, ilk insanın yaratılışı
esnasında, yılanlar, suyla kaplı olan dünyayı sararak ona destek olmuşlardır. Fakat daha sonra Altay destanı
olan Maa-day Kara’da bu görev, iki balık tarafından üstlenilmiş; balıklar, her iki tarafından dünyayı sararak
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destek olmuşlardır. Zamanla destanların geçirdiği değişim ve dönüşümün etkisiyle okyanusun yerini ırmak
almış ve dünyayı ayakta tutan varlık, bu sefer balina olarak karşımıza çıkmıştır. (Çoruhlu, 2017:154) Altay
Yaratılış Destanı’nda, Dünya’nın üzerinde durduğu yer, diğer mitlerde de ortak olarak görülen “uçsuz,
bucaksız su” (kozmik okyanus)dur. İnanışa göre, ucu bucağı görünmeyen suyun içinde bulunan yılan, ejderha,
dev su kaplumbağaları, dev balıklar gibi yaratıkların zaman zaman yeryüzünün üzerine yerleştirildiği varlıklar
olarak düşünülmüştür. Bunlar suda yüzüp su yüzeyinde de sabit kalabildiklerinden bunların üzerinde yer alan
Dünya da bu sayede sabit durabilmektedir. Bu hayvanlardaki herhangi bir hareketlilik, felaketlerin, tufanların
ve depremlerin olmasına sebep olabilmektedir. (Çoruhlu, 2017: 152-153)
Dünya’nın yaratılışı ile ilgili anlatımlarda çoğunlukla, göksel ruhlardan Ülgen’in uçtuğu ancak
konacak bir yer bulamadığı; bunun üzerine Ak Ene’nin Ülgen’e seslenerek denizden bir taş çıkarmasını
istemesi ve yaptım olmadı deme, yap diyerek “bolsun kıl” diye seslenmesini anlatır. Burada Ülgen tek yaratıcı
değildir; o, ne yapılması gerekirse onu yapmıştır. Dişi ruh Ak-ene yaratıcı eril kutsal ruh Ülgen’e yaratma
kudretini ve ilhamını vermiştir. Ana maygıl ise ulusu koruyan ve kendisine ulus anası da denilen ruhtur.
(Bayat, 2017:24, 25, Çoruhlu, 2017:51) Dünyanın yaratılmasında ikisinin de ismi geçmektedir. Burada Türk
Milleti’nin vatan, toprak ve devlet kavramlarının, suyun içinden çıkarılan bir kaya parçasıyla oluşması motifi
dikkat çekicidir. Muhtemelen kökenden gelen bir anlayışla Türkler, toprağı su ile kodlamış ve
değerlendirmiştir. Çünkü mitoloji ve kaynaklarda, toprak, ancak su ile düşünülüp irdelendiğinde bir anlam
kazanmıştır. Birlikte kullanıma örnek olarak, Göktürkçe yazılan Yenisey Yazıtlarında “yerime, ayıta, suyuma
adırıldım” (yerimden suyumdan ayrıldım) verilebilir. (Orkun, 2011: 73) Devlet ve su ilişkisini, eski Türkler,
suyun kollara ayrılmasını, tarmak kelimesiyle anlatır. Günümüze “tırmık” olarak gelen bu kelime hayvan veya
kuşların pençesi veya tırnağı anlamında kullanılır. Bu kapsamda “suv tarmaklanması/boy tarmaklanması”
demek, boyun veya halkın, parçalanması veya bölüklere ayrılmasının metaforudur. (Ögel, 2002:391) Kül
Tigin Yazıtında, “Türk Milleti, ilinizi bırakıp gittiniz. Gittiğiniz yerde iyiliğiniz şu oldu. Kanınız su gibi, ırmak
gibi aktı” şeklinde su kutsanmış; fakat kanın su gibi akmasının da tabu olarak görüldüğü de uyarı olarak dile
getirilmiştir. Göktürk yazıtlarında, Türklerin devletten kopup, başlarını alıp gitmeleri, “kanın, ırmak gibi
(ögüzce) aktı; kemiğin, dağ gibi yığıldı” ifadeleriyle anlatılmıştır. Başlarına gelen felaket yada başarısızlıkların
sebeplerini, atalarından ders almamalarında, kut’a saygısız davranmalarında, Tanrı’nın izin vermemesi
veyahut onu kızdırmalarında aramışlardır. Bunu yaparken de çoğunlukla, yaşadıkları olayları, tasvirlerinde
tabiat olaylarıyla veya onların kutsal ruhlarıyla anlatma yoluna gitmişlerdir. Düşmanı yendiklerinde ise,
günümüzde de tarihi anlatımlarda sıklıkla kullanılan “düşmanı denize dökmek” tabiri, “otça, borça” (fırtına)
gibi gelen düşmanı, “Tanrı yarlık izin verdi, düşmanı dağıttık ve ögüzke tüşdi” yani ırmağa düştüler şeklinde
ilk olarak ortaya çıkmıştır. (Ögel, 2002: 324, 374) Burada yer-suların küçük kutsal iyeler olduğu ve yersularına
izi denildiğini de hatırlatmakta fayda vardır. İbn-i Mühenna’ya göre, sahip ve mâlik demektir. Aynı anlamı
Kaşgari’de belirtir ve “izimiz yarlığı” terkibinde olduğu gibi, İslamiyet sonrası dönüşüm ve değişimi
“Rabbimizin emri/izni” dir. (Yörükan, 2005:58)
Türk kozmogonik ve kozmik düşüncesine göre, Tanrı, Türk’ün atalarının “yeri ve suyu sahipsiz
kalmasın” diye kağanları getirmiş ve bu kut’un başına koymuştur. Görevini iyi yapmayan, suiistimal eden, bu
kuta layık olmayan yöneticileri, yer ve su ruhları cezalandırır. Bu düşüncenin etkisi yalnızca dinsel
davranışlara değil aynı zamanda devlet ve vatan kavramlarına da yansımıştır. O nedenle, Türk yöneticilerin
görev ve sorumlulukları yalnızca halkına karşı olmamalı esas itibariyle kutsal olana olmalıdır. Bu bakımdan
sorumluluk büyük ve ağırdır. Halkından aç olanı doyurmalı, çıplak olanı giydirmeli, “Ot ve su” gibi
yaşamamak için, çok çalışmalı, devletine ve milletine sahip çıkmalı ve bu “kut’sal” görev yerine getirilmelidir.
(Ögel, 2002:315) Bu bakımdan yer-su-kut ve devlet kavramları hep yanyana kullanılmış, devleti ve hakimiyet
yersub ruhu ve kutu üzerinden betimlenmiştir. Uygur yazılarında geçen, “okyanuslar kadar (taluy ögüz) geniş
ve uçsuz bucaksız (keng alkıng)” sözü, tıpkı Çinlilerin Hun hakanlarını tanımlarken kullandıkları Şen-yü veya
Tanyü ifadeleri gibi, genişlik ve büyüklüğün de ifadesidir. Nehir, ırmak demek olan “Üküz, ögüz” sözünün
Türklerde yalnızca büyük ülkeler ile büyük kavimlerin ırmaklarına verilen bir ad olması Göktürklerde başlar.
Ögel’e göre, küçük bölge ırmaklarına asla “ögüz” adını vermemişlerdir. Bilge Tonyukuk, Göktürklerle
Türgişler arasındaki savaşı anlatırken “ertiş ögüzüg keçiksizin keçtimiz” yani İrtiş ırmağının geçitsizliğini
geçtik şeklinde bahsetmektedir. (Ögel, 2002:367-369)
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Türklerin acundan/cihandan bahsederken “tört bulung” (dört bucak) ifadelerinde olduğu gibi, suyun
da benzer şekilde büyüklük-genişlik manasında kullanıldığı görülmüştür. Türkler, “Üze Türk Tengrisi, Türk
ıduk yeri subı, anca timiş erinç: Türk budun yol bolmazun tiyin, budun bolcun tiyin…”, “okyanuslar kadar
geniş (veyahut derin) yerin aşılması” şeklindeki ifadelerle muvaffakiyet ve hakimiyet kavramlarına
değinilmiştir. (Ögel, 2016:44) Kutlu yer-sub, bazen Türk kağanına, Türk ilinin yer ve suları olarak emir
veriyor, bazen de “kağanın devlet ve ikbaline” yâr olmuyorlardı. Buna örnek olarak, Bilge Kağan yazıtındaki,
Bilge Kağan’ın amcası Kapagan Kağan’dan bahiste, “Üze Tengri, ıduk yer sub…. Kağan kutı taplamadı”
satırları örnek gösterilebilinir. (Ögel, 2016: 46) Çünkü insanoğlu için, bireysel ve devlet hayatında,
Kaşgarlı’nın da belirttiği gibi (tengri beni ağırladı) mutluluğun sırrı, işlerin yolunda gitmesi ve uzun ömürlü
olmasının altında bir kuta sahip olmak yatmaktadır. “Eğer Tanrı, esirine, kut ve büyük mutluluk verirse, o
zaman, onun işleri her zaman yolunda gider. Ulu Tanrı, onu iyiliklere boğdu, onun sayesinde, kut ve büyük
mutluluk bir bulut gibi yükseldi” Kut’un gidişi, ya geldiği gibi uçup giderek yada ruhun tıpkı bir ateş gibi
sönmesi yoluyla olduğu belirtilmektedir. (Roux, 1999:42)
Yaşamın her yönünü şekillendirdiği açıkça ortada olan Türk kültüründeki bu iye ve inanışların, mimari
yapıların inşasında bile ortaya çıktığı ve bu hususa bilhassa dikkat edildiği görülmektedir. Buradaki davranışın
altında, dünyanın dengesinin sarsılacağına dair korku, yanlış yapınca başına büyük bir felaketin geleceğine
dair olan inanç ve bu nedenle tedbirli davranma zorunluluğu yatmaktadır. Konuyla ilgili güzel bir örnek
olarak; Mircea Eliade’e göre, kadim uygarlıklar bir yere tapınak, dini mabet yaparken dünyanın dengesini
değiştirmemek için astrolog vasıtasıyla dünyayı taşıyan yılanın kafasına denk düşecek şekilde noktalar
belirlenir ve bunun üzerinden inşaatın yapımı başlardı. (Eliade, 1994:32) Türklerde de özellikle Mani ve
Budizm dinlerinin etkisinin yoğun yaşandığı dönemlerde, üzeri yazılı kazıkları tapınak temellerine çaktıktan
sonra mabet veya manastırlar inşa edilmekteydi. (Çoruhlu, 2017:154)
Su ile ilgili anlatılardan, Türk gelenekleri, inanışları ve tarih içinde girip çıktıkları çeşitli dinler
hakkında da bilgi edinilmektedir. Suyun, kamlık kültüründe dini ritüellerde özellikle Korkut Ata yardıma
çağrılırken dualarda sıklıkla isminin geçtiği görülmektedir. “Su ayağı Er-Korkut, baksıların piri…dar yolda
sana sığındım” , “Sub başında Süleyman, sub ayağında Er-Korkut, çağırınca gel, kaygu ve hastalığı bul”
şeklinde dualar edilirdi. (Ögel, 2002:315) Otacı ak kamların duasına benzer bu duada, suyun şifacı olma ve
iyileştirici özelliği vurgulanmıştır.
Suyun taşla birlikte anıldığı rivayetlerde ise, özelikle Doğu Türklerinin halk inançlarında çok sık
rastlanılan yada taşı motifi ve yağmur anlatısı dikkati çeker. Buna göre, Kırgız-Kazakların Er Gökçe
destanında geçen, Er Kosay’ın yanındaki adamlarının çölde susaması, Er Kosay’ın cay (yad) taşını çıkarması,
onu sallayarak yere koyması ve ardından yağmurun yağması ve askerlerin susuzluğunun giderilmesi anlatısı
dikkat çekicidir. Benzer olarak Kırgızların Manas destanının büyük Çin seferi rivayetinde Almanbet adlı
kahramanın yağmur yağdırmak için bulutları efsunladığından bahsedilir. Bugün de İslamiyetle birlikte su ve
taş ilişkisinin devam ettiği, Anadolu’nun özellikle doğu olmak üzere bazı bölgelerinde, yağmur duası için 41
taşa dua okuyup suya atıldığı bilinmektedir. (İnan, 2006:164)
Suyun ateşle birlikte anılması ile ilgili örneklerden, işareti duman olan göksel ruhlardan Karlık’a bir
mesaj olarak, otağların tam orta noktasında yanan ocakta bulunan ateş üzerine, duman çıkması için su
serpilmesi en dikkat çekici olanıdır. (Çoruhlu, 2017:36, Anohin, 2006:15) Bunun dışında kutsal ruhları
incitmemek, saygısız davranmamak inancıyla, ateş, suyla söndürülmez, tükürülmez gibi yasak, tutum ve
davranışlar da bulunmaktadır.
Suyun dört elementten ağaçla olan ilişkisinde, ağacın hayat ağacı motifi olduğu ve tıpkı su gibi
yaşamın devamı için olmazsa olmaz mitolojik unsurlardan biri olduğu kanaati yaygındır. Kökleriyle beslenen
yitikenlerin/evrenin, zamanın çarklarını (güneş, ay ve gezegenlerin kozmik döngüsü) çevirdiği dallarıyla da
göğe uzandığı miti göz önünde bulundurulduğunda yaşamın enerjisini sağlayan iki unsur oldukları
değerlendirilmektedir. (Esin, 2001:41) Konuyla ilgili, Kuzeybatı Asya’daki Turalı Türk boyundan denizin
ötesindeki gök ağacıyla olan bir masala göre; “Bir Hanın oğlu, 24 arkadaşıyla yola çıkar. 24 gün giderler. 24
atları ölür. Yaya yürümek suretiyle denize varırlar. Denizde salları batar ve bir adaya düşerler. Adada bir
“Pay-terek”, yani “Bay-direk” dedikleri büyük bir ağacın olduğunu görürler. Ağaçta bir kartal ve kartalın
iki yavrusu vardır. Yavruları, bir ejderha yemek ister. Oğlan, ejderhayı öldürür ve onları kurtarır.” Buradaki
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masal, bize, kayıp Dede Korkut Hikayelerinden “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesini”
anımsatmaktadır. Burada, Salur Kazan su ile konuşmaktadır. (Demir, 2019, Ekici, 2019) Bunun gibi pek çok
Türk masalında ve destanlarında suyla ilgili anlatılar vardır. Su perisi de bunlardan birisidir. Dede Korkut
destanlarında Korkut Ata suyun üzerinde ölümü bekler; Köroğlu destanında da Köroğlu’nun atının soyu sudan
çıkan bir ata dayanır. XI. yüzyılda Kıpçaklar arasında ünlü bir kahraman olarak bilinen Çora Batır’ın denizde
boğularak öldüğü rivayet edilmektedir. Fakat bir diğer rivayette ise onun, gönüllü olarak kendisini ırmağa
attığı ve bu şekilde ermiş mertebesine ulaştığı ifade edilir. Ayrıca İbnü’l-Fakih, Barshan Türklerinin “Isıkgöl”ünü kutsadığı ve senede en az bir kez dolaşarak ziyaret ettiği bilgisini vermektedir.( Gökbel, 2000:222,
Kıyak, 2013: 28)
Türk destan ve hikâyelerinde de çocuk sahibi olabilmek için bir kısım su ile ilgili ritüellerin
sergilendiği görülür: Dede Korkut’da Salur Kazan’ın suya karşı soylama söylediği görülür. Yine Dede
Korkut’un Boğaç Han hikâyesinde Derse Han’ın “Hatunu kuru çaylara sucu saldım… Dilek ile Tanrıdan bir
oğul gücile buldum” ifadesinde de suyun kutsiyetine işaret edilir ve onun sayesinde maksadına ulaştığı
belirtilir. Manas destanında Yakup Han’ın çocuğu olmadığından eşi Çıyrıçı’ya şu serzenişi de suyun
kutsiyetini gösterir: “Çıyrıçı’yı (eş olarak) alalı ben bir çocuk öpmedim. Çıyrıçı çözdüğü saçını (bir daha hiç)
taramadı. Allah’a tövbe edip hiç (bir) işime yaramadı. Belini sıkıca germedi. Çıyrıçı bana (bir) oğul vermedi.
(Ben) Çıyrıçı’yı alalı (mevsimler doldu), yaz-kış (gelip geçti), tam on dört yıl oldu. (Çıyrıçı) evliya mezarına
gitmedi, elmalıkta (yerlerde) belenmedi, kaplıcalarda (yıkanıp) gecelemedi.(Gülensoy, 2002:29)
Eski Türklerde su iyelerine saçı sunulur ve kestikleri kurbanın, bu saçı sayesinde kendilerine bolluk,
bereket geleceğine inanırlar. Türkler yer-su ruhlarını, memnun etmek için kurban keser ve saçı olarak da içki
sunardı. Yakut Türkleri bu uygulamayı özellikle ilkbaharda balık avına çıkmadan önce yaparlardı. Bol balık
avlamak isteyen balıkçılar, balığa çıkmadan önce bir kayın ağacına renkli kumaş parçaları bağlarlardı. Bu
kumaş parçalarına “coloma” adı verilirdi. Ayrıca bereketli bir av olması için kayın ağacının yanında yakılan
ateşin üstüne çay ve süt dökülürdü. Yapılacak av öncesinde uygulanan bu ayinde ağaç, su ve ateşin bir araya
geldiği görülmektedir. Bu inanç ritüelleri kısmen değişmiş olmakla beraber günümüz Anadolu’sunda “saçı”
adı altında yaşamaktadır. (Kalafat, 1990: 43, Kıyak, 2013:28)
Sonuç olarak, eski Türklerde su, kut’saldı, mukaddesti; mengüydü, ebedî idi. İdilligti, dirilig yani abı hayattı. Edgü idi, arı ve iyiydi. Kendisine saçı saçılan, kurban kesilen, adak adanan, dilek tutulandı. Su
kavramı, gerek kültürde, gerek mitolojide gerekse Türk devlet ve askeri teşkilatında somut anlamda vatandevlet- toprak ve gök-yer-sub ilişkisinde, “yer-sub iyesinden kut alan kağan” motifleriyle karşımıza
çıkmaktadır. Olumsuz anlamlarda kullanıldığına çok fazla rastlanılmamakla birlikte Türklerin genel olarak
tüm yer-sub -göksel ve yeraltı kutsal varlıklarından çekindiği, onlara saygısız bir davranışta bulunduğu
takdirde yerinden yurdundan olup cezalandırılacağı inancı ve endişesi hususları, su iyesi için de geçerli
görünmektedir.
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ABD’NİN 2001 AFGANİSTAN İŞGALİNDEN SONRA İŞLEMİŞ OLDUĞU İNSAN HAKLARI
İHLALLERİ
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE US AFTER THE 2001 INVASION OF
AFGHANISTAN

ÖZ
İnsan hakları, bir insanın doğuştan sahip olduğu temel hakları ifade etmektedir. İnsan haklarının
günümüze kadar ulaşıp gelmesi için ciddi devrimler yaşanarak, birçok kurum ve kuruluşlar bu hakkın
gelişmesi ve uygulanmaya konulması için tesis edilmiştir. Özellikle 20. Yüzyılda bir taraftan insan hakları ile
ilgili gerçekten ciddi anlamda bir takım adımlar atılırken, diğer taraftan ise aynı yüzyılda en ağır insan hakları
ihlallerini yaşanmıştır. Örneğin: Almanya’da Nazı rejiminin Yahudilere karşı yaptığı soykırımlar, Fransa’nın
Cezayir soykırımı, doğu Ruanda ve Bosna soykırımı, ABD’nin Vietnam soykırımı. BM gibi uluslararası
kurumlar bunun gibi insan hakları ihlallerinin yaşanmasının önüne geçme konusunda başarısız olmuştur. ABD
2001 Afganistan müdahalesinden sonrası birçok alanda insan hakları yapmıştır.
Keyfi tutuklamalardan yaşama yönelik ihlallere kadar, savaş suçlarından ifade özgürlüğüne kadar
yasaklı bombaların kullanımından suça karışan ABD’li askerlerin Afganistan yasalarına göre
yargılanmamasına kadar. Bu makale de deskriptif yöntem kullanmıştır. Makalenin amacı ABD’nin 2001
müdahalesinden günümüze kadar insan hakları ihlallerini uluslararası insan hakları belgeleri çerçevesinde
incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: insan hakları ihlalleri, ABD askerleri, Afganistan, uluslararası insan hakları
bildirgesi.

ABSTRACT
Human rights Express those Fundamental rights that every human being have this rights inherently.
Many institutions and organizations have been established for the development and implementation of human
rights, many serious revolutions took place in order to ensure and survived human rights to come until to day
as well. Particularly, in the 20 century, from one hand, serious steps were taken related to the human rights,
on the other hand, the most serious human violations were done and experienced in the same century also.
For example: the genocide of Nazizm in Germany against Jews, Algerian genocide which was done by france,
the genocide in East Rowanda and Bosnia, the US genocide in Vietnam. İnternational institutions such as UN
failed to prevent scuh human rights violations. The US has done many human rights violations in Afghanistan
in many area after the 2001 intervention in this country.
From arbitrary arrest to violations of life, from war crims to freedom of expressions, from the use of
banned bombs to the US soldiers who involved in the crim not being prosecuted under the Afghan law. In this
article, descriptive methood has been used. The aim of this article is to examine the violation of human rights
from 2001 until to day which has been done by US soldiers under the framework of İnternational human rights
declarations.
Keywords: the violation of human rights, US soldiers, Afghanistan, the declarations of İnternational
human rights.
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1. GİRİŞ
İnsan haklarını kısaca tanımlayacak olursak, herkesin insan olduğu için sahip olması gereken bir dizi
haklardır. İnsan hakları düşüncesinin ortaya çıkması, benimsenmesi ve pratikte konulması için asırlarca çaba
sarp edilmiştir. Bu bağlamda temel teşkil eden olay 1688 de İngiltere de ortaya çıkan olaylar olmuştur. Daha
sonra bu olaylar 1770’lerde ortaya çıkan ABD bağımsızlık hareketleri, Fransız devrimi ve 1918 de Sovyet
beyannamesi takip etmiştir. İnsan haklarının gelişmesi açısından yukarıda isim verdiğimiz olay ve gelişmeler
oldukça önemli olmuştur. İnsan hakları bağlamında birçok bildirge ve beyannameler yayınlanmıştır. 1948
tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bunlardan en önemlisidir. Bu çalışmada ele aldığımız ABD’nin
Afganistan’da işlemiş olduğun insan haklarını ihlallerine kısaca değinmemiz gerekirse, ABD 2001 den
günümüze kadar Afganistan’da birçok alanda insan hakları ihlallerinin faili olmuştur. Özellikle yaşama
yönelik ihlaller, keyfi tutuklamalar, savaş suçları, ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller en göze çarpanıdır.
Müdahaleden günümüze kadar ABD’nin hava saldırıları sırasında binlerce sivil vatandaş hayatını kayıp
etmiştir. İnsan hakları ihlallerinin işlendiği bir diğer alan ise keyfi tutuklamalardır. ABD askerleri başta olmak
üzere uluslararası güçler yüzlerce kişiyi suçsuz yere tutuklamıştır. Tutuklular ile ilgili herhangi bir araştırma
yapmadan, onların suçlu olup olmadığını tespit etmeden hapishane köşelerinde en ağır şartlarda tutularak ve
her türlü insanlık dışı muameleler sonucu can vermesine sebep olmuştur. İhlallerin işlendiği bir diğer alan ise
kullanılan yasaklı silah ve bombalardır. Kullanılan fosfor, vakum vb. bombalar Cenevre sözleşmesi gereği
yasaklanmıştır. Kullanılan bombalar neticesinde bugün Afganistan’da binlerce kişi sakat olmuştur. İşte bu
yüzden Afganistan’da sakat ve şehitler bakanlığı oluşturulmuştur. Bir diğer ihlal edilen konu ise ABD
askerlerinin Afganistan yasalarına göre herhangi bir suça bulaştığı takdirde yargılanmamasıdır. İhlal edilen
konular sadece bunlarla sınır değildir. Güvenlik ihlalleridir. Bu araştırmanın amacı ABD’nin Afganistan’da
insan hakları bağlamında ihlal ettiği konuları tek tek ele alarak, onları insan hakları belgeleri çerçevesinde
değerlendirmektir.
2. İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişme süreci
İnsan haklarını en basit haliyle tanımlayacak olursak, her bir kişinin insan olması hasebiyle sahip
olduğu bir takım haklardır.18 Başka bir değişle Buna inherent ( zati ) haklar de diye biliriz. Bu kavramın
temelini oluşturan şüphesiz insandır. İnsan hakları olgusunun ortaya çıkışı ve herkes tarafından benimsenmesi
ve en önemlisi özellikle de uygulanmaya konulması epey bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu bağlamda
şöyle bir tarihi gelişme sürecine kısaca göz atacak olursak, 1688 da İngiltere’de meydana gelen ayaklanmalar
sonucunda kralın yetki alanını sınırlandırmak amacıyla 1689 da yayınlanan insan hakları bildirgesi ilk
uluslararası insan hakları bildirgesi niteliğindedir. 1770’lerden itibaren Amerikan bağımsızlık hareketleri
sonucunda ortaya çıkan olaylar insan haklarının gelişmesini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çerçeve de 3
önemli belgeye dikkatınızı çekmek istiyorum. Bunlardan ilki 12 Haziran 1776 tarihinde kabul edilen insan
hakları deklarasyonu’dur. İkincisi ise 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık beyannamesidir. Üçüncüsü ise 1787
tarihli ilk ABD anayasasıdır. Aynı dönemlerde vuku bulan Fransız devrimin önemi de insan haklarının
gelişme sürecine ışık tutarak oldukça olumlu etkiler bırakmıştır.19 İnsan hakları ile ilgili olarak 20.yüzyılda da
birçok ciddi adımlar atılmıştır örneği: 1918 tarihinde yayınlanan Sovyet beyannamesi, 1948 tarihinde
yayınlanan insan hakları beyannamesi, 196620 yılında yayınlanan Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası
sözleşme ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesidir. Buna rağmen 20.yüzyıl en
kapsamlı ve ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı yüzyıldır. Örnek vermek gerekirse: Almanya’daki Nazi
rejiminin Yahudilere karşı işlediği soykırımlar, doğu Ruanda ve Bosna soykırımlar, Çin komünist partisinin
yanlış ekonomik politikası sonucu 30 milyon insan ölmesi, ABD’nin Vietnam işgali sırasında 3 milyona yakın
kişinin hayatını kayıp etmesi, Fransa’nın Cezayir de işlediği soykırımlar, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği
insan hakları ihlalleridir.21
Anıl Çeçen, İnsan Hakları, Gündoğdu Yayınları, Ankara 1995, s.9-10.
Mehmet Emin Çağıran, Uluslararası Alanda İnsan Hakları, Platin Yayınları, Ankara 2006, s.1-21.
20
Mustafa Erdoğan, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, S. 11-16.
21
Berdal Aral, “Uluslararası İlişkiler ve İnsan Hakları: Kazançlar ve Kayıplar”, Sivil Toplum Dergisi S:4( 2006), S.98.103.
18
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3. Afganistan’da insan haklarının ihlal edildiği konular
3. 1. Yaşama yönelik ihlaller
ABD’nin Afganistan saldırısının daha ilk 3 haftasında Afganistan’ın değişik illerinde örneği: Kabil,
Kandahar, Ningerhar, Kundurz, Lugar, Tahar, Nimruz… Binden fazla insan hayatını kayıp etmiştir. 17 Ekim
2001 tarihli bir hava harekâtı neticesinde Kandahar vilayetinin bir köyünde 29 sivil hayatını kayıp etmiştir.
Aynı gün içerisinde ve ayni ilde sivilleri taşıyan bir kamyonet hava saldırılarına hedef alınmış ve bunun
sonucunda 12 sivil öldürülmüş ve 25 kişi de ağır bir şekilde yaralanmıştır. Guardian gazetesine göre, geçici
hükümetin daveti üzerine doğu vilayetlerinden Kabile doğru harekât eden 12 araç yine hava saldırısına maruz
kalarak 65 kişi hayatını kayıp etmiştir. BM’nin 21 Aralık 2001 tarihinde yayınladığı bir rapora göre, ABD’nin
Paktika vilayetindeki bir hava saldırısı sonucu kadın ve çocuk olmak üzere 52 kişi yaşamını yitirmiştir. Sadece
2001-2002 arasında sivil kayıpların sayısı 11 Eylül saldırısı sonucu hayatını kayıp edenlerin çok daha
üstündedir. New Hampshire üniversitesinde Ekonomi ve uluslararası alanlarda araştırma yapan Mark
Hirland’dın “ Afganistan’daki ABD Bombardımanlarının sivil mağduriyetinin incelenmesi” başlıklı raporuna
göre 7 Ekim 2001 ile 7 Aralık 2001 arası 3800 kişi katl edilmiştir. Yine 2002 yılında ABD askerleri tarafından
bu sefer bir düğün partisi hedef alınmış ve bunun neticesinde 48 kişi ölmüş, 118 kişi de yaralanmıştır. 2006
yılında ise Kandahar vilayetinde yine 20 sivil sebepsiz yere katl edilmiştir. 2007 yılına baktığımızda bu sefer
Herat ilinde ABD’li askerlerce düzenlene bir hava saldırısı sonucu 42 kişi hayatını kayıp etmiştir. 2009 yılında
Ferah ilinde yine bir hava saldırısı sonucu 145 kişi öldürülmüştür. Öldürülenlerin 92 çocuk, 22 kadındır. Aynı
yıl içinde Kunduz vilayetinde ABD’li askerler bir okula baskın yaparak 12-18 yaşları arasında olan 10
öğrenciyi tutuklayarak mermiye dizmiştir.22 Bunlar sadece sebepsiz yere öldürülenlerin bazılarıdır. ABD’nin
bu yapıkları 1948 tarihli BM İnsan Hakları evrensel Bildirgesi başta olmak üzere bütün insan hakları
bildirgelerine aykırıdır. Çünkü onların herhangi bir suçu tespit edilmeden katl edilmiştir. 1948 tarihli İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesinin 5 maddesine bakarsak: “ Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insan dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve ceza verilmez”23 diyor Buna göre onları suçsuz yere öldürülmesi
en büyük insan hakları ihlallerinden biridir. Zira yaşama hakkı en temel insan haklarının başında gelmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesine göre: “herkesin yaşama hakkı yasa ile korunur, yasanın
ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi
dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez”.24 ABD askerlerinin kendi kafalarına göre sivilleri katl
etmesi bu sözleşmeye göre de en önemli insan hakları ihlallerinden biridir. Afganistan dünyada hayatını kayıp
eden sivillerin sayısının yapan bir kuruma sahip olmayan tek ülkedir. İşte bu yüzden tam olarak hayatını kayıp
edenlerin sayısını söylemek mümkün değildir. Verilen tüm sayılar gerçekleri yadsıtmamakla beraber sadece
ihtimaller üzerinden söylenmektedir. Böyle kapsamlı kayıplar Afganistan da görev yapmakta olan uluslararası
güçler özellikle ABD askerlerinin başına buyruk hareket etmesi ve insanları yaşamını hiçe sayması sonucunda
meydana gelmektedir. Oysa bize İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. Maddesinde “yaşamak, özgürlük ve
kişi güvenliği herkesin hakkı” olduğunu söylüyor. Bunlar sadece örnek niteliğindedir. Bu tür acı olaylar her
sene birçok kez gerçekleşmektedir. En üzücü olanı da, 2005 yılında ölü olarak ele geçirdiği iki Taliban
örgütüne ait cesedi yakmıştır. Oysa onların İslami değerlere göre gömülmesi gerekiyordu. Bu menfur
harekâtın yeri hiçbir yer, din ve anlayışta yoktur. Çünkü ABD’li askerler Afganistan vatandaşlarının ölüsüne
de dirisine de gereken saygı asla göstermemektedir.

“ سال توسط آمریکا در افغانستان16 ( ”کشتار هزاران غیرنظامی طی16 içerisinde binlerce sivilin ABD tarafından katl edilmesi), TRT Dari,
27.02.201.
https://www.trt.net.tr/dari/brnmh-h/2018/02/27/khshtr-hzrn-gyrnzmy-ty-16-sl-twst-amrykh-dr-fgnstn-919194 ( Erişim Tarihi:
12.02.2019)
23
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, (1948, 10 Aralık) 217 sayılı İnsan Hakları Evrensel bildirgesi.
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf ( Erişim Tarihi: 12.03.2019).
24
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ( 1950, 4 Kasım)
https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf ( Erişim Tarihi: 12.03.2019)
22
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3. 2. Keyfi tutuklamalar
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 9. Maddesine göre: “hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz,
tutuklanamaz ve sürgün edilemez”. Afganistan’da keyfi tutuklama ABD’li asker için sıradan bir şey haline
gelmiştir. Tutukluların bir kısmını ABD’deki Guantanamo asker hapishanesinde götürüp bir kısmını da
Afganistan’da bulunan Bagram hapishanesinde tutmaktadır. Bu hapishanelerde tutulan mahkûmlar her türlü
insanlık dışı muamelelere tabi tutularak, en ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Çünkü Afganistan maalesef
insan hayatının hiçbir öneminin olmadığı ve insan haklarının ihlal edilmesi sıradanlaşmış bir ülke haline
gelmiş durumdadır.25 Genelde sadece ihtimaller üzerinden hareket ederek evlere girip o evin sakinlerine küçük
büyük, kadın erkek demeden herkesi kelepçeliyorlar, daha sonra herhangi bir kanıt bulamazsa bile istediği
kişiyi götürür, istediğini bırakıp gider. Bu tür davranışlar onlar için deyim yerindeyse adeta bir eğlence
niteliğindedir. Bir diğer olayda ABD askerleri ölen Afganların cesetleri üzerine idrar yapmaktan dahi
çekinmemiştir. Bu yaptıkları ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12. Maddesine de aykırıdır.26 Çünkü
işbu bildirgenin 12. Maddesinde şöyle denilmektedir: “kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da
haberleşmesine keyfi olarak karışılmaz, şeref ve adına saldırılmaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara
karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır”.27
3. 3. İç işlerine ve seçimlere karışma
İşgal sonrası yeniden yapılanma sürecinde ve siyasi yapılanmasında ABD’nin belirleyici rolü
olmuştur. Çünkü Afganistan’ı siyasi olarak yönetmek ABD için terörle mücadele etmekten çok daha
önemliydi. Böylece kurulan yeni sistem ve hükümet neredeyse tamamen ABD’nin güdümünde olmuştur.
Obama döneminde ABD Afganistan seçimlerine doğrudan müdahale etmekten çekinmemiştir. Örneği: 2009
seçiminde ABD’nin istediği kişi olan eski cumhurbaşkanı Karzai yeniden seçilmesi için BM’nin Afganistan
seçimlerinin gözetmesi için gönderdiği kişi aracılığı ile yaklaşık 1 milyon oyun akışını sağlamıştır. Zaten daha
öncede 2004 seçiminden sonra seçimde başarılı olamadığı halde Karzai Bush tarafından cumhurbaşkanlık
koltuğuna oturtulmuştur. ABD dün olduğu gibi bugünde halkın iradesini hiçe sayarak hep seçimlere karışmış
ve kendi çıkarlarını en iyi şekilde temin eden ve onlara kabaca uşaklık edecek kişiyi getirmiştir. 2014
seçiminde de Aşraf Ghani bu şekilde cumhurbaşkanı olmuştur. Dolayısıyla hayata geçirilen seçimleri sadece
sembolik olmaktan öteye gitmediğini söyleye biliriz. Oysa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 21.
Maddesinde “ halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri
bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimler
belirlenir” diyor.28
3. 4. Yasaklı bombaların kullanımı
ABD 2001 den beri Afganistan da tüm uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına alarak her
türlü yasaklanmış silah ve bombaları kullana gelmektedir. Bunun sonucunda binlerce sivil insan büyük ölçekte
zarar görmektedir. İşte bu yüzden Afganistan dünya da şehit ve sakatlar bakanlığına sahip olan tek ülke
özelliğini taşımaktadır. Kullanılan bomba ve silahlara birkaç örnek verecek olursak: fosfor bombası, Vakum
bombası, Misket bombası kimyasal silahlar vb. sadece 2009 yılı mayıs ayının ilk günlerinde ferah ilinde ABD
savaş uçakları tarafından atılan Fosfor bombası sonucu yüzlerce insan zarar görüştür. En son 2017 yılında tüm
bombaların anası adı verilen GBU-41 isimli bombayı Afganistan’ın Ningerhar kentinde kullanmıştır. Mezkûr
bombanın IŞİD de karşı kullanıldığı belirtilmiştir. Kullanılan bomba ABD envanterinde mevcut en büyük iki

Abdulkadir Şen, Afganistan İnsan Hakları Raporu 2001-2011, Mazlumder yayınları.
“  ( “ پرونده اي براي نقض حقوق بشر توسط نیروهاي خارجي در افغانستانAfgnaistan’da yabacı askerler tarafından insan Hakları ihllaeri ile
ilgili belge), Afghan voice Agenci, 10 haziran 2011
https://www.avapress.com ( Erişim Tarihi: 12.02.2019)
27
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, (1948, 10 Aralık) 217 sayılı İnsan Hakları Evrensel bildirgesi.
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf ( Erişim Tarihi: 12.03.2019).
28
Gül Seda Acet, Fazlı Doğan,” 11 Eylül olayları sonrası ABD-Afganistan ilişkileri: istiladan işbirliğine”, Selçuk
üniversitesi iktisadi ve idari fakültesi sosyal ekonomik araştırmalar dergisi, s:33(2017)s,61-69.
25
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bombadan biri olarak biliniyor ve 10 ton ağırlığındadır.29 ABD’nin bu yaptıkları 1949 Cenevre sözleşmesine
aykırıdır fakat ABD’nin bu sözleşmeye taraf olmadığını da belirtmeliyiz.30
3. 5. ABD askerlerinin Afganistan’da yargılanmaması
İnsan Hakları Evrensel Bilgesinin 7. Maddesine göre: “Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım
gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu bildirgeye aykırı
her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma
hakkı vardır”. Diyor fakat Afganistan’da suça karışan ABD’li askerler Afganistan içinde ve anayasasına göre
yargılanmamaktadır. Söz konusu durum 2014 de iki ülke arasında yapılan güvenlik anlaşmasından sonra
resmiyet kazandı. Zaten daha öncede yargılanmamaktaydı31. 2012 yılında ABD’li bir asker sabah saatlerinde
askeri üssünden çıkarak üssün yakınında bulunan bir köye giderek sebepsizce 9 çocuk olmak üzere 16 masum
insanı katl etmiştir. Bunun üzerine dönemin ABD başkanı Obama özür dilerek bu durumdan şoke olduklarını
belirtmekle yetinmiştir oysa onların derhal yargılanması gerekiyordu.32
3. 6. Eğitim hakkı ihlalleri
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 26. Maddesinde şöyle diyor: “herkes eğitim hakkına sahiptir, en
azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese
açıktır. Yüksek eğitim, yeteneklerine göre herkes tam bir eşitlikle açık olmalıdır”. Bugün baktığınızda
yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyor. Kız çocukların ise % 60 eğitim almaktan mahrumdur. Afganistan
halkının sadece % 30 okuryazardır.
3. 7. Güvenlik sorunu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3 maddesinde “yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin
hakkı” olduğunu söylüyor. Fakat bugün Afganistan topraklarının yarısından fazlası devletin kontrolü dışında,
güvenlik sorunları tavan yapmış durumdadır. Sabah evinden çıkan biri akşam evine canlı döneceğinden emin
değildir asla. Peki, ABD askerleri ve diğer uluslararası güçlerin ülkede var olma nedeni ülkede barış ve güveni
sağlamak mıdır yoksa ülkeyi sömürmek mi? Bu konuda dikkatınızı çekmek isterim.33
3. 8. İfade Özgürlüğü ihlalleri
ABD liderliğindeki uluslararası güçler, onlara karşı barışçıl bir şekilde yapılan her türlü gösterileri her
fırsatta sert bir şekilde ve demokratik sistemlerle asla bağdaşmayan bir şekilde cevap vermiştir. Örneği, 11
Mayıs 2005 tarihinde ABD’li askerlerin İslam dinin kutsal kitabı olan Kurana karşı yaptığı saygısızlığa karşı
çıkarak protesto eden binlerce insana ateş açarak 4 kişiyi şehit ederek 17 kişiyi ağır yaralamıştır. Oysa onlar
sadece tepkilerini belli etmek istiyordu ve bu tepkilerini barışçıl yollara onlara bildirmek amacı güdüyordu
ama onların tepkisi bu gösterilere karşı insanlığı utandıracak bir şekilde oldu. Bu gibi olaylar ABD’nin 3
asırlık tarihinde nerdeyse asla tekrarlanmayan bir vakıadır. Söz konusu diğer ülkeler olunca onlar öldürmek
dahi çekinmeyen ABD’ye dikkatinizi çekmek istiyorum. ABD’nin ifade özgürlüğü anlayışı sadece kendi
ülkesi ve çıkarları ile sınırlımı acaba?34
“ABD Afganistan’da Tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullandı”, VOA, 12 Nisan 2017.
https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-afganistanda-yum-bombalarin-anasini-kullandi/3808914.html ( Erişim Taarihi:
04.12.2019.
30
Merve Aksoy Ercümen, “savaşın Değişen Doğası Ve Cenevre Sözleşmesi”, İNSAMER, 22Ağustos 2016.
https://insamer.com/tr/savasin-degisen-dogasi-ve-cenevre-sozlesmeleri_346.html ( Erişim Tarihi:07.12.2019)
31
“Afgan Meclisi: ABD askerleri Afgnaistan’da yargılansın”,BBC Türkçe, 12 Mart 2012.
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/03/120312_afghan_us ( Erişim Tarihi: 03.12.2019)
32
“Afgnaistan: ABD askeri Afgnaistan’da yargılansın”, T24, 12 Mart 2012.
https://t24.com.tr/haber/afganistan-abd-askeri-afganistanda-yargilansin,199136 ( Erişim Tarihi: 03.12.2019)
29

“ABD Üssünde Kurana hakaret yeni değil”, CNN Türk, 26.05.2005.
https://www.cnnturk.com/2005/dunya/05/26/abd.ussunde.kuran.8217.a.hakaret.yeni.degil/98681.0/index.html (Erişim Tarihi:
04.12.2019)
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ABD askerlerinin bu hareketi Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 10. maddesiyle örtüşmemektedir
çünkü orada söyle denilmektedir: “herkes görüşlerini açıklama ve anlatma özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,
kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir
alma ve verme özgürlüğünü de içerir”. ABD başta olmak üzere Batı’nın ifade özgürlüğü anlayışı sadece kendi
halkları ile sınırlıdır. Üstelik bir de ifade özgürlüğünü kedi çıkarları söz konusu olunca en iyi şekilde araç
sallaştırma konusunda da pek mahirdirler. Örneği 2001 müdahale öncesi Afganistan da hâkim olan Taliban
yönetimini Afgan halkının ifade özgürlüğünün elinden aldığını öne sürüyorlardı. Bizim müdahale etme
amaçlarımızdan biri de o halkın ifade özgürlüğü hakkını geri iade etmek diyorlardı. Taliban dönemi ve
öncesinde Afganistan da ifade özgürlüğünün olmadığı bir gerçek ama müdahale sonrası da ifade özgürlüğüne
yönelik ihlaller yapılmaya devam edildi. Üstelik bu sefer kendilerini İfade özgürlüğü konusunda en zirveye
götüren ülke ve ülkeler tarafından yapıldı.35
SONUÇ
İnsan haklarının gelişmesi, kabul görmesi ve bilhassa uygulamaya konulması epey bir zaman almıştır.
İnsan haklarının gelişmesi için dünyanın dört bir yanında pek çok olaylar meydana gelmiştir. Bu bağlamda
insan haklarının gelişmesini hızlandırmak için de birçok kurumlar kurulmuştur. Bu kurumların bazıları ulus
devletler tarafından kurulurken bazıları de tamamen sivil örgütler tarafından tesis edilmiştir. Özellikle 20.
Yüzyıl da insan hakları için birçok ciddi adımların atıldığı bir yüz yıl olarak tarihe geçmiş olsa da aynı zaman
da bu yüzyıl içerisinde en korkunç insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Örneği Almanya da Nazi soykırımı,
Cezayir de Fransızların soykırımı, Bosna soykırımı vb. araştırmamızın ana konusu olan Afganistan’da
yaşanan insan hakleri ihlallerine bakacak olursak, yaşama yönelik ihlallere bakarsak, ABD 2001 den bugüne
kadar binlerce masum insanı herhangi bir gerekçesi yokken öldürmüştür. Sadece 7 Ekim 2001 ile 7 Aralık
2001 arasında bir araştırmaya göre 3800 sivil katlı edilmiştir. İfade özgürlüğünden bahs eden ABD bu
özgürlüğü diğer ülkeler için söz konusu olunca hiç tanımamıştır. Örneği Afganistan da, insanların ifade
özgürlüğünü kısıtlamak için her yönteme başvurmuşlardır. Güvenlik alanında, eğitim konusunda pek çok inan
hakları ihlalleri yaşanmıştır. Bugün Afganistan da binlerce kişi eğitim almaktan mahrumdur. Keyfi
tutuklamalar, ABD’li askerlerin kendi kafalarına göre sivil halkın evine girip onları tutuklaması, işkence
etmesi olayı birçok kere Afganistan da yaşanmıştır. İnsan hakları ihaleli sadece bunlarla sınırlı değildir. ABD
askerlerinden suça karışmış olanlarının Afganistan’da yargılanmaması, yasaklı bombalar örneği: fosfor,
vakum gibi kullanılması yasaklanmış bombaların kullanımı gibi ihlaller de yaygın bir şekilde yapılmıştır.
Müdahale öncesi demokrasi, ifade özgülüğü, güvenlik gibi vaatlerle ülkeyi işgal eden ABD, müdahale sonrası
mezkûr hususların daha da kötüleşmesi için adeta zemin hazırlayarak, gereken katıyı da çekinmeden
vermekten uzak durmamıştır. Verdiği sözlerin hiç birinin neredeyse hayata geçirmediğini görüyoruz. Bu da
ABD başta olmak üzere Batının dedikleri ile yaptıklarının birbiri ile çeliştiğini gösteren en önemli örektir. Söz
konusu kendi çıkarları olunca insan hakları ihlalleri başta olmak üzere her türlü uluslararası norm ve kuraları
da ayakları altına almaktan çekinmiyorlar.
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(11)
Hüsniye KOÇ36
KÖLELİKTEN SULTANLIĞA BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ
A STRUGGLE FOR EXISTING: FROM SLAVERY TO REIGNE

ÖZ
Son Eyyubi sultanı Turan Şah’ın öldürülmesi ile başlayan Memluk Devleti serüveni Sultan Baybars’ın
iktidara giden yolda attığı ilk ve en önemli adımlardan biriydi. Zira Tuğran Şah’ın ölümüyle ilgisi olan
memluklerden biriydi. Ancak bu suikast yeni devletin başına kimin geçeceği sorunsalını da beraberinde
getirmiştir. Bu noktadan sonra kurulan devlette kendi tahta geçene kadar olan iktidar mücadelesinde rol
oynamıştır. Bu iktidar mücadelesi başarı ile sonuçlandığında devraldığı tahta oturmuş, karşısında Ayn Calud
Savaşı’nın intikamını almak için Doğu’dan yaklaşan bir Moğol ordusu, Kuzey’de onlara karşı ittifaklara giren
Ermeni Krallığı, Suriye sahillerinde bulunan Haçlı Kuvvetleri vardı. Baybars’ın tahttayken yaptığı çalışmalar
kendinden önce başka komutanlar iktidarı ele geçirdiği halde devletin gerçek kurucusu olarak anılmasına
sebep olmuştur.
Sultan Baybars’ın diğer sultanların önüne geçmesini sağlayan çok yönlü bakış açısıdır. Onu
diğerlerinden farklı kılan şeyin ne olduğunu anlamak için tek bir dönemi incelemek yetersizdir.
Bu nedenle çalışmamızda doğumundan ölümüne kölelikten sultanlığa Baybars’ın hayatının dönüm
noktalarına değinilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Memluk Devleti, Ayn Calud Savaşı, Moğol İstilası, Sultan Baybars.
JEL Kodları: B15, B25.

ABSTRACT
Mamluk Sultanate era, begininning with the assassination of Al-Muazzam Turanshah, the last sultan
of Ayyubids, was one of the first and most important steps taken by Baibars on the road to power. Because
he was one of the memluks related to the death of Tuğran Shah. However, this assassination brought about
the question of who will be the head of the new state. After this point, he played a role in the power struggle
in the state established until his own throne. When his struggle for power ended up successfully and he
ascended the throne, there were Mongolian Army closing up from the East to take the revenge of war of Ayn
Calud, Bagradit Armenia to the North, which had allied against them, and Crusader forces on the Syrian
coasts.
It is the versatile perspective that enables Sultan Baybars to stand out from other sultans. It is
insufficient to examine a single period to understand what makes it different from others. Therefore, in this
study, it was tried to emphasize on the milestones in the life of Baibars, from his birth to his death, from
slavery to his reign.
Keywords: Memluk State, Ayn-ı Calud War, Mongolian İnvasion, Sultan Baibars.
JEL Codes: B15, B25.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; OrcID: 0000-0002-1515-2889; E-posta:
husnakonak@gmail.com
36

80

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

GİRİŞ
1250’den 1517’deki yıkılışına kadar Mısır, Suriye, Anadolu gibi etkin oldukları bölgede en güçlü
devletlerden biri olan Memlukler aslında köle olmaları nedeniyle meşruiyet kazanmak için zorlu bir
mücadeleye girişmişlerdir. Memluklerin gerçek kurucusu olarak bilinen Sultan Baybars Moğollarla,
Ermenilerle, Haçlılarla mücadele etmiştir. Ancak bu devletlerle mücadeleye başlamasının öncesinde ve
sonrasında Bahri Memlukleri etrafında toplamış, Moğolların ortadan kaldırdığı Abbasi Devleti’nin yıkılışıyla
tehlikeye giren halifeliği tekrar canlandırmış, kendine sığınan Türkmenlere yardım ederek hükmettiği
toprakların Türkleşme sürecini kolaylaştırmıştır.
Borçoğlu diye bilinen bir Kıpçak kabilesine mensup olarak 1223’de dünyaya gelen Baybars;
Memluklerin Kıpçak ülkelerine yaptığı baskınlar sonucu esir düşerek önce Sivas’a sonra Halep ve Dımaşk’a
götürülmüştür. Burada bir kuyumcuya satılan Baybars Hama’ da hapis olan Emir Alaeddin Aytekin elBundukdari tarafından satın alınarak Kahire’ye götürülmüş, ancak Eyyubi Devleti’nin sultanı Melik’üs Salih
Necmeddin Eyyub bir meseleden dolayı Bundukdar’ın mallarına el koyunca Memlukleri de sultanın hizmetine
girmiştir.(İbn Şeddad, 2000). Onlardan biri olan Baybars’ın beceri ve cesareti ön plana çıkınca onu kendi
hizmetine almıştır. Kısa sürede Sultan’ın kıymet verdiği bir kişi haline gelen Baybars Melik’üs Salih’in Türk
kölelerden oluşan hassa alayı Bahriye Memluklerine37 katılmıştır. Kısa zamanda kendini göstererek önde
gelen emirlerden biri haline gelen el- Melikü’z- Zahir Rükneddin Baybars el- Bundukdari’nin kölelikten
sultanlığa giden yoldaki iktidar mücadelesi de başlamıştır.(Kopraman, 2005, s.85)
1.
Memluk Sultanı Baybars’ın Çok Yönlü Politikası
1.1. Memluk - Haçlı Münasebetleri ve Haçlılara karşı izlediği Politika
Eyyubi Sultanı Melik ’üs Salih döneminde Haçlılar artık eski gücünü yitirdiğini düşündükleri devlete
Mısır’ı alma umudu ile yeni bir Haçlı Seferi tertip etmişler ve bu seferin başında da Fransa Kralı IX. Louis
bulunmuştur. Kral Dimyat’a asker çıkardığında Melik’üs Salih Emiri Fahreddin’i onu durdurması için
görevlendirmiş ancak Fahreddin başarılı olamayınca geri çekilmiştir. Dimyat halkı da üzüntü içinde şehri terk
etmiştir. Melik’üs Salih bu duruma fazla katlanamamış ve vefat etmiştir. Onun yerini alan oğlu Turan Şah
henüz makamına oturmadan saltanat değişikliğinden yararlanmak isteyen Fransa Kralı Mısır ordusuna baskın
düzenlemiş pek çok emir ve memluk askeri öldürülmüştür. Kaçan Müslümanları takip eden Haçlılar
karşılarında Baybars’ın da bulunduğu Memlukler ile karşılaşınca pek çoğu kılıçtan geçirilmiştir. Planları boşa
çıkan Fransa Kralı IX. Louis askerlerinin erzak sıkıntısı da çekmekte olduğunu bildiği için Dimyat karşılığında
Kudüs’ü istemiş ve barış teklif etmiştir. Bu teklifi kabul edilmeyince 1250 de savaş yapılmış, Haçlılar bozguna
uğratılmıştır. Fransa Kralı’nın da esir alındığı bu bozgunda Baybars’ın yararlılıkları gözden kaçmamıştır.
.(Makrizi, 1997, s.338-340)
Devlet’in başına geçtiğinde de Haçlıların kurduğu ittifaklarla Müslümanlara verdikleri zararları,
Moğollara verdikleri destekleri unutmamış ve 1262’de Antakya’ya iki kere ordu göndererek istikrarla
politikasını sürdürmeye devam etmiştir. (Kanat,1998, ss.423-434).
2.2. Memluk - Moğol Münasebetleri ve Moğollara Karşı İzlediği Politika
13. yüzyıla damgasını vuran ve dünyadaki güç dengelerini değiştiren en önemli gelişme Moğol
istilasıdır. Zira Moğol istilası sınırların yeniden çizilmesine, bir takım devletlerin yıkılış sürecini başlatırken
bir takım devletlerinde tarih sahnesine çıkışında rol oynamıştır. Doğudan çıkıp 1258’de Abbasi Devleti’ne
son vererek ilerleyişini Suriye’yi hedef alarak sürdüren bu istila hareketini tarih sahnesine 1250’de çıkan
Memluklerin 1260’da Ayn-ı Calut savaşı ile durdurması, Moğolların saldığı korkuyu ve durdurulamaz fikrini
ortadan kaldırmıştır.

Bahrî Memlûkler, Melikü’s-Salih Necmeddin Eyyub’ün sadakatleri, soylu oluşları, askeri becerileri, güzellikleri gibi
özelliklerinden dolayı pek çok Kıpçak memlûk esiri satın almış, Nil nehri içindeki er-Ravza adasını müstahkem bir hâle
getirdikten sonra kara ile irtibatını kesip bu Memlukleri buraya yerleştirmiştir. Nil’e izafeten el-Memâliku’l-Bahriyye (Bahrî
Memluklar) diye adlandırılmıştır.
37
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Kutuz’un yerine geçen Baybars Moğollara karşı geri adım atmamış, İlhanlıların başka devletlerle olan
ilişkilerini takip etmiş, Moğol savaş taktiğini öğrenmiş İlhanlıların bölgede hala tehdit olmasından dolayı
İlhanlıların iyi ilişkiler içinde olmadığı Altın Orda Devleti ile ittifaklar kurmuştur. Zira İlhanlılarda boş
durmamış Kutuz’un ölümünü fırsat bilip Ayn Calud’un intikamını almak için ilk sınır ihlalini yaparak
saldırılarda bulunmaya başlamışlardır.
Müslümanlara karşı baskı ve şiddet yolu izleyen Hülagu ve yerine geçen Abaka Han ile mücadele
etmiştir. Kendisinden yardım talebinde bulunan Anadolu Selçuklu Devleti’ne de yardım etmeye çalışmıştır.
1277’de Moğollar Anadolu’yu rahat bırakmadığı için Anadolu seferine çıkan Baybars; Elbistan savaşı ile
Anadolu’daki İlhanlı hâkimiyetine büyük bir darbe vurmuştur.
2.3. Memluklerin Ermenilere karşı izlediği Politika
Çukurova'daki Ermeni Krallığı varlıklarını sürdürebilmek için Moğollar ile ittifak halindeydi. Bu
politikayı Selçuklular Moğollara Kösedağ Savaşı’nda yenilince belirlemişlerdi. Öyle ki bu savaşın ardından
sultanı alıkoymuşlar ve durumu derhal Hülagu ’ya haber etmişlerdir. Bu da çıkarlarına göre politikalarının
değiştiğinin en büyük kanıtıdır. Ermeniler Haçlı Seferleriyle istenilen sonucu elde edemeyince hedeflerini
gerçekleştirmek için Moğolları İslam dünyası başına bela etmeye çalışmışlardır. Tam da bu amaç uğruna
Moğolları papalık ile kurdukları ittifaka dâhil etmişlerdir. Aynı zamanda Ermeniler Suriye ve Mısır’ı
ekonomik yönden zor durumda bırakmak amacı ile Anadolu’dan gelen malların Memluk Devleti’ne
ulaşmasını engellemişlerdi. Müslüman tüccarları keyfi olarak tutuklamaları, Hac için yola çıkan kervanlara
saldırmaları Baybars’ı çaresiz bırakmak şöyle dursun bir an önce savaşmak için tetiklemekteydi.
1264’de Ermeni Kralının Halep’e saldırısı sonucu başlayan ilk karşılaşmada Ermeni Kralı büyük
kayıplar vermiştir. Bu seferde Hülagu’dan Berke Han’la uğraştığı için destek görememiş ancak bir sonraki
saldırısında gerekli desteği gördüğü halde yine de başarı sağlayamamıştır.
1266’da Baybars önce elçi göndererek Moğolların desteği ile aldığı kaleleri ve belli oranda yıllık vergi
istemiş bunun üzerine I. Hetum Baybars’a “köle” diye seslenerek hakarette bulunarak onu daha da tahrik
etmiştir. Tam da bunu isteyen Baybars Hama Meliki Mansur ve emir Kalavun kumandasındaki bir orduyu
Çukurova Ermenilerinin üzerine göndermiştir. (Şeşen,2009, s.148).Abaka Han’dan yardım istemeye giden
Hetum’un bu seferde bir oğlu öldürülürken bir diğeri esir edildi. Esirleri ve ganimetlerini alan Memluk ordusu
aynı yıl Ermeni başşehri Sis’e girmiştir.(Sümer, 1965, s.10). I. Hetum’un yerine başa geçen oğlu III. Levon
esir olduğu zamandan Baybars’ı bildiğinden ona karşı saldırgan tutum içine girmese de İlhanlılarla da sıkı
ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir. Zamanla güçlenmeye başlayan III. Levon yıllık vergisini ödememeye
başlamış, babasının Moğollarla olan işbirlikçi dostluğunu sürdürmüştü. Bunların üzerine tekrar Müslüman
kafilelere ve tüccarlara saldırılar başlamıştı. Böylece Baybars 1273’de Halep naibi Ayıntabi’yi Göynük’ün
fethi için görevlendirmiştir. Göynük’ü fetheden komutanı 1274’de bu kez Ermeni Krallığının baş şehri Sis’e
göndermiş, kendisinden aman dilenince ordusunu geri çekmiştir. (Şeşen, 2009, s.151). Ancak bir süre sonra
Ermeni topraklarındaki Türkmenlerin baskı ve zulüm görmesi onun tekrar sefer düzenlemesine sebep
olmuştur. Baybars döneminde sürekli seferlere maruz kalan Kilikya Ermeni Krallığının toprakları oldukça
küçülmüş ve bölgede siyaseten yalnızlaşmıştır. Moğollardan ötürü Kilikya çok fazla Türkmen göçüne maruz
kalmış, bu Türkmenlerin de desteği ile Kilikya bölgesi fethedilmiş, Türkmenler de bu bölgedeki şehirlere
iskân edilmiştir. Sultan Baybars da bu şekilde Suriye sınırında kurduğu tampon bölgedeki Türkmenler
sayesinde hem sınır savunması yapmakta hem de Ermeni Krallığı üzerine yapılan seferlerde de bu
Türkmenleri kullanmaktaydı.
2.4. Baybars ve Anadolu Selçuklu Devleti Münasebetleri
Anadolu’da uzunca bir müddet varlık gösteren Selçuklu Devleti Moğollarla 1243 yılında yaptığı
Kösedağ Savaşı’nı kaybederek yıkılış sürecine girmiştir. Kösedağ Savaşı’nda yenilgiye uğrayan II.
Gıyaseddin Keyhüsrev iki yıl sonra vefat edince geride kalan üç çocuğundan İzzeddin Keykavus başa geçmiş,
Moğolların baskı ve zulmünden kurtulmak için derhal girişimlerde bulunmuştur. Ancak her girişimi bir
şekilde bertaraf edilince ittifak yapabileceği arayışlara başlamıştır. Memluk devleti ile ittifak amacıyla
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harekete geçmiş, 1262’de iki sultan mektuplaşmaya başlamış, İzzeddin Keykavus Mısırlılardan38 yardım talep
etmiş bu yardım karşılığında ise Anadolu’da bazı yerleri kendisine vadetmişti.(Müneccimbaşı, 2001, s.104).
Sultan bu teklifi makul bulmuş ve olumlu yanıt vermişti. Ancak duruöu haber alan Hülagu, Konya üzerine
sefer tertip etmiştir. Baybars yardıma yetişemeyeceği için İzzeddin Keykavus ailesi ile Bizans’a
sığınmıştır..(İbn Bibi,2017, s.223). Böylece Muineddin Pervane’nin çabalarıyla IV. Kılıç Arslan Selçuklu
tahtına oturdu. Vezir Muineddin ise gücünü Hülagu Han’dan almaktaydı. Vezir devleti istediği gibi
yönetmeye başladıysa da İlhanlı hükümdarı buna müsaade vermemiş zamanla üzerindeki baskı artmıştır. Bu
durum karşısında Vezir Muineddin Baybars’tan Anadolu’ya bir sefer yapması hususunda yardım istemiş,
Baybars 1275’de Anadolu üzerine sefere çıkmıştır. Ancak Muineddin’in tavsiyesi ile39 bu seferi ertelemiş ve
yönünü Kilikya Ermeni Krallığını çevirmiştir. Mektupları taşıyan elçi Moğollara yakalanınca Abaka Han
Anadolu yönetimini noyanlarından Toku’ya vermiştir. Ancak Türkmenlerin Baybars’ı beklediği isyanlar
sebebiyle ortadadır. Bu sebeple baskı ve zulüm artırılınca Sultan Baybars 1277’de sefere çıkar. Moğollar
Sultan Baybars’ın seferini haber alınca yolda baskınlarla durdurmak istedilerse de başarılı olamadılar. Zira
Sultan bu ihtimale karşı tedbirler almıştı. Halep’ten hareket eden Memluk ordusu kendilerine doğru ilerleyen
Giray Noyan komutasındaki yaklaşık 300 kişilik Moğol ordusunu tarumar etti. (Şeşen,1996,s190). Ancak
yaklaşmakta olan Moğol kuvvetlerine karşı askerlerini Elbistan’da bir dağın tepesine çıkararak beklemeye
başladı. Toku Noyan’da Ermeni istihbaratı sayesinde 30.000 kişilik bir orduyla ilerliyorlardı.(Turan, 2004, s.
562). Elbistan ovasında karşılaşan taraflar çok şiddetli geçen savaşta Moğollar çok kayıp verirken, pek çoğu
da esir alındı. Savaşın kazanılmasında Selçuklu ümerasından Baybars’a karşı savaşmayarak taraf
değiştirenlerinde etkisinin olduğu muhakkaktır. Böylece Sultan Baybars Kayseri’de kendine hazırlanan otağa
çıkmış, Selçuklu usullerine göre merasim ile Türkiye tahtına oturmuştur.(Şeddad, 2000, s.87; Turan, 2004,
s.564; Turan, 2003, s.297). Bu hareketi üzerine Muineddin Pervane kendisine elçiler göndermiş ve onu tebrik
etmiştir. Sultan Baybars ise onu eski vazifesinin başına geçmesi için çağırmıştır.(Şeşen, 2009, s.192). Ancak
sultan Baybars kendisinden zaman isteyen Muineddin Pervanenin kendisini oyaladığını düşünmekteydi.
Kayseri ‘de bulunmasından doğan zorluklar neticesinde geri dönmek için yola koyuldu.(Şeddad, 2000, s.88).
Pervane’nin çıkarlarını düşünerek her iki tarafa da yakın davranması Sultan Baybars’ın Anadolu halkı
için kazandığı zafere gölge düşürmüştü. Bu durumdan Baybars’ın haberi olduğu gibi Abaka Han’ın da haberi
vardı. Abaka Han Sultan Baybars’ın Anadolu Seferinde Pervane’nin de parmağı olduğuna kati surette
inanınca, Memluklerin Anadolu’dan çekilmesiyle kalabalık bir ordu ile Anadolu’ya yöneldi.(Şeşen, 2009,
s.196). Pervane’nin idamına karar verdi. Tabi Pervane’nin öldürülmesi demek Anadolu’nun tamamen Moğol
kontrolüne girmesi anlamına gelmekteydi. Yani Selçuklu Devleti artık tamamen Moğolların eline kalmıştı.
Baybars Anadolu’nun durumunu öğrenince, üstelik Abaka Han’ın üzerine yürüdüğünü öğrenince
savaşmaya karar verdiyse de Abaka Han Anadolu’dan çekildiği için bu durumdan vazgeçmiştir. Akabinde de
kendisi Dımaşk civarındayken zehirlenerek ölmüş ve buraya defnedilmiştir.(Şeddad, 2000, s.113).
2.5. Sultan Baybars ve Hilafet Makamı
Halifelik makamı İslam Devletleri üzerinde manevi bir otorite sahipken gayrimüslim devletler
üzerinde de daima korkutucu bir etki yaratmaktaydı. Halife Türk – islam geleneğine göre bir devletin varlığını
tasdik eden bir güç idi. Memlukler köle olmaları sebebiyle halifeden de onay alabilecek durumda değillerdi.
Bu da tebaaları tarafından gerekli saygı ve muhabbeti edinmelerini zorlaştıracak unsurların başında
gelmekteydi. Memlukler tam da meşruiyet kazanma mücadelesi verirken doğudan yola çıkan ve gittiği her
yeri yakıp yıkan, uzunca bir süre karşısında kimsenin duramayacağı Hülagu komutasındaki Moğol istilasından
Bağdat’ta nasibini almıştı. 10 Şubat 1258’de Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son veren Hülagu, halife ve
beraberindekilerin infazını gerçekleştirdikten sonra Suriye’nin fethi için vakit kaybetmeden yola koyulmuştu.
(Cüveyni, 1998, s.163).. Baybars, İslâm dünyasında halifelik makamının önemini bildiğinden Abbasi
Mısırlılar Bahri Memluklerdir. Zira 1250 yılında Mısır Eyyubileri Bahri Memluklerin eline geçmiştir. Bu Yıllarda Memluk
Devleti’nin başında Sultan Baybars bulunmaktadır.
39
Pervane muhtemelen Moğolların güvenini tekrar kazandığı ve işlerine artık karışılmayacağı düşüncesi ile Baybars’ın seferi
ertelemesini ister.
38
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hilafetini Kahire’ye getirmeye karar vermiş, bu yolla Memluk Devleti’ne de meşruiyet kazandırmak, Halifenin
gücünden yararlanarak içte ve dışta düşmanlarına karşı bir ittifak oluşturma istemiştir. Bu işgal sırasında
Abbasî soyundan gelen bazı kişiler Moğollardan kaçabilmeyi başarmıştı. Onlardan biri olan Ebu’l- Kasım
Ahmet b. Ez- Zahir b. En- Nasır Baybars’ın onu Kahire’ye getirmesi, kendisine biat etmesi sonucu halife
olabilmiş ve İslam dünyası için oldukça önemli olan halifelik makamı 1261’de tekrar kurulmuştur. Halife elMustansır Billah unvanını alarak Memlük devletini de onaylamıştır. Bu yolla Baybars hem İslam dünyasında
üstünlük sağlarken diğer yandan da hak ettiği saygınlığı almayı başarmıştır
3.Sonuç
Sultan Baybars’ın kölelikten sultanlığa giden yoldaki mücadelesi ihtilaller, taht kavgaları, emirler
arasındaki rekabet gibi nedenlerle oldukça zor olmuş sonrasında iç karışıklıklar devam ettiği için fetihlerin
olduğu, sınırların genişlediği bir dönem olamamıştır. Ancak bu büyük Sultan yeni yerler fethetmekten belki
de daha önemli bir hamle ile Abbasilerin yıkılması ile yok olma tehlikesi geçiren hilafet makamını kurtarmış,
eski ihtişamlı günlerini yaşamasını sağlamıştır. Öyle ki halifelik makamı iki buçuk asır bu devletle varlık
gösterecektir. Ve bu makamın ömrü Sultan Baybars sayesinde 600 yıldan fazla Müslümanların saygı duyduğu
Hristiyanlarınsa tedirgin oldukları mevcudiyetini koruyacaktır.
Moğol zulmünden kaçan, Selçuklulara da biat etmeyen Türkmenlere yer göstererek yeni bir yurt
edinmelerini sağlayan Sultan Baybars burada akıllıca bir politika izleyerek Suriye sınırına aktardığı bu
Türkmenlerden tampon bölge oluşturmuştur. Türkmenleri Gazze’den Antakya ve Sis hududuna kadar bütün
sahil bölgesine yerleştirmiş, toprakları da ikta olarak vermiş, buralarda etkin olabilecek bir müttefik
edinmiştir.(Şeddad, 2000, s.155). Ancak bölgede Moğollara göre yine de yalnız olan Baybars Altın Orda
hükümdarı Berke Han’ın İslamiyet’i kabulünden sonra onunla ittifak yaparak bir nebze gücüne güç katmak
istemiştir. Bu ittifaktan ötürü Moğollar ne Hülagu döneminde ne de Abaka Han döneminde Suriye’de eskisi
gibi etkin olamamışlardır. Bu anlamda bölgede siyasi bir denge oluşmuştur.
Baybars’ın Anadolu üzerine yapılan seferlerine bakıldığında bir işgal hareketi değil, daha ziyade
Müslümanlara yardım amacı taşıdığını görmekteyiz. Zira Elbistan savaşından sonra bölgede kalmamış,
şehirleri yağmalamamış, ganimet toplamamıştır.
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(12)
Esmira İSMAYILOVA40
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANA DİLLİ POEZİYASINDA TƏBLİĞ ETDİYİ
VƏTƏNPƏRVƏRLİK VƏ QƏHRƏMANLIQ İDEYALARININ MÜASİR HƏYATIMIZDA
TƏRBİYƏVİ ROLU
EDUCATION OF THE IDEAS OF PATRIOTISM AND HEROISM PROMOTED BY MOHAMMAD
HUSSEIN IN THE MOTHER TONGUE POETRY IN OUR MODERN LIFE

ANNOTASİYA
XX əsrdə Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi dahi söz ustadı Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar (19061988) ana dilimizdə yaratdığı sənət inciləri ilə ədəbiyyatımızın əbədiyyət zirvəsində yer almış az sayda
sənətkarlardan biridir. Ana dilli yaradıcılığında azadlıq, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik ideyalarının təbliğinə,
tərənnümünə geniş yer ayıran , ikiyə bölünmüş Azərbaycanın dərdini içindən keçirib poeziya dili ilə
oxucularına çatdıran ustad şairin yaradıcılığı məna tutumuna və tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə bütün dövrlər
üçün aktual olaraq qalır. Bu səbəbdən, vətənpərvər şairin əsərlərinin təbliği, tədqiqi və araşdırılması gənc
nəslin mübariz ruhda tərbiyə olunması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Ümummilli lider Heydər Əliyev
Şəhriyarın yaradıcılığının araşdırılmasını ədəbiyyat xadimlərinin müqəddəs borcu sayaraq yazırdı: ”Şəhriyar
bütün müsəlman dünyasının qüdrətlı bir ustadıdır. Bu günkü və gələcək nəsillərin yüksək mənəvi dəyərlərlə
zənginləşdirilməsində böyük rola malik olan dahi sənətkarın yaradıcılığının dərindən öyrənilməsi , tədqiq və
tədris edilməsi sənət və elm xadimlərimizin müqəddəs borcudur.”
Məqalənin əsas məqsədi də, erməni qəsbkarlarına qarşı Vətən müharibəsi aparan Azərbaycanda
gənclərimizə vətənə məhəbbət ruhunun aşılanması, qəhrəmanlıq, şücaət, cəsurluq kimi ali bəşəri hisslərin
təbliğ olunması istiqamətində M.Şəhriyar poeziyasının təsiredici rolunu tədqiq və təbliğ etməkdir.
Açar Sözlər: Şəhriyar, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, mübarizlik, cəsurluq, azərbaycançılıq.

ABSTRACT
The educational role of the patriotism and heroism ideas propagated in the native language poetry of
Mahammadhuseyn Shahriyar in our modern life. An analysis of Seyid Mahammadhuseyn Shahriyar's in the
native language poetry shows that the humanist poet has always paid attention to propagandizing the most
violent human ideas, expressing his feelings of courage, heroism and patriotism in his works. The fact, that
M. Shahriyar's poetry is still alive due to his infinite love and inspiration for universal ideas.
A thorough study of the poet's creative work and the purpose of the poet's analysis and its delivery to
the younger are very important.
Keywords: Shahriyar,heroism, patriotism, courage, braveness, Azerbaijanizm.
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2020-ci ilin ikinci yarısı Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və ağrılı səhifəsidir. Azərbaycan dövləti 27
sentyabrdan başlayaraq
30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan dədə-baba torpaqlarını erməni
qəsbkarlarından azad etmək uğrunda ölüm-dirim savaşı aparır. Bu haqq savaşında, Vətən müharibəsində
Azərbaycanın ən yaxın məsləkdaşı və tərəfdaşı dost və qardaş Türkiyə Cümhuriyyətidir. Tarix göstərir ki,
belə haqq mübarizələrində silahla yanaşı, sözün də gücündən istifadə olduqca vacibdir.Bəzən bir
vətənpərvərlik əsəri bir ordunun işini görür.Bu mənada, bütün türk dünyasının ən çox sevilən və oxunan şairi
olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın müasir dövrümüz üçün də aktual olan ana dilli poeziyasından söz
açacağıq.
M. Şəhriyar poeziyasını aktual edən onun təpədən dırnağa vətənpərvər şair olması, milli qeyrət və
təssübkeşlik hisslərini yaradıcılığında ustalıqla əks etdirməsidir. Azadlıq , qəhrəmanlıq, mərdlik ideyalarının
tərənnümü, istibdadın tənqidi, zülmkar zümrəyə qarşı mübarizə çağırışları ustad şairin əsərlərində mühüm
yer tutur. Xarakter cəhətcə məğrur olan, kasıb yaşasa da, heç bir məmura, imkanlıya boyun əyməyən,
şəxsiyyətini daima uca tutan şairin saf mənəviyyatı əsərlərinə də təsirsiz ötüşməyib. M. Şəhriyarın anadilli
poeziyası ilə tanışlıq göstərir ki, xalqına qəlbən bağlı olan sənətkar üçün vətəninin azadlığı, xalqının
mübariz əhval-ruhiyyədə olması, o tay-bu taylı Azərbaycanın birləşdirilməsindən vacib amal yoxdur.
Qeyd edək ki, ustad şair türk mənşəli olması ilə daim fəxr edib, bu xalqın qəhrəmanlıq dolu keçmişi
ilə öyünüb və bu fəxarəti əsərlərinə də köçürə bilib. M.Şəhriyarın 1969- cu ildə qələmə aldığı “Türkün
dili” şeirində ana dilinə olan məhəbbət hissi aydın duyulur:
Türkün dilitək sevgili ,istəkli dil olmaz,
Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz (5, s.24).
“Türkün məsəli, folkloru dünyada təkdir” –deyən M. Şəhriyar onun qəhrəmanlıq dolu keçmişini
xatırlamaqla gənc nəslə çağırış edir:
Azər qoşunu qeysəri-Rumu əsir etmiş,
Kəsra sözüdür, bir belə tarix nağıl olmaz (5, s.25).
Burda belə bir haşiyə çıxıb bildirmək istəyirik ki, Şəhriyar “Azər qoşunu” deyəndə türk ordusunu
nəzərdə tutur. Xatırladaq ki, Səlcuqilərdən olan sultan Alp Arslan (1029-10720) 1071- ci ildə Bizans
(Vİzantiya ) imperatoru Roman Diogeni məğlub edərək əsir almış, Kiçik Asiyadakı Bizans torpaqlarını öz
dövlətinə qatmışdı.
Vətənpərvərlik və mübarizlik ideyaları, haqqa ,ədalətə çağırış motivləri
şairin “Heydərbabaya
salam”, “Səhəndim” poemalarında , “Analar oxşaması”, “Çalağan quşu”, “Türk övladı, qeyrət vaxtıdır”,
“Şəhidi-can”, “Azadlıq quşu “Varlıq”, “Zaman səsi”, “O taydan gələnə”, “Allah vədəsi”, “İns və Cin”,
“Qardaşım Süleyman Rüstəmə”, “ Türkiyəyə xəyali səfər” ,“ Qaçaq Nəbi” və sair şeirlərində əksini ustalıqla
tapıb.
Şairin yaradıçılığının ikinci dövrünə təsadüf edən ana dilli poeziyasının təhlili göstərir ki, dahi
şairlərin yaradıcılığı həmişə mütərəqqi, ali ideyalardan bəhrələnib. Şəhriyar poeziyasının zirvəsi olan “
Heydərbabaya salam” poemasındakı bu misralar Koroğlu qəhrəmanlığının hələ xalqın yaddaşından
silinmədiyini göstərir:
Heydərbaba, gecə durna keçəndə,
Koroğlunun gözü qara seçəndə,
Qıratını minib,kəsib –biçəndə,
Mən də burdan tez mətləbə çatmaram,
Eyvaz gəlib çatmayınca ,yatmaram (2.s.48).
Koroğlunun dövrü bitsə də, nə dədər zülm- əsarət var, dəli-dolu igidlərə də həmişə ehtiyac var. Dahi
söz sərrafının “ Heydərbabaya salam” poemasında gəldiyi qənaət belədir:
Heydərbaba, mərd oğullar doğginən,
Namərdlərin burunların ovginən,
Gədiklərdə qurdları tut boğginən,
Qoy quzular ayın-şayın otlasın,
Qoyunların quyruqların qatlasın (2.s.48).
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Araşdırmaçı alim, professor Elman Quliyev “Şəhriyar poeziyası və milli mtəkamül” kitabında şairin
mövzu dairəsini tədiq edərkən yazır: “Şəhriyar xalqının qarşısında məsuliyyətini dərk edən şairdir. Elə buna
görə də dözülməz həyatdan can qurtarmaq naminə ayağa qalxan xalqın mübarizəsini böyük siyasi oyunlar
məngənəsində kimlərinsə öz xeyirlərinə istiqamətinin dəyişdirilməsi ehtimallarına qarşı şair narahatçılığı
səmimi və təmiz duyğuların məhsuluna çevrilir”. (3., s.125).
Yaman günlər keçib-gedib itəndi,
Bir yaxşılıq muradına yetəndi,
O tay- bu tay fərqi yoxdur Vətəndir (6, s.115).
“Heydərbabaya salam” poemasında sadə kənd həyatının realist təsviri fonunda şairin zülmə, zalıma
qarşı hayqırtısı da eşidilir.Şair xalqının dərdlərinə biganə qalmayaraq üsyan edir:
Nədir axır bu millətin günahı?
Tutsun sizi, görüm məzlumlar ahı!(5, s.260).
Dövlət zümrələtinin çoxsaylı təzyiqlərindən bezən şair “Siyasət adlı məndə bir mərəz yox” desə də,
əsərləri bunun əksini deyir:
Haqq nə deyir? Küfrə qarşı getməyiz,
Nurdan çıxıb zülmət içrə itməyiz.(5, s.264).
Tanınmış Şəhriyarşünas alim Hökümə Billuri şairin yaradıcılığını tədqiq edərkən onun ictimai məna
kəsb etməsini yüksək qiymətləndirərək yazırdı.”Şəhriyar ictimai mühitin tənqidinə həsr etdiyi bir sıra
əsərlərində müasir dövrün mühüm , vacib məsələlərinə toxunur.Şair əsasən vətənin yaralarını, xalqın
ehtiyaclarını realist sənətkar kimi şeirə gətirir.Xalqı, cəmiyyəti bu umumi nöqsanları aradan qaldırmaq
uğrunda fəaliyyətə, mübarizəyə çağırır”(1, s.69).
Şəhriyarın vətən sevgisi bütün yaradıcılığında ana xətti təşkil edir.Fərqi yoxdur,şair vətən kəlməsini
işlədir, ya yox,əsas budur ki, yazdığı hər kəlmədə vətənə bağlılıq hiss olunur.Vətəni sevən vətəndaşın
qəlbindən qopur bu nidalar və ürəklərə qeyrət toxumları səpir. Xoş yaşayış üçün vətəni tərk edənləri şair
ərklə qınayır , onları vətənin daşı olmağa çağırır.Bu mənada Şəhriyar xalq şairi Məmməd Arazla sanki
birləşir,istəkləri üst-üstə düşür:
Vətəndən ayrı düşən övladım! Qayıt vətənə!
Qayıt ki, göz yola tikmiş anan qayıtdı sənə(2, s.102).
Vətən torpağı kimi, uğrunda şəhid olan oğullar da müqəddəsdir! Şəhriyarın şəhid anasının dili ilə
söylədiyi ağı qürur və ləyaqətin, mübarizliyin, cəsurluğun,ana hiddətinin hopduğu qəhrəmanlıq nəğməsidir!
Azərbaycanın yüzlərlə oğlunu qurban verdiyi bu haqq savaşında bu şeir təsirli olduğu qədər də aktualdır :
Şir balası, şəhidlərin yeri boşdur, boş qalmasın,
Allah bizdən xoşnud olsun,şeytan qoy heç xoş olmasın,
Sizlər kimi igidlərlə dünya dolsun, boşalmasın,
Cihad bizi cəhənnəmdən qurtadrı verdi cənnətə,
Şəhid balam,bayram sənin,görüş qalsın qiyamətə.
Şəhadət bir səadət ki, hər kəs ona çata bilməz,
Allah ilə alım-satım. Hər kəs alıb-sata bilməz,
İnsan gərək özün atsın, hər kəs özün ata bilməz,
Təkcə şəhidlərdir çatan bunca böyük səadətə,
Şəhid balam ,bayram sənin,görüş qalsın qiyamətə(5, s.218).
Şəhid anasının ağrı-acılarını kövrək dillə, yanğılı təsvir edən şair gözlərimizin önündə qəhrəman
türk qadınının mərd obrazını canlandırır.Bu qadın ovladını itirsə də qeyrəti onu ayaqda saxlayır,düşmənə olan
kin və nifrəti, qəzəb hissi oğul dağını üstələyir:
Cəbhə dalındayam bala, canım çıxınca işlərəm,
Çapığların cırığların yapışdırıb çirişlərəm,
İynə-sap əldə düşməni dilim düşüncə dişlərəm (5, s.218).
Balasının şəhid məzarından dəsmal ilə torpaq gətirib onunla qəlb ağrısını soyudan, pəncərədəki
quşlardan balasını soraqlayan şəhid anasının iztirabları əsl vətənpərvərlik, qeyrtət, mətanət və mübarizlik
dərsidir:
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Allah yolunda vermişəm, şəhadətin nuşdur mənə,
Axirətim bahar olsun, dünya varkən qışdır mənə,
Şəhidlərin anaları məsciddə tay-tuşdur mənə,
Şəhadətin bir izzətdir, biz də çatdıq o izzətə,
Şəhid balam,bayram sənin ,görüş qalsın qiyamətə (5, s.219).
Şəhriyar əmindir ki, xalqın qəzəbi bir gün vulkan olub püskürəcək, zülm dünyasının daşını daş üstə
qoymayacaq.Üsyana çağırış nidaları “Səhəndim” poemasında təlatümlü himn təsiri bağışlayır:
Amma zənn etmə ki, dağlar yenə qalxan olacaqdır,
Məhşər olmaqdadı bunlar, hamı vulkan olacaqdır,
Zülm dünyası yanarkən də tilit qan olacaqdır,
Vay!... Nə tufan olacaqdır!(4, s. 78).
Gün gələcək, qopan tufandan sonra azadlıq günəşi doğacaq, əzilən xalq zülmün zəncirini
qıracaq. Amma azadlıq tufanlarının qopması üçün xalqın qoç Koroğlulara, Qaçaq Nəbilərə həmişə ehtiyacları
olacaq. “ Qeyrətin qurbanı, ay qoçaq Nəbi “ çağırışı da bu ehtiyacdan yaranan haraydır:
Dur qəfəs qapısın bir açaq Nəbi,
Bu sınıq qanadla bir uçaq , Nəbi,
Ay qoçaq Nəbi!
Qazamat istidir, yata bilmirsən,
Analar beşiyin sata bilmirsən,
Öz ata yurdunu ata bilmirsən,
Qeyrətin qurbanı , ay qoçaq Nəbi,
Ay qaçaq Nəbi!(5, s.180).
Şəhriyar “Azadlıq quşu “Varlıq” şeirində məşhur cərrah və ədəbiyyatşünas Cavad Heyətin ana
dilində “Varlıq” jurnalını (1979-cu il) təsis etməsini və çapını qəlbən alqışlayır və inanır ki, ana dilində mətbu
orqanın fəaliyyətə başlaması xalqın milli və mənəvi oyanışına, azadlıq mübarizəsinə, vətənpərvərlik
ideyalarının yayılmasına güclü təkan verəcək. Çünki söz, dil azadlığı xalqın təkamülündə əvəzsiz rola
malikdir.
Düşmən bizi əlbir görə,təslim olu naçar,
Təslim oluruq düşmənə naçarlığımızdan.
Huşyar olasız, düşməni məğlub edəcəksiz,
Düşmənlərimiz qorxuri huşyarlığımızdan.
Birlik yaradın, söz bir olar biz kişilərdə,
Yoxluqlarımız bitdirəcək varlığımızdan (2, s.102).
Şəhriyar azadlıq yolunda verilən qurbanları da unutmur, onları xatırlamaqla gənc nəsildə mübarizlik
duyğularını oyatmağa çalışır:
Biz bir dərya qan vermişik,
Zindanlarda can vermişik,
Qırx nəsil qurban vermişik (5, s.156).
Soy kökünə qəlbən bağlı olan Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar Qafqaza səfər etmək, Türkiyəni
gəzmək, həsrətində olduğu Bakını göprmək arzusunu həyatda reallaşdıra bilməsə də , o yerlərə xəyalən
səfərini şeir dilinə çevirərək oxucuları ilə bölüşür. Şairin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmayan oxucu
elə zənn edir ki, Şəhriyar doğrudan həmin yerlərə səfər edib, türk ölkələrini qarış-qarış gəzib.Bu inamı
yaradansa, söz ustadının həmin yerlərin tarixi, mədəniyyəti , ədəbiyyatı ilə yaxından tanışlığı və bu tanışlığı
poeziya dilinə ustalıqla çevirə bilməsidir. ”Türkiyəyə xəyali səfər “ şeri bu qəbildən daha maraqlıdır.
Oxucuya mübarizlik əhvali-ruhiyyəsi aşılayan şeir türk xaqanlarının zəfər yürüşündən, şanlı tarixindən xəbər
verir:
Hər yerin torpağı bir şey bəslər,
Bura da,doğrusu qeyrət kanıdır.
Burda daşdan çox igidlər sümüyü,
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Çeşmədən bollu şəhidlər qanıdır.
Görürəm fatehi etməkdə hucum,
Oxunub fatiheyi –dövləti –Rum.
Şanlı dağlar, ucalıqlar görürəm,
Yenə bir çox dərələr,çox uçurum (5, s.165).
Qeydlərimizi belə bir nəticə ilə ümumüləşdirə bilərik:Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın
anadilli poeziyasının təhlili göstərir ki, humanist şair ən ülvi insani ideyalarının təbliğinə daim diqqət
göstərmiş, mərdlik, cəsurluq, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik kimi hissləri əsərlərində sevə-sevə tərənnüm
etmişdir.M.Şəhriyar poeziyasını yaşarı edən də bu umumbəşəri ideyalara olan sonsuz sevgisi və ilhamlı
tərənnümüdür.Şairin yaradıcılığının hərtərəfli araşdırılması, qayə və məqsədinin təhlil edilərək gənc nəslə
çatdırılması bu baxımdan əhəmiyyətli və vacibdir.Çünki, vətənpərvərlik kimi ali, insani, bəşəri duyğuları
tərənnüm edən poeziya bu hisslərin özü qədər əzizdir, yaşarıdır,əbədidir.
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SPOR BİLİMLERİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FANATİKLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH OF FANATIC LEVEL OF SPORTS SCIENCES UNDERGRADUATE STUDENTS:
GAZI UNIVERSITY CASE

ÖZ
Çağımızda spor faaliyetlerinin gelişimini ve bireyler arasında daha fazla yaygınlaşmasının önündeki
en büyük engelin sporu dayanışma, hoşgörü gibi ortak kültürel değerlerden uzaklaştıran, fanatizm olduğu
söylenebilir. Bir düşünce, bir kişi veya kuruma karşı ölçüsüz destek çıkmak suretiyle aşırı eylemlerde
bulunmak ‘Fanatizm’ olarak nitelendirilmektedir. Bu ölçüsüz destek sunan ve bunu davranışlarına yansıtan
kişiler de ‘Fanatik’ olarak nitelendirilir. Bugünün gençleri yarının büyükleri, eğitmenleri, antrenörleri ve
yöneticileri olacak olan, spor meslek elemanlarının yetiştirildiği spor fakültelerinde eğitim gören lisans
öğrencileri, gelecekte sporun sağlıklı bir biçimde geliştirilerek ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak temel
gruptur. Bu nedenle spor fakültesi lisans öğrencilerinin fanatiklik olgusuna bakışı ve fanatiklik düzeylerinin
bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi spor fakültesi lisans öğrencilerinin fanatiklik
düzeyleri tespit edilerek bölümler arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Araştırma alanı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği,
Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Yapılan tespitler sonucunda spor meslek elemanlarının ve sporun
gelişimine katkı sunacak öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Spor, Futbol, Fanatizm, Fanatik.

ABSTRACT
This field of activity has established close ties between people and sports activities, albeit in different
ways, by involving the young and old people and the significant segment of the society in various roles such
as athletes or fans. Thanks to sports activities, social and individual development of people has been
contributed over time and the formation of common cultural values such as solidarity and tolerance has also
been supported. It can be said that the biggest obstacle to the development of sports activities and their
widespread spread among individuals in our age is fanaticism, which keeps sports away from common
cultural values such as solidarity and tolerance. Taking excessive actions by providing excessive support
against a thought, a person or an institution is defined as "Fanaticism". People who offer this disproportionate
support and reflect it on their behavior are also described as 'Fanatic'. Undergraduate students studying at
sports faculties, where today's youth will be tomorrow's elders, trainers, coaches and managers, where sports
professionals are trained, are the main group that will ensure the healthy development and dissemination of
sports in the future. For this reason, it is important to know the viewpoint of the sports faculty undergraduate
students towards the phenomenon of fanaticism and their level of fanaticism. In this study, the fanaticism
levels of undergraduate students of Gazi University sports faculty were determined and a comparison was
made between departments.
The research area consists of Physical Education and Sports Teaching, Coach Training, Sports
Management, Recreation departments. As a result of the determinations made, suggestions have been made
to contribute to the development of sports professionals and sports.
Keywords: Sports, Football, Fanaticism, Fanatic.
* Ahmed Sadeq Nıyazı AL- SARRAF
**Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
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GİRİŞ
Spor, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak birey ile toplumu yakından etkileyen ve sosyolojik yapıyı
şekillendiren önemli bir faaliyet alanı ve bilim dalı olmuştur. Görsel ve yazılı iletişim araçlarının gelişmesi ve
yaygınlaşması ile spor, giderek daha da yaygınlaşmış ve birçok birey tarafından ilgi duyulan bir alan olmuştur.
Bu alan, insanların birçoğunu sporcu veya taraftar gibi çeşitli rollerde kendine çekmiş ve farklı düzeylerde de
olsa insanlar ile spor faaliyeti arasında önemli bağlar kurulmuştur. Spor faaliyetleri zaman içinde insanların
sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayan takım ruhu, dayanışma, hoşgörü gibi önemli ve ortak değerlerin
oluşmasını sağlamıştır.
Farklı coğrafyalarda çeşitli toplumlardan bir çok bireyi ortak bir paydada buluşturmayı başaran, farklı
kültürlerde bambaşka dünyaları olan bireyleri ortak heyecan, ortak mutluluk ve ortak üzüntü paydasında
buluşturan spor müsabakaları bu özelliği ile uluslararası bir prestij göstergesi olmuştur. Bu niteliği sayesinde
günümüzde büyük kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sunan ülkelerin sınırlarını
aşarak toplumsal kaynaşmayı ve kültürel etkileşimi sağlayan evrensel bir faaliyet alanı olmuştur. Bu derece
önem kazanmış bu alan, beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile kişilerin sosyal, psikolojik olarak, fiziksel,
kültürel ve zihinsel gelişimlerini bilimsel olarak sağlamayı amaçlayan bir bilim dalı olmuştur. Hızlı bir
biçimde gelişen spor; genç bireylerin eğitiminde, toplumun gelişmesinde milletler arası barış ve diyalogun
gelişmesinde de önemli bir araç haline gelmiştir.
Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya spora büyük önem vererek, erken
yaşlardan itibaren bireylere beden eğitimi ve spor programları uygulanmaktadır. Hızla gelişen teknoloji,
insanın doğal yapısına uymayan yaşam biçimi ile birlikte iş ve sosyal çevreden gelen baskılar, stresler çeşitli
hastalıkların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Spor, günümüzde bireylerin karşısına çıkan bu önemli tehlikeye
karşı dinamik, stresten uzak bir ortam oluşturarak insan fizyolojisine en uygun yaşam biçimiyle de toplumda
önemli bir rol üstlenmektedir (Türkiye Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 2013).
Günümüzde tüm ülkeler, spora büyük bir önem atfetmekte ve uluslararası spor organizasyonları ile
spor yarışmalarında ön sıralarda yer alabilmek için yoğun mücadeleler vermektedirler. Bir toplumun bilinçli
bir spor kültürüne sahip olması, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanması ancak alanında iyi eğitim almış
spor meslek elemanlarını yetiştirmeyle mümkün olabilir.
Spor meslek elemanlarının eğitim öğretim gördüğü Spor Fakülteleri web sitelerinde yapılan tanıtımlara
baktığımızda bu fakültelerin amacının; spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara ve Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş Antrenör, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi yetiştirmek
olduğu görülmektedir. Spor alanından beklenen önemli fonksiyonların ve faydaların gerçekleşebilmesi ancak
çok iyi eğitilmiş; beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve spor bilimcilerinin var
olması ile sağlanabilir. Bu meslek elemanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra, sporun yaygınlaştırılması, sporun
bilimsel yöntemlerle yapılması ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların artırılması da büyük önem arz
etmektedir.
Günümüzde spor alanın gelişimini ve sporun yaygınlaştırılmasını tehdit eden en önemli sorunlardan
birinin fanatizm olduğu söylenebilir. Fransızca kökenli ‘Fanatizme’ kelimesinden dilimize geçmiş olan
Fanatizm, bir durum, bir düşünce, bir kişi veya kuruma karşı gereğinden fazla destek çıkmak, onu takıntı
haline getirmek, gerekli görüldüğünde de desteklenen o şey uğruna aşırı eylemlerde bulunmak şeklinde
tanımlanabilir. Bu aşırılık duygularını yaşayan ve davranışlarına döken kişilere de ‘Fanatik’ adı verilmektedir.
(Ertan, 2017)
Takım tutmak, ilgi duyulan, sevilen bir kulübün yandaşı olmak, onun başarılarını istemektir. Bir
takıma sempati duyan bir taraftarın başarılı sonuçlara sevinmesi, başarısızlık durumunda ise makul bir üzüntü
hissetmesi doğal ve kabul edilebilir bir durumdur. Ancak ortaya çıkan bu üzüntü ve sevinçlerin abartılması,
duyguların uç noktalarda yaşanmaya başlanması fanatizme işarettir. Ortaya çıkan bu fanatizm, spordan keyif
alınmasını güçleştirip, izleyenlere stres, gerilim, öfke duyguları yüklemektedir (Ertan, 2017). Dolayısıyla
fanatizm bireye, topluma ve sporun sağlıklı bir şekilde gelişimine zarar vermektedir. Spordan beklenen
faydayı en üst düzeye çıkarmak için fanatizm olgusu ile mücadele etmek gerekmektedir.
Spor meslek elemanlarının yetiştirilmesi ve sporun yönetimi toplumun spora bakışını ve spora
katılımını etkilemektedir. Her toplumda spora katılımın şekli, katılım düzeyi farklıdır. Bu farklılık bireylerin
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yetenek ve ilgilerinden çok topluma bu alanda hizmet eden spor meslek elemanlarının yetiştirilmesinden ve
spor yönetiminden kaynaklanmaktadır. Spor meslek elemanlarının yetiştirildiği spor fakültelerinde eğitim
görmekte olan öğrenciler sporun sağlıklı bir biçimde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak en
temel gruptur. Bu lisans öğrencilerinin fanatiklik olgusuna bakışı ve fanatiklik düzeylerinin ne seviyede
olduğu bilinmemektedir. Bu belirsizlik araştırmamızın problem durumunu oluşturmaktadır.
Araştırmamızda spor fakültesi lisans öğrencilerinin fanatiklik düzeyleri tespit edilerek bölümler
arasında karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma alanı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi,
Spor Yöneticiliği, Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Yapılan tespitler sonucunda spor meslek
elemanlarının ve sporun gelişimine katkı sunacak öneriler getirilmiştir.
Futbol bireysel yeteneklerin önem arz ettiği bir oyun olmasının yanı sıra, genellikle başarılı olabilmek
için takım ruhuna ihtiyaç duyulan “sistemsiz, sistemli” bir oyundur. Futbol oyuncularının, top sürme, rakibe
çalım atma ya da doğru ve uygun bir şekilde yer değiştirme gibi görevleri yapmaları beklenmektedir. Bu görev
ve sorumlulukların beklendiği futbol oyunu, belirli bir çalışma ve antrenman disiplini ve teknik taktikler
doğrultusunda planlanarak gerçekleştirilmektedir. Futbolcu maçtan önce kendisine teknik kadro tarafından
verilmiş görevi ve sorumluluğu uygun bir biçimde yerine getirmelidir (Baş, 2008). Futbol sporunda başarıyı
elde etmenin yolu, bu oyuna özel davranışların bireysel ve takım olarak uyumlu ve doğru bir biçimde
uygulanmasına bağlıdır. Bunun yanında bireysel ve takım yeteneği; doğru zamanda uygun yerde olma ve
farklı durumlara göre doğru teknik ve taktik kullanma sanatı olduğu söylenebilir. Bu nedenle futbolun zihinsel
ve fiziksel yetenek ile seçme ve karar vermeyle ilişkili olduğu söylenebilir. Futbol bütün sporlar arasında en
fazla akıcılığa ve mücadeleye dayanan bir yapıda olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu oyunda çabuk karar
verilmesi gerektiğinden futbolcuların fiziki yapı olarak dayanıklı olmalarının yanı sıra zihinsel ve psikoloji
olarak da yeterli düzeyde dayanıklı yapıda olmaları gereklidir (Afyon, 1994).
Futbol uluslararası kabul görmüş kuralların geçerli olduğu bir takım oyundur. Kuralların basit ve kolay
anlaşılır olması ile oyun için gerekli zemin ve araçların teminin kolay olması her yaş grubundan olan bireyler
tarafından oynanabilmesi, özel bir malzeme gerektirmemesi, izleyicinin veya taraftarın da aktif olabilmesi
gibi özellikleri nedeniyle dünyanın en popüler sporu haline gelmiştir(Baş, 2008). Büyük kitleleri etkileyen ve
dünyada en çok lisanslı sporcunun bulunduğu ve en çok seyirciye sahip olan futbol, her ülke için ekonomik
ve sosyal bir öneme sahip olmuştur.
Futbol, son zamanlarda yapılmış olan hukuki ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile önemli ölçüde
değişen ve gelişen bir spor dalı olmuştur. Böylelikle modern futbol, çok hızlı bir biçimde hukuki ve teknik
yardımlaşmanın, kurumsallaşmanın en üst seviyeye ulaştığı oyun olmuştur (Urartu, 1994). Basit anlamıyla
“gol atmak ve gole mani olmaya” dayanan bir etkinlik olan bu basit oyun herkes tarafından tanınır bir hal
alması ve popülerliği inanılmaz büyük boyutlara ulaşan futbol günümüzde dünyanın her bir köşesinde işçisi
ve işvereni olan büyük bir endüstri haline gelmiş, ekonomik çerçevesi milyon dolarlarla ifade edilen dev bir
sektör olmuştur. Bu nedenlerle artık futbolun hem üretimi hem de tüketimi dünya üzerinde pek çok bireyi
yakından etkiler olmuştur (Yüksel, 1994).
Spor Fakültesi sporun her alandaki gelişimini doğrudan etkileyecek insan gücünü yetiştirmektedir. Bu
fakültenin öğrencilerinin gelişimi sporun gelişimini sporun gelişimi de bireyin ve toplumun gelişimini
etkilemektedir. Sporun gelişimini tehdit eden fanatizm olgusunun ve fanatiklik kavramlarının doğrudan spor
fakültesi öğrencileriyle bağdaştırılarak araştırılması konunun önemini oluşturmaktadır. Spor Fakültesi
öğrencilerinin genel fanatiklik düzeylerinin ölçülmesi ve farklı bölümlerde öğretim gören öğrencilerin
fanatiklik düzeyinin karşılaştırılması sonucu bölümler arasında çıkacak farklılıklar durumun daha net
anlaşılmasını sağlaması araştırmayı değerli kılmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Spor fakültesi lisans öğrencilerinin fanatiklik, takım taraftarı ve sporseverlik düzeylerinin ölçülerek
karşılaştırıldığı bu tez çalışmasında tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, var olan bir durumu olduğu
biçimde göstermeyi amaçlar. Araştırma konusu olan olgu, var olduğu gibi tanımlanarak sunulmaya çalışılır
(Karasar, 2009, s. 77).

92

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Araştırmanın Yöntemi
Spor Fakültesi lisans öğrencilerine Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği kapsamında hazırlanmış olan
anket ve bilgi testi formları uygulanmıştır. Bu fanatiklik düzeyinin ölçülmesinde öğrencilere çeşitli sorulardan
oluşacak bilgi testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlanmış ve Excel verisi haline dönüştürülerek analizi
sağlanmıştır. Analiz kısmı SPSS paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın evreni, Gazi Üniversitesi Spor Fakültesi Lisans Öğrencilerinden oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise yapılmış olan ankete katılım gösteren lisans öğrencileridir. Anadolu liselerinin
seçiminde amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Aşağıda tablo 1’ de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet
ve öğrenim görmekte olduğu lisans bölümü türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Katılımcılardan 220 erkek,
80 kız öğrenci araştırmaya katılmıştır.
Tablo 1. Anket Katılımcı Genel Bilgisi
Anket Katılımcı Bilgisi
Bede
Spo
n Eğitimi ve
Antrenörl
r
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Eğitimi
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ği Bölümü
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ToplamKatılı
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6

24
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Erkek
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32

34

96
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300

Lisans Öğrencilerine Yöneltilen Öncüllere İlişkin Bulgular ve Yorum
Lisans öğrencilerine yöneltilen öncüllerden cinsiyet faktörüne göre, uygulanan test sonrası elde
edilmiş olan puanlarla cinsiyet faktörü karşılaştırılarak kız ve erkek öğrenciler düzeylerinde aşağıda verilen
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcılar içinde 80 kız öğrenci 220 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu
öğrencilerin spor ilgi düzeylerine ilişkin dağılım tabloda gösterilmektedir. Katılımcılar arasında yer alan 80
kız öğrenciden 12 öğrencinin fanatik düzeyinde olduğu görülmüştür. Katılımcılar arasında yer alan 220 erkek
öğrenciden 39 öğrencinin fanatik düzeyinde olduğu görülmüştür.
Tablo 2. Cinsiyet Faktörüne Göre Spor Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Spor İlgi Düzeyleri
Cinsiyet Faktörüne Göre Spor Fakültesi Lisans Öğrencilerinin
Spor İlgi Düzeyleri

Cinsiyet

Puan
Aralığı

Kız

93

Erkek
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80
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Lisans öğrencilerine yöneltilen öncüllerden öğrencilerin öğrenim gördüğü bölüme göre, uygulanan test
sonrası elde edilmiş olan puanlarla öğrenim bölümü faktörü karşılaştırılarak Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümü, Rekreasyon bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin
spor ilgi düzeyleri aşağıda verilen tabloda gösterilmektedir.
Tablo 3’te görüleceği üzere araştırmaya katılan Lisans öğrencilerinin fanatiklik düzeyi genel olarak
takım taraftarı ve sporsever ilgi düzeylerinden daha düşüktür. Araştırmaya katılan öğrencilerin görece büyük
kısmı sporsever olarak nitelendirilen grupta yer almaktadır. Bu grubu büyüklük olarak takım taraftarı grubu
takip etmekte fanatik olarak nitelendirilen öğrenciler ise diğer iki gruba gör en az sayıda olan gruptur.
Tablo 3. Öğrenim Bölümü Faktörüne Göre Spor Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Spor İlgi Düzeyleri
Öğrenim Bölümü Faktörüne Göre Spor Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Spor İlgi Düzeyleri
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Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölüme göre yapılan değerlendirmede en düşük fanatiklik düzeyi Spor
Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri takip etmektedir.
Tablo 4’te araştırmaya katılan Spor Bilimleri Lisans Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri
sürelere göre dağılımı görülmektedir. Bu dağılım;birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve
oklunu uzatmış öğrencileri kapsayacak biçimde beş kategoriden oluşmaktadır.
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Tablo 4. Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Sürelere Göre Spor İlgi Düzeyleri Dağılımı
Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Sürelere Göre Spor İlgi Düzeyleri Dağılımı
Öğreni
m

Birin
İkin
Üçünc
Dördün
ci Sınıf
ci Sınıf
ü Sınıf
cü Sınıf

Süresi
İlgi

Dö
Topla
rt
Yılı
m Katılımcı
Aşan

Düzeyi
Fanati
k
Takım
Taraftarı
Spor
Sever
Topla
m Katılımcı

20

11

9

8

3

51

35

27

22

19

4

107

43

49

26

16

8

142

98

87

57

43

15

300

Tablo 5’de görüldüğü gibi katılımcıların yarısından çoğu futbol maçlarını izlememektedir. Bu
öğrencilerin spor ilgi düzeylerine ilişkin dağılım tablosuna bakıldığında futbol maçı izleyenlerin fanatiklik
düzeyinin izlemeyenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcılar arasında yer alan öğrencilerden
hem futbol maçı izlemeyi tercih edenler hem de maç izlemeyi tercih etmeyenler arasında en yüksek grubun
sporseverler olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 5. Futbol Maçına İlgi Türlerine Öğrencilerinin Spor İlgi Düzeyleri
Futbol Maçına İlgi Türlerine Öğrencilerinin Spor İlgi Düzeyleri

Futbol
Maçına
İlgi

Puan
Futbol
Futbol
Toplam
Aralığı
İzleyenler
İzlemeyenler Katılımcı

İlgi
Düzeyi
Fanatik

1321

39

12

51

Takım
2272
35
107
Taraftarı
30
Spor
3167
75
142
Sever
52
Toplam
178
122
300
Katılımcı
Araştırma kapsamında ankete katılan ve maç izlemeyi sevmediğini ifade eden öğrencilerin % 10’u
fanatik düzeyinde yer almıştır. Genel olarak değerlendirme yapıldığında her iki gruptaki öğrencilerde de
sporsever grubun ağırlıkta olduğu görülmektedir.
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SONUÇ
Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve
Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans öğrencilerinin fanatiklik, takım taraftarı ve sporsever konularındaki
düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre genel olarak spor fakültesi lisans öğrencilerinin takım
taraftarı ve sporsever kategorisinde olduğu görülmüştür. Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında yapılmış
olan karşılaştırmaya göre erkek öğrenciler arasında takım taraftarı ve sporsever grubun daha ağırlıkta olduğu
ortaya çıkmıştır. Genel olarak spor fakültesinde öğrenim süresi arttıkça öğrenciler arasında sporsever
kategorisinde yer alan öğrenci sayısının arttığı tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda geleceğin spor yöneticilerini ve spor eğitmenlerini yetiştirecek olan lisans
öğrencileri arasında fanatiklik düzeyinin düşük olduğu takım taraftarı ve sporsever öğrencilerin görece fazla
olduğu söylenebilir. Lisans öğrencileri arasında bu oranı sıfıra indirmenin mümkün olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda fanatiklik, takım taraftarlığı ve sporseverlik kategorilerinin fakını öğrencilere benimsetmek
üzere mevcut eğitim müfredatı yeniden gözden geçirilebilir.
Geleceğin sporcularını yetiştirecek olan lisans öğrencileri arasında fanatiklik düzeyini sıfıra indirme
konusunda hedeflere ulaşmak için her öğrenim bölümüne ve sınıf düzeyine göre farklı yaklaşımlar
geliştirilmesi önerilmektedir. Lisans eğitim sisteminin unsurları olan öğretim programı bu doğrultuda yeniden
hazırlanarak güncellenebilir. Fanatiklik düzeyinin spor fakültesi lisans eğitimi veren tüm bölüm türlerinde de
sıfırlanması geleceğin spor faaliyetlerini ve sporcularını önemli ölçüde etkileyecektir.
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(14)
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ÖZDEMİR
ÇORUM BELEDİYESİ ve İLÇE BELEDİYELERİNİN LOGO ve AMBLEMLERİNİN GRAFİK
TASARIM İLKE ve ELEMANLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE LOGO and EMBLEMS OF CORUM MUNICIPALITY and DISTRICT
MUNICIPALITIES IN THE CONTEXT OF GRAPHIC DESIGN PRINCIPLES and ELEMENTS

ÖZ
Logo ve amblemler şehrin önemli tanıtıcı materyalleri arasında bulunmaktadır. Şehrin uluslararası
tanınırlığı ve şehrin tanınan yüzü, imajı marka şehir olmanın önemli unsurları logo ve amblemlerdir.
Araştırmamızın amacı Çorum belediyesi ve ilçe belediyelerinin resmi olarak kullandıkları logo ve amblemleri
grafik tasarım ilkeleri açısından incelenip değerlendirilmesidir. Araştırma çorum ili ve ilçe belediyelerini
kapsamaktadır. Çorum belediyesi ve ilçe belediyelerinin web sayfalarından elde edilen verilerin,
değerlendirilmesi, incelenmesi, çözümlemesi ve analizi yapılmıştır.
Çorum belediyesi ve Çorum ilçe belediyelerinin logo ve amblemlerindeki grafik tasarım ilke ve
elamanlarının eksik kullanımı Çorum şehrimizin ve ilçelerimizin değerlerinin logo ve amblemlerinde yeteri
kadar yer almaması veya yanlış uygulanması Çorum şehrimizin ve ilçelerimizin imajını zedeleyeceği için
çalışmamız önemlidir. Bu çalışmayla çorum şehrimize katkı sağlamak amaçlanmışdır. Yapılan araşdırmalar
ve incelemeler sonucunda, kullanılan logo ve amblemlerin şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yansıtıp
yansıtmadığı, grafik tasarım ilkeleri ve prensipleri açısından eksik olan noktalar tespit edilmiş ve problemin
çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Amblem, Logo, Grafik Tasarım, Çorum.

ABSTRACT
Logos and emblems are among the important promotional materials of the city. The international
recognition of the city and the recognized face and image of the city are the most important elements of being
a brand city, logos and emblems. The aim of our research is to examine and evaluate the official logos and
emblems used by Çorum municipality and district municipalities in terms of graphic design principles. The
research covers Çorum province and district municipalities. The data obtained from the web pages of Çorum
municipality and district municipalities were evaluated, examined, analyzed and analyzed.
It is important for us to work because it is not included in the emblems sufficiently or its wrong
application will damage the image of our city of Çorum and our districts. With this work, it is aimed to
contribute to our city of Çorum. As a result of the researches and examinations, whether the logos and
emblems used reflect the historical, cultural and touristic values of the city, the missing points in terms of
graphic design principles and principles were determined and suggestions for the solution of the problem
were presented.
Keywords: Çorum, Logo, Emblem, Graphic Design.
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GİRİŞ
Çorum belediyesi ve çorum ilçe belediyelerinin tamamının logo ve amblemlerinin tasarım elemanları,
tasarım ilkeleri ve içerik açısından incelendiği araştırmamızda tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri tek tek
ele alınarak logo ve amblemlerin uygunluğu irdelenmiştir. Logo ve amblemler; simge, tipografi ve renk
ölçütlerine göre çeşitli sınıflamalara tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda logo ve amblemlerin, ili temsil edip
etmediği incelenmiş ve belirlenen ölçütlere uygunluğu değerlendirilmiştir. Eksiklikler belirlenerek önerilerde
bulunulmuştur ve yeniden ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Kurumsal kimlik tasarımının önemli unsurlarından olan logo ve amblemler günümüzde önemli bir
tanıtıcı, bilgilendirici etkiye sahiptir. Logo ve amblem kullanımının tercih edildiği en önemli alan ise kurumsal
kimlik çalışma alanıdır. Kurumsal kimliğin uygulandığı alanların başında ise resmi kurum ve kuruluşlar
gelmektedir.
Çorum ili ve ilçe belediyelerinin logo ve amblemlerinin görsel iletişim tasarımı bağlamında incelendiği
bu çalışma teorik ve uygulama kısımlarından oluşmaktadır. Teorik kısımda görsel iletişim, grafik tasarım,
kurumsal kimlik, kurumsal tasarım ve kurumsal tasarım ögelerinden logo ve amblemler ile alakalı literatür
taraması yapılmıştır, konu ile ilgili kitap ve makaleler taranmıştır. Teorik kısımda görsel iletişim ve kurumsal
kimliğin önemi üzerinde durulmuş logo ve amblemler hakkında literatür bilgileri verilerek teorik kısım
tamamlanmıştır.
Çalışmanın uygulama kısmında Çorum Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin kullandığı logo ve
amblemler görsel iletişim ve grafik tasarım ilke ve elemanları bakımından analiz edilmiştir. Yapılan analiz
sonucu çalışmanın problemine ilişkin öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır.
1.
GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
“Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce, bakıp tanımayı öğrenir.
John Berger, Görme Biçimleri, (İstanbul: Metis, 2010)
Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için
metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize
edilmesini içeren bir süreçtir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Grafik_tasar%C4%B1m
Grafik tasarım, mesajı görsel unsurları kullanarak hedef kitleye ulaştırmak amacıyla afiş, el ilan,
billboard, ambalaj, kitap, dergi gibi yazılı ve görsel unsurlarla tasarım prensipleri içinde tasarlayan ve çizen
kişileri yetiştiren eğitim dalıdır (İncearık, 2012:5).
Fikirleri, metin ve görsel unsurları kullanarak baskı, elektronik veya diğer süreçlerden geçirip görsel
olarak etkileyici bir şekilde sunmaktır. (Ambrose ve Harris 2012:10).
Grafik tasarım, görsel iletişim sanatıdır. En önemli işlevi ise, bir mesaj iletmek, bir ürün veya hizmeti
tanıtmaktır. Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle ilgili bir kavramdır. İletişim ise her türlü bilginin insanlar
arasındaki alışverişidir. Bu bağlamda grafik tasarımı, görüntülerden oluşan bilgilerin değiş - tokuşu olarak
tanımlamaktadır (Becer, 2009:33).
1.1. GÖRSEL ALGI
İnsan çevresindeki her şeyle ilişkisini çoğunlukla görsel yolla kurmaktadır. Bu nedenle duyu organları
içinde göz ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için görsel unsurlar, sembol ve işaretler
büyük önem taşımaktadır. Yapılan tasarımlar, tasarım süreci içerisinde görsel algılamanın doğasına uygun,
sözel ve görsel iletişimin prensiplerine göre hareket etmesi gerekmektedir.
İnsanlar; %1 deneme, %2 dokunma, %10 duyma ve % 83 ise gözlemleme yoluyla öğrenmektedir
(Uçar, 2004:61).
1.2. GRAFİK TASARIM İLKE VE ELEMANLARI
Tasarım sürecinde tasarım elemanlarının en önemli yapıtaşları, tasarımın sanatsal değerini ortaya
koyan görsel unsurlardır (Alakuş vd. 2011:113). Hiçbir sanat yapıtı rasgele oluşmaz (Artut, 2009:149).
Grafik tasarım, tasarım sürecinde tasarımcı grafik tasarım ilkelerini ve elemanlarını tasarım kurallarına
göre kullanarak grafik yüzeylerde yapılan düzenlemedir.(Arıkan, 2008:10).
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Grafik tasarım ilke ve elemanlarının bir tasarım içinde nasıl kullanılacağını belirleyen ilkeler
bulunmaktadır. Grafik tasarım ilke ve elemanları bütün görsel sanat ve tasarım dallarında geçerli olan ortak
ilkelerdir. Bu ilkelerin sayısı, üslup ve anlatım biçimine göre değişir. Yazar için dilin gramer kuralları ne
kadar önemliyse, tasarımcı için de tasarım ilkeleri o kadar önemlidir (Becer, 2009:62).
Grafik tasarım ürününün oluşturulmasında kullanılan tasarım elemanları Çizgiler, Ton, Renk, Doku,
Biçim, Ölçü, Yön, tasarım ilkeleri Denge, Orantı ve Görsel Hiyerarşi, Görsel Devamlılık, Bütünlük,
Vurgulama (Ketenci & Bilgili, 2006:282).
1.3.
KURUMSAL KİMLİK
Kurumlar hedef kitleye tanıtımını yapmak hem de hedef kitle ile olumlu bir bağ kurmak için iletişime
ihtiyacı vardır.
Kurumsal kimlik çalışmalarının temelinde, hedef kitle ile iletişim bulunmaktadır. İletişim, iki kişiyi
ilişki içine sokan psiko-sosyal bir süreçtir (Cüceloğlu, 2002:13).
Kurumsal iletişimin, başarıyla gerçekleşebilmesi için reklam, anket, ilan gibi araçlardan yararlanılması
gerekmektedir (Okay, 2000:66).
Her söz veya yazı hedef kitle tarafından aynı şekilde algılanmayabilir. Görsel unsurlar, evrensel özellik
taşıdığından kolay anlaşılır ve algılanır. Görsel mesajlar insana hızlı ve etkin bir şekilde ulaşır.
Yani görmek, söz ve yazıdan daha fazla kalıcı ve etkindir. Bu sebeple, işaretler, semboller, logo ve
amblemler, kurumların en etkili ögeleridir (Elitok, 2003:55).
Kurum kimlik, kurumun kurulduğu andan itibaren başlayar ve var olduğu sürece yaptığı her şey onun
kimliğini ifade eder. (Meral, 2011:13).
Kurumsal kimlik, kurumların karakteristik özelliklerini anlatan, tanıtan her türlü unsuru ifade eder.
Bunlar içinde logo ve amblem, tipografi, renk,kurum kültürü gibi unsurlar yer almaktadır. (Theaker,
2008:135-136).
Kurumun benzer diğer kurumlardan ayırt edilmesinin en temel unsurudur. Kurum hakkında hedef
kitlede güven duygusu oluşturur. (Hürel, 1998:106,107).
Kurumsal kimlik; logodan, renklere, personelin görünümüne kadar ortak bir bütünlüğe sahip olmalıdır.
(Teker,2002:216).
1.4. LOGO ve AMBLEMLER
Logo ya da amblem; temsil ettiği kurumların karakteristik özelliklerini yansıtmalı, diğer kurumlardan
ayırt edilebilmeli ve özgün olmalıdır. Logo ve amblemi oluşturan unsurların birbiriyle uyumlu ve birlik içinde
olması ve anlaşılabilir yapıda olması gerekmektedir (Gemci, Gülşen ve Kabasakal, 2009:110).
Logo ve amblem, kurumların kendilerini dış dünyaya tanıtmada, dış dünya ile görsel iletişim kurmada
önemli işleve sahiptir.
Logo ve amblemler, kurumların hedef kitlelerinin aklında kalan ve tanınırlığını sağlayan en önemli
unsurdur. Bu yüzden logo ve amblemlerin kurum kimliğine uygun ve zaman içinde anlamını yitirmeyecek bir
görünüme sahip olmaları gerekmektedir (Tuna & Tuna, 2007:85).
Logolar, iki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya
getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya da amblem özelliği taşıyan
simgelerdir (Becer, 2009:195).
Bir logo ya da amblem hızla teşhis edilebiliyor ise algılanabilir yapıdadır. Logo ya da amblemin
algılanması, iletişimin sağlandığı anlamına gelmektedir. Kullanılan simgeler, renkler ve kompozisyon
algılanabilirliği oluşturan unsurlardır. Bu sebeple simgeler ve renkler, hedef kitlenin kültürel özellikleri ile
örtüşmelidir. Kullanılan simgeler, o toplumun ortak tanımlarına uygun olmalıdır. Renklerin fazla kullanılması,
logoyu algılamayı zorlaştıracak ve akılda kalıcılığı engelleyecektir. Logo kompozisyonunda; tipografik
elemanların geometrik konumu ve mesafesi, algılama düzeyini belirlemektedir. Bu sebeple tipografinin özgün
ama okunur olması önem arz etmektedir. Açık kompozisyonların algılanabilirliği azaltacağı dikkate alınarak
tasarımın oluşturulması gerekmektedir. Kompozisyonu oluşturan simge, renk ve tipografi bütünlük içinde
olmalıdır (Özsoy,Tuncay ve Engin, 2017:1648).
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1.5. ŞEHRİN (Belediyelerin) SİMGESİ LOGO VE AMBLEM
Bir şehrin, değerlenmesi ve rağbet görmesi, kentsel marka kimliğinin oluşması belirginleşmesi ile
ilgilidir. Logo, marka kimliğinde bulunması gereken tüm unsurları içinde bulundurdugundan önemli bir
iletişim aracıdır (Swystun, 2006:13).Belediyelerin (Şehir) logoları, şehirlerin ve kent yönetimlerinin
kartvizitleridir. Ayrıca hedef kitle ile bağ kuran “güven işaretleri” dir (Becer, 2002:64).
Logonun işlevi tanıtmak olduğu için belediyenin logolarının işlevi de şehrin tanıtılmasıdır. Bu nedenle
kentsel yönetimlerin faaliyetleri, hizmetleri ve marka kimliklerini; logoları ile desteklemek ihtiyacı
duymaktadırlar. Sonuçta, kent dâhilindeki her alanda,her yerde bulunan logolarının, şehre olan ilgiyi ve
cazibeyi artıracağı düşünülmektedir. Ayrıca logoları, şehirler arasında belirginleşmeyi ve öne çıkmayı
artıracak bir işlev de görmektedir (Çamdereli, 2006:166).
2.
ARAŞTIRMA
2.1.
ÖNEM
Bu araştırma, belediyelerin kurumsal kimlik oluşturma süreci içerisinde logo ve amblemlerin önemi
ve farkındalık oluşturması bakımından önemlidir. Araştırma, şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik
değerlerin logo ve amblemlere grafik tasarım ilke ve elemanlarına uygun tasarlanıp tasarlanmadığı
bakımından önem arz etmektedir.
2.2.
AMAÇ
Araştırmamızda, belediyelerin kurumsal kimlik oluşturma sürecinde şehrin sahip olduğu tarihi,
kültürel ve turistik değerlerin grafik tasarım ilke ve elemanları doğrultusunda logo ve amblemlerde nasıl
kullanılmaları gerektiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır.
2.3.
PROBLEM
Çorum Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin logo ve amblemlerinde grafik tasarım ilke ve
elemanlarından yoksun olarak yapılmış olduğu, şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerlerin logo
ve amblemlerde yeteri kadar yer almaması çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır.
2.4.
HİPOTEZLER
Bu araştırmaya ilişkin hipotezler şöyledir:
H 1. Belediyelerin logo ve amblemlerinin görsel tasarım ilke ve elemanlarınca tasarlanmadığı,
H 2. Logo ve amblemlerde şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik ögeler yeteri kadar veya etkili
yansıtılmadığı,
H 3. Logo ve amblemlerde kullanılan grafiksel ögeler bölge hakkına yeteri kadar bilgi vermediğidir.
3.
YÖNTEM
Araştırma teorik ve uygulama kısımlarından oluşmaktadır. Teorik kısımda, genel tarama modeli
çerçevesinde ilgili literatür, tarama tekniği ile toplanmıştır. Konuyla ilgili kitap ve makaleler incelenmiştir.
Araştırmanın uygulama kısmında ise, Çorum ili ve ilçe belediyelerinin logo ve amblemlerinin grafik tasarım
ilke ve elemanları doğrultusunda (Orantı – Doku – Renk – Işık – Biçim, Şekil – Tipografi – Denge – Bütünlük
ve Uygunluk) çözümlemelerine yer verilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre öneriler
sunularak araştırma tamamlanmıştır.
3.1. SINIRLILIKLAR
Araştırma Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyesi’ ne bağlı belediyeler (Alaca, Bayat, Boğazkale,
Dodurga, Kargı, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, ,Uğurludağ ) ilçe
belediyelerinin logo ve amblemleri ile sınırlıdır.
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4.

ARAŞTIRMANIN ANALİZİ, BULGULAR VE YORUMLAMA

Resim 1. Çorum Belediyesi Logosu
Kaynak: https://corum.bel.tr/kurumsal/logomuz/, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Amblemde bulunan simgeler vektörel teknikle ifade edilmiş.Simgelerin
hemen dışında mavi zeminin içinde beyaz kontur çizgi kullanılmış. Amblem elips şeklin içine dizayn
edilmiş.Amblemde mavi ve beyaz renk kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen elips şeklindeki yapının etrafına
tipografik unsurlarla şehrin logosu oluşturulmuştur. Amblemin alt yarısında belediyenin adı
bulunmaktadır.Amblemde çok belirgin olmayan sağ tarafa yerleştirilmiş saat kulesi ve sol taraf da hitit güneşi
yer almaktadır.Hitit güneşinin altında tarih yer almaktadır ve en üst taraf da türk bayrağını gösteren hilal ve
yıldız bulunmaktadır. Amblem sade ve yalın bir şekilde tasarlanmak istenmiş. Amblemde ağırlıklı olarak mavi
renk kullanılmasının sebebi olarak mavi rengin sakinlik, huzur, saygıdeğer, sonsuzluk gibi anlamlar
çağrıştırmasından dolayı kullanıldığı düşünülmektedir. Amblemde soğuk renk hakimdir.. Amblemde grafiksel
olarak görsel hiyerarşi, bütünlük ve denge bulunmamaktadır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun merkezi simetrik denge
bulunmamaktadır. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı ve bütünlük bulunmamaktadır. Yazı karakteri ile
vektörel simgeler arasında uyum bulunmaktadır.Looda bulunan saat kulesi simgesi iyi stilize edilmemiş.
Logonun merkezinde hitit güneşinin yarısı görülmekte oda bütünlüğü bozmaktadır. Saat kulesi ve hitit
güneşi simgelerine vurgu yapıldığı görülmektedir.Perspektif açısından görseller eksikler bulunmaktadır,
simetri denge bütünlük gözetilmemiştir. Şehrin simgesi Saat kulesi ve hitit güneşi logoda yer almaktadır
görselin az olması tasarım ilkesi açısından doğru kullanılmıştır. Renk olarak çok renk kullanılmaması tasarımı
sade ve anlaşılır yapmaktadır. Amblemde mavi renk kullanılmış akla denizi getiren renk çorumun coğrafi
konum bu savı desteklememektedir. Amblemde soğuk renk hakimdir. Amblem Çorum ilinin karakteristik
özelliklerini yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Logo, simgelerin yapısından
dolayı büyültme ve küçültmelere uygun değildir.

Resim 2. Alaca Belediyesi Logosu
Kaynak: https://www.alaca.bel.tr/ , Erişim Tarihi: 19.10.2020.

101

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Grafiksel Çözümleme : Alaca Belediyesi’ nin amblemi dairesel form şeklinde tasarlanmıştır. Zemin
beyazdır. Amblemin dışında simgeleri kapsayan lacivert kontur bulunmaktadır. Amblemde lacivert ve sarı
renk tercih edilmiştir. Amblemin alt taraftan çevreleyecek şekilde yarısında belediyenin ismi yerleştirilmiştir.
Üst yarısına lacivert yarım daire çizgi çizilmiş. Logonun merkezinde nehir olduğunu düşündüğümüz sembol
bulunmaktadır. Ayrıca amblemin alt orta kısmında ise belediyenin kuruluş tarihi yer almaktadır. Amblemde
şekil olarak sağ, sol ve yukarı kısımlara bakacak şekilde simetrik olarak başak ve dağ yerleştirilmiş ve dağın
ortasında hitit güneşi göze çarpmaktadır. Simgeler vektörel teknikle ifade edilmiştir.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Amblemde ve logoda denge unsuru,
bütünlük ve görsel hiyerarşi ilkesi olduğu söylenebilir. Tipografik açıdan eksikler bulunmaktadır. Görsel
unsurların fazla olması sadelikden uzaklaştırmıştır. Merkezdeki simgelerin yoğunluğu sebebiyle sade bir
tasarım olmadığı değerlendirilmektedir. Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Coğrafi konum
itibariyle nehir olmadığı fakat logoda nehire benzeyen sembol kullanılması görsel unsurların sayısı fazla
olduğu için karmaşıklığa sebeb olmaktadır. Logo, simgelerin yapısından dolayı büyültme ve küçültmelere
uygun değildir. Tipografi açısından okunabilir yapıdadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 3. Çorum Bayat Belediyesi Logosu
Kaynak: http://www.corumbayat.bel.tr/, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Çorum Bayat Belediyesi nin ambleminde çerçeve bulunmamaktadır.
Ambleme mavi renk hakimdir, alt tarafında ortada belediyenin kuruluş tarihi yer almaktadır. Mavi, kırmızı,
ve beyaz renkler kullanılmıştır. Logonun merkezinde puhu kuşu stilize edilmiş ve tarihde bayat boyunu
yansıtması açısından kırmızı renk kullanılan semboller bulunmaktadır. Simgeler vektörel bir teknikle ifade
edilmiştir. Amblemde kontur çizgileri kullanılmamıştır. Tasarım mavi zemin üzerine beyaz ve kırımızı
simgeler eklenerek oluşturulmuştur.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun vurgulanması açısından yetersiz
olduğu görülmektedir. Görseller yetersiz ve anlaşılır değil ve grafik tasarım açısından çözümlenmediği
düşünülmektedir. Logonun merkezi simetrik dengeye sahip olduğu söylenebilir. Kullanılan simgeler arasında
oran-orantı bulunmaktadır. Simgelerde bütünlük sağlanmamıştır. Üç renk kullanılmış fakat renk uyumları
yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Kullanılan simgeler anlamını yansıtsada başka simgeleri akla getirdiğinden
algılamada zorluk çekilmektedir. Logonun etrafında degrade gölge uygulanmış büyütme ve küçültmeye
uygun değildir. Logoyu oluşturan simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Tipografi açısından okunabilir
yapıdadır. Genel olarak; ilçenin özelliklerini yansıtmadığı, özgün, ayırt edilebilir, kuruma özgü, akılda kalıcı,
estetik, çağdaş ve kalıcı özelliklere sahip olmadığı düşünülmektedir. Bu özellikleri yansıtacak biçimde
yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Grafik tasarım mantığına uygun olmayan amblem gerek içerik
gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır.
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Resim 4. Boğazkale Belediyesi Logosu
Kaynak: https://www.facebook.com/bogazkale.belediyesi/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Boğazkale belediyesi nin amblem ve logususun iç tarafı dairesel form
seklindedir. Amblemi çevreleyen dış çerçevede zeytin dalı simetrik yerleştirilmiş olduğu düşünülmektedir.
Tipografik unsurlar logodan ayrı olarak yazılmış algılanması kolaylık sağlanmıştır. Tarihi açıdan önem
taşıyan Boğazkale belediyesi logosunda orta tarafda biraz yukarıda hiti güneşi altında hattuşa yazısı ve bu
simge ve tipografinin iki yanında aslan simgesi bulunmaktadır. Logoda tarihi yansıtan aslanlı kapı simgesi ile
logonun merkezinde hattuşa ve hitit güneşi yer almaktadır. Tasarımda yeşil tonlarında renkler ve
beyaz,siyah,kahverengi renkler kullanılmış. Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. En
altta ise belediyenin kuruluş tarihi yer almaktadır. Zeminde yeşil tonları kullanılmış.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Eserde kullanılan simgeler aslanlı kapı, hitit
güneşi, hattuşa tipografisi bulunmaktadır.Aslanların iki yanda olması denge ilkesine uygunancak hattuşa
yazısı ve hitit güneşi ve cok renk ve görsel olması bütünlüğü bozmaktadır. Logoyu çevreleyen zeytin dalı
simetri olsada görsel olarak cok fazla simge olması tasarım ilkeleri açısından uygun olmadığı
düşünülmektedir. Zeytin dalının ortasında logonun dısında farklı tipografi ile tarih yerleştirilmiş olup oran
orantı dengeye dikkat edilmemiş olduğu görülmektedir. Çok fazla renk ve görsel kullanılması algıda zorluk
yasatacağı için tasarımın karışık olmasına sebeb olmuştur. Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır.
Logo, büyültme ve küçültmelere uygun değildir. Tipografi açısından okunabilir yapıdadır. Logonun ilçenin
karakteristik özelliklerini yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Yazı karakteri ile
vektörel simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmasının tasarımı
daha sade ve anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir.

Resim 5. Dodurga Belediyesi Logosu
Kaynak: http://dodurga.bel.tr/, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
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Grafiksel Çözümleme: Dodurga Belediyesi’ nin amblemi elips form içerisine dizayn edilmiştir.
Zemin elips mavi, içinde beyaz renkli Orta Asyadan gelen ve dodurgayı temsil ettiğini düşündüğümüz mühür
sembol bulunmaktadır. Elips formun dışında üst tarafında beyaz zemin içinde Dodurga belediyesinin adı yer
almaktadır. Mavi elips zeminin altında beyaz elips zemin bulunmakta beyaz zemin alt tarafında mavi elips
formun yarısına kadar çevreleyen pirinç çeltiği iki dal bulunmaktadır. Elips olan mavi zeminin dışında alt
tarafında belediyenin kuruluş tarihi bulunmaktadır. Mavi elips zemin formun içinde Çorum yazmaktadır.
Formun dışında en altta beyaz zeminli kurdele içinde Türkiye haritası, Türkiye haritası içinde ay yıldız
simgeleri bulunmaktadır. Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir.Logoda
Siyah,mavi,kırmızı,beyaz,yeşil renkler kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun, merkezi simetrik dengeye sahip
olduğu söylenemez. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk uyumu
oran-orantı ve bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel simgeler arasında uyum
bulunmamaktadır.Mavi elips zeminin merkezinde yer alan beyaz renkli Orta Asyadan gelen ve dodurgayı
temsil ettiğini değerlendirdiğimiz mühür simgesine vurgu yapıldığı görülmektedir. Çok fazla renk
kullanılması tasarımı karmaşık hale getirmiştir. Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Tipografi
açısından okunabilir yapıdadır.Ancak farklı renk ve tipografi karmaşıklığa sebep olmuştur. Dodurga ilçesine
özgü ürün ve eserleri temsil etmekte olup çağdaşlık ve kalıcılık ölçütlerine göre yeniden yapılması gerektiği
değerlendirilmektedir. Grafik tasarım mantığına uygun olmayan amblem gerek içerik gerek tasarım açısından
iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır.

Resim 6. Kargı Belediyesi Logosu
Kaynak: http://kargi.bel.tr, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Logonun
merkezinde ağaç bulunmaktadır. Logoda yeşil,sarı,siyah,kahverengi ve beyaz renkler kullanılmıştır.Logoda
iki yana yaslı pirinç başakları bulunmakta ve yeşil ağırlıklı sembollerle ağırlıkda kullanılmış ve logonun bir
formu bulunmamaktadır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun, merkezinde ağaç
bulunmaktadır.Simetrik dengeye sahip olduğu söylenemez.İki yana yaslı pirinç başakları asitmerik olarak
yerleştirilmiş. Bütün simgelere gölge efekti uygulanmış.Kullanılan simgeler arasında oran-orantı
bulunmamaktadır. Simgelerde renk uyumu oran-orantı ve bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel
simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Çok fazla renk kullanılması tasarımı karmaşık hale getirmiştir.
Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Tipografi açısından okunabilir yapıdadır. Ancak tipografiye
kalın ve gölge uygulanmış olması karmaşıklığa sebep olmuştur. Logo, büyültme ve küçültmelere uygun
değildir. Kargı ilçesine özgü ürün ve eserleri temsil etmekte olup çağdaşlık ve kalıcılık ölçütlerine göre
yeniden yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Grafik tasarım mantığına uygun olmayan amblem gerek
içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır.
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Resim 7. İskilip Belediyesi Logosu
Kaynak: https://www.iskilip.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Logonun merkezinde İskilip kalesi ve tarihi ulu
cami
bulunmaktadır.Kurumun tipografisi mavi renkte simgelerin üstünde yer almaktadır. Simgeler vektörel bir
teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Simgelerin çevresi mavi kontur çizgileri ile çizilmiş. Tasarım beyaz
zemin üzerine mavi renk kullanılmış. Tasarımda tek renk kullanılmış. Amblemde mavi renk kullanılmasının
sebebi olarak mavi rengin sakinlik, huzur, saygıdeğer, sonsuzluk gibi anlamlar çağrıştırmasından dolayı
kullanıldığı düşünülmektedir. . Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun merkezi asimetrik dengeye sahip
olduğu söylenebilir. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmaktadır. Yazı karakteri, yumuşak
geometrik hatlardan oluşturulmuş vektörel simgeler arasında uyum bulunmaktadır. Logonun merkezinde yer
alan kale,cami simgesine vurgu yapıldığı görülmektedir. Tek renk kullanılması, tasarımı sade kılmıştır.
Kullanılan simgeler anlamını yansıtmakta yeterli olduğu düşünülmektedir. Tipografi açısından okunabilir
yapıdadır.Form ve tipografi olarak eksik bırakılmış,hangi kuruma ait olduğu anlaşılamamakta, algıda zorluk
yaşanmakta olduğu değerlendirilmektedir. Estetik, çağdaş, kalıcılık özelliklerini taşımamaktadır. Bu
özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 8. Laçin Belediyesi Logosu
Kaynak: http://lacin.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Laçin Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresinde kontur çizgileri kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen dış çerçevedeki kırmızı
zemin,dairesel form içinde kurumun tipografisi ve kuruluş tarihi yer almaktadır.İkinci dairesel formda
zeminde açık pempe renk kullanılmış ve amblemde simge olarak tarihi yansıtması açısından Laçin Kapılıkaya
Kaya Mezarı, dağın üstünde laçin kuşu, dağın arkasından doğan güneş ve dağı çevreleyen yeşil ağaçlar simge
olarak kullanılmıştır. Tasarımda fotoğraf ve vektör kullanılmış. Logonun merkezinde Laçin Kapılıkaya Kaya
Mezarı yer almaktadır. Tasarım yedi renkten oluşturulmuştur.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Grafik tasarım mantığına uygun olmayan
amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır. Logonun
etrafına gri kontur çizgileri kullanılmış. Logonun merkezi simetrik dengeye sahip olduğu söylenemez.
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Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk, oran-orantı ve kontur çizgileri
ile bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Logonun
merkezinde yer alan dağ ve laçin kuşu simgesine vurgu yapıldığı görülmektedir. Yazı zeminindeki açık pempe
renk ile simgelerin çevresindeki renklerin yan yana kullanılması uyumu azaltmıştır. Renk sayısının iki-üç ile
sınırlandırılmasının tasarımı daha sade ve anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir. Logoda yer alan simgelerin
fazlalığı ve tanımlanması güç olmaması sebebiyle simgeler anlamını yansıtmakta yetersizdir. Logo, büyültme
ve küçültmelere uygun değildir. Farklı iletişim araçlarında kullanılabilir özellikte olmadığı
değerlendirilmektedir. Tipografi açısından okunabilir yapıdadır. Laçin ilçesinin karakteristik özelliklerini
yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 9. Mecitözü Belediyesi Logosu
Kaynak: https://www.mecitozu.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Mecitözü Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresinde kontur çizgileri kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen dış çerçevedeki açık yeşil
dairesel form zemin içinde kurumun tipografisi, adı, kuruluş tarihi ve sağ ve solda iki buğday başağı simgeleri
yer almaktadır. İkinci dairesel formda tarihi yansıtması açısından kırklar dağı,askeri bina ve belediye binası
fotoğrafları kullanılmış ve fotoğrafın üstünde Türk bayrağı bulunmaktadır. Logoyu oluşturan dairesel simgeler
vektörel,merkezde yer alan askeri bina ve belediye binasının fotoğraflar ise doğrudan fotoğraf kullanılarak
ifade edilmiştir.Tasarımda yeşil, sarı,siyah,mavi beyaz, kahverengi gibi renkler kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Grafik tasarım mantığına uygun olmayan
amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır. Logonun,
merkezi asimetrik dengeye sahip olduğu söylenebilir. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmaktadır.
Fotoğraflar ve vektörel tekniğin birlikte kullanılması sebebiyle simgeler bütünlük içinde değildir. Yazı
karakteri ile logoyu oluşturan simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Logonun merkezinde yer alan askeri
bina ve belediye binasının görsellerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Renk sayısının iki-üç ile
sınırlandırılmasının tasarımı daha sade ve anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir.
Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Logo, büyültme ve küçültmelere uygun değildir.
Tipografi okunabilir yapıdadır. Mecitözü ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik,
çağdaş, kalıcılık özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği
değerlendirilmektedir.

Resim 10. Oğuzlar Belediyesi Logosu
Kaynak: http://oguzlar.bel.tr/ , Erişim Tarihi: 19.10.2020.
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Grafiksel Çözümleme: Oğuzlar Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresindesiyah kontur çizgileri kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen dış çerçevedeki turuncu
dairesel form zemin içinde kurumun tipografisi, adı ve kuruluş tarihi yer almaktadır. İkinci dairesel formda
zeminde mavi beyaz barajı temsil eden renk kullanılmış ve zemin içinde Oguzlar ilçesine anlatan Oğuzlar 77
isimli ceviz ağacı sembolleri bulunmaktadır. Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir.
Tasarımda Turuncu, siyah, beyaz, mavi, yeşil, koyu yeşil renkleri kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Grafik tasarım mantığına uygun olmayan
amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır. Kullanılan
simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk, oran-orantı ve kontur çizgileri çok simge
ve renk olduğundan karmaşıklığa yol açmakta ve bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel
simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Logonun merkezinde yer alan Oğuzlar 77 isimli ceviz ağacını
anlatan simgelere vurgu yapıldığı görülmektedir. Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmasının tasarımı daha
sade ve anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir.
Oğuzlar ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik, çağdaş, kalıcılık
özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 11. Ortaköy Belediyesi Logosu
Kaynak: http://www.corumortakoy.bel.tr/ , Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Ortaköy Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresinde degrade kontur çizgileri kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen dış çerçevedeki
mavi dairesel form zemin içinde kurumun tipografisi, adı ve kuruluş tarihi, sağ ve sola yaslı buğday başağı,
sağ ve solda kurum adının altında Türk Bayrağı logosu yer almaktadır.Tipografinin etrafında tekrar kontur
kullanılmıştır. İkinci dairesel formda zeminde beyaz renk kullanılmış ve zemin içinde tarihi ve kültürü
yansıttığını düşündüğümüz Şapinuva ören yerinde çıkan Hitit kralının kraliçeye hediyesi olan lotus çiçekli
broşu ve ilçede yetişen ince kabuklu beyaz üzüm,bölgede üretimi yaoılan haşhaşbuğday ve organik bal
simgeleri bulunmaktadır. Simgelerin geneli vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Ancak eser
grafiksel değil resimsel bir etkiye sahiptir. Simgelerin çevresinde kontur çizgileri kullanılmamıştır.Tasarımda
Turuncu, siyah,beyaz,mavi,yeşil,koyu yeşil renkleri kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Grafik tasarım mantığına uygun olmayan
amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır. Kullanılan
simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk, oran-orantı ve degrade kontur çizgileri, çok
simge ve renk olduğundan karmaşıklığa yol açmakta ve bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel
simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Hem zemin çevresindeki dairesel simgede kontur hem içindeki
tipografide kontur çizgilerin fazlalığı algılamada zorluk oluşacağı düşüncesindeyiz. Logonun merkezinde yer
alan çiçek broşu simgesine vurgu yapıldığı görülmektedir. Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmasının
tasarımı daha sade ve anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir.
Oortaköy ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik, çağdaş, kalıcılık
özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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Fotoğraf ve vektörel tekniğin birlikte kullanılması sebebiyle simgeler bütünlük içinde değildir.
Kullanılan simgeler anlamını yansıtmakta yetersizdir. Logoda fazla simge ve detay bulunduğundan
karışık görünmekte ayrıca büyültme ve küçültmelere uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Resim 12. Osmancık Belediyesi Logosu
Kaynak: http://www.osmancik.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Osmancık Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresinde biri kalın gri diğeri ince kahverengi kontur çizgileri kullanılmıştır. Daire içinde
beyaz zemin üzerine üst taraf da kurumun tipografisi adı yer almaktadır alt taraf da ise beyaz renkte tarihi
yazmaktadır. Zeminde beyaz mavi yeşil renkler kullanılmıştır. İç daire içinde aynı zamanda logonun
merkezinde Osmancık (Koyunbaba) Köprüsü, Kızılırmak ve pirin tarlası iması verdiğini düşündüğümüz yeşil
beyaz renkli zemin yer almaktadır. Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Tasarımda
gri degrade kontur,kahverengi,mavi,yeşil renkler kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun merkezi asimetrik dengeye sahip
olduğu söylenebilir. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk, oran-orantı
ve kontur çizgileri ile bütünlük bozulmuştur. Logonun merkezinde yer alan Osmancık (Koyunbaba) Köprüsü
simgelerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Yazı zemininde beyaz kullanılması tipografiyi algılanabilir
yapmıştır. Tipografi okunabilir yapıdadır. Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmasının tasarımı daha sade ve
anlaşılır kılacağı değerlendirilmektedir. Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Grafik tasarım
mantığına uygun olmayan amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde
sunamamaktadır. Logoda fazla simge ve detay bulunduğundan karışık görünmektedir. Farklı tipografiler
kullanılmış. Osmancık ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik, çağdaş, kalıcılık
özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 13. Sungurlu Belediyesi Logosu
Kaynak: https://sungurlu.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Sungurlu Belediyesi’ nin amblemi elips form içerisine dizayn edilmiştir. Elips
zeminin çevresinde kontur çizgileri kullanılmıştır. Amblemi çevreleyen dış çerçevedeki siyah kontur ile
çizilmiş olan beyaz zemin içinde üst tarafında kurumun tipografisi, adı ve alt tarafında kuruluş tarihi yer
almaktadır. İkinci dairesel formda zeminde yeşil, turuncu renk kullanılmış ve zemin içinde cami ve saat kulesi
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bulunmaktadır. Simgeler vektörel bir teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Tasarımda Turuncu, yeşil,
beyaz, siyah, renkler kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Grafik tasarım mantığına uygun olmayan
amblem gerek içerik gerek tasarım açısından iletilmek istenen mesajı net biçimde sunamamaktadır. Kullanılan
simgeler arasında oran-orantı bulunmamaktadır. Simgelerde renk, oran-orantı tasarım ilkelerine dikkat
edilmeden kullanıldığından karmaşıklığa yol açmakta ve bütünlük sağlanmamıştır. Yazı karakteri ile vektörel
simgeler arasında uyum bulunmamaktadır. Logonun merkezinde yer alan cami ve saat kulesi simgelerine
vurgu yapıldığı görülmektedir. Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmış olması tasarımı daha sade ve anlaşılır
kılacağı değerlendirilmektedir.
Sungurlu ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik, çağdaş, kalıcılık
özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Resim 14. Uğurludağ Belediyesi Logosu
Kaynak: https://ugurludag.bel.tr/ Erişim Tarihi: 19.10.2020.
Grafiksel Çözümleme: Uğurludağ Belediyesi’ nin amblemi dairesel form içerisine dizayn edilmiştir.
Dairesel zeminin çevresinde lacivert kontur çizgisi kullanılmıştır. Dairesel form zeminde beyaz kullanılmış,
içinde üst taraf da kurumun tipografisi, adı ve alt taraf da kuruluş tarihi yer almaktadır. Simgeler vektörel bir
teknikle biçimsel olarak ifade edilmiştir. Tasarımda yeşil, beyaz ve lacivert renkler kullanılmıştır.
Tasarım İlkeleri ve İçerik Açısından Analiz ve Yorum: Logonun merkezi asimetrik dengeye sahip
olduğu söylenebilir. Kullanılan simgeler arasında oran-orantı bulunmaktadır. Simgelerde; renk, oran-orantı
ve boşluk-doluluk sayesinde bütünlük ve zıtlık sağlanmıştır. Yazı karakteri ile vektörel simgeler arasında
uyum bulunmaktadır. Logonun merkezinde yer alan çam ağacı simgesine vurgu yapıldığı görülmektedir. İki
renk olması tasarımı sade ve anlaşılır yapmıştır. Kullanılan simgeler anlamını yansıtmaktadır. Tipografi
açısından okunabilir yapıdadır.
Renk sayısının iki-üç ile sınırlandırılmasının tasarımı daha sade ve anlaşılır kılacağı
değerlendirilmektedir. Merkezdeki çam ağacı vektörü iyi stilize edilmemiştir.
Uğurludağ ilçesine özgü ürün ve eserleri yeterince temsil etmemekte ve estetik, çağdaş, kalıcılık
özelliklerini taşımamaktadır. Bu özellikleri yansıtacak biçimde yenilenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
5.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Kültürlerarası etkileşimler sonucunda, “marka kent” ya da “şehir kimliği” kavramları gün geçtikçe
önemi artmaktadır. Kurum, kuruluş ve markaların görünen, tanınan yüzü olarak bilinen logo ve amblemler bir
şehrin en önemli tanıtıcı materyalleri arasında en önde gelmektedir. Amblem ve logolar kurumların kimliğini
ortaya koyan görsel unsurlardır. Kurumun imajı açısından oldukça önem taşıyan amblem,logo vazgeçilmez
grafik tasarım unsurlarıdır. Bir şehrin sahip olduğu tarih, kültür ve turistik değerleri yansıtması bakımından
logo ve amblemler önemli bir araçtır. Dolayısıyla logo ve amblemler, uluslararası dolaşıma dahil
olabilmektedir. Bu bakımdan ilin temsil edilmesi ve tanıtılmasında logo ve amblemin çok büyük önemi vardır.
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İle yakışır kültürüne, değerlerine bağlı logolar tasarlanması elzemdir. Bir şehrin uluslar arası yüzüde
denebilecek amblem ve logolar uluslararası ölçekte imaj ve marka değerine sahip olması beklenmektedir.
Bir görsel iletişim aracı olarak grafik tasarım kullanıldığı her alanda estetik duygular oluşturup,
dokunduğu her ayrıntıyı görsel iletişim açısından etkileyici hale getirmektedir. Grafik tasarım, şehir
kimliğinin kazandırılması ve marka kent oluşumu açısından şehre önemli katkılar sağlamaktadır.
Bir kurumu, başkasına veya bir kitleye iletme işi, tasarımın amaçlarından biridir. Bu amacı üstlenen
grafik tasarım, kendi önemini de ortaya koymaktadır. Tasarım açısından önemli olan bir tasarım işinin grafik
tasarımcı tarafından tasarımlanmış olmasıdır. Bu kurumun daha iyi tanıtılmasını ve estetik bir yapı
kazanmasını sağlayabilecek bir niteliktir.
Amblem-logonun asıl amacı temsil ettiği kurumu diğer kurumlardan ayırt edilebilmesini sağlamaktır.
Bunun için özgünlük önemlidir. Aynı stadüdeki kurumların logolarının bazı özelliklerinin ortak olduğu
gözlemlenebilir. Bu logonun özgünlüğünün kaybetmesi anlamına gelmez, fakat tasarım ilkeleri bağlamında
dikkat edilmesi gereken hususlar olmalıdır. Amblem-logolarda üç renkden fazla kullanılması,fotoğrafların
kullanılması tasarım ilkeleri açısından sorunlar yaratabilir.
Çorum Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin logo ve amblemlerinin grafiksel açıdan incelendiği bu
çalışma mevcut durumu ortaya koymuştur. İncelenen logo ve amblemlerde içerik olarak şehrin sahip olduğu
tarihi, kültürel ve turistik değerlerin yansıtılmak istendiği gözlemlenmiştir. Fakat grafiksel olarak bu değerler
yansıtılırken grafik tasarım ögelerinden yoksun olarak tasarlanmıştır. Bunun sonucunda ise logo ve
amblemlerin grafik tasarım ve kurumsallaşma açısından beklenen sonuca ulaşamadığını görülmektedir. Oysa
bir logo ve amblem çok şey anlatabilmektedir. Şehirler veya ilçeler sahip oldukları logo ve amblemlerle
hatırda kalırlar. Yapılan araştırma sonucu kullanılan logo ve amblemlerin hem şehrin sahip olduğu tarihi,
kültürel ve turistik değerleri yansıtması bakımından hem de grafik tasarım ilke ve elemanlarının kullanımı
bakımından yetersiz bulunmuştur. Amblem,logo tasarımlarında biçim içerik uyumuyla birlikte çağdaş grafik
tasarım mantığının kullanılması önemlidir.
Çalışmamızda sorumlulukla hareket ederek Çorum Belediyesi ve Çorum İlçe belediyelerinin logo ve
amblemlerinin daha etkili, kalıcı ve nitelikli olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Varılan sonuçlar
maddeler halinde açıklanmıştır:
- Belediyelerin kurumsal kimlik kılavuzlarının eksik olduğu veya kurumsal kimlik
kılavuzlarının,internet adreslerinde yer almadığı,
- Mevcut logo ve amblemlerinin amatör kişilerce tasarlandığı,
- Logo ve amblemlerin zaman içinde çağın gerisinde kalmasına rağmen yenilenmediği çağın gerisinde
kaldığı
- Logo ve amblemlerde biçim ve form özelliğinde, simgelerin bir arada kullanıldığı ve buna bağlı
olarak bütünlük ve uyum ilkelerini taşımadığı,
- Logo ve amblemlerde renk sayısının üçten fazla olduğu bu nedenle sadelik ilkesini taşımadığı,
- Logo ve amblemlerde renk uyumuna dikkat edilmediği ve bu nedenle uyum ilkesini taşımadığı,
- Amblemlerde, yazı olmaması nedeni ile ili temsil özelliğinin zayıf olduğu
- Kullanılan görsel unsurların anlamını yansıtmadığını,
- Tipografi açısından büyük ve küçük harflerin birlikte kullanıldığı ve yazı puntolarının küçük olduğu,
yazıya degrade ve gölge kullanıldığı, bu nedenle tipografik okunurluk özelliği taşımadığı,
- Coğrafi simgelerin kullanımında estetiklik özelliğinin dikkate alınmadığı,
- Simgelerde küçük ve çok sayıda parçaların yer aldığı, detaylı tasvirlerin yapıldığı, bunun algılanabilir
olma ve sadelik özelliğini azalttığı,
- Özgünlük ve ayırt edilebilirlik özelliklerini taşımadığı,
- Çözünürlüğü az ve estetik olmayan semboller ve fotoğrafların düzenleme yapılmadan kullanıldığı ve
bu sebeple uyum ve bütünlük ilkelerini taşımadığı,
- Büyültme- küçültmelerde değer kaybı yaşanabilme riski ve farklı iletişim araçlarında uygulanabilme
ölçütlerine uygun olmadığı halde degrade yapıldığı,
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- Fazla sayıda simge kullanıldığı bu durumun, hiyerarşi, bütünlük, vurgulama ve uyum ilkelerine
uygun olmadığı,
Öneriler
- Çorum Belediyesi ve Çorum ilçe belediyelerinin kurumsal kimlik kılavuzlarının olması ve kurumsal
kimlik kılavuzlarının uzman kişilerce hazırlanması, resmi internet adreslerinde bulundurulması,
- Logo ve amblemlerde biçim ve form özellikleri simgelerle bir arada kullanılmaması, vektörel teknik
ile sade olması,
- Logo ve amblemlerde renk sayısının en fazla üç ile sınırlandırılması, renklerin uyumuna dikkat
edilmesi,
- Tipografi bakımından büyük harf tercih edilmesi ve yazı puntolarının okunabilir büyüklükte ve
gerekli değilse slogan kullanılmaması,
- Coğrafi simgelerin kullanımında estetik kaygıların dikkate alınması, tanınmış ve ilin veya ilçenin
karakteristik özelliğini yansıtan coğrafi simgelerin tercih edilmesi,
- Simgelerin yalın halde düzenlenmesi ve kullanılması,
- Logo ve amblemlerin içerik ve renk açısından diğer logolara benzer olmaması,
- Logo ve amblem fotoğraf kullanımına dikkat edilmesi, tercih edilen fotoğraf yalın, çözünürlüğü
yüksek olması, estetik ve grafik tasarıma uyumlu olması,
- Logo ve amblemde degrade uygulanmanmaması,
- Çok simge kullanılmaması, sade ve etkili şekilde ili veya ilçeleri temsil edecek unsurların seçilmesi,
mutlaka bir vurgu ögesi olması.
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ÖZ
Bu makalemizde BİTMAP tabanlı programlar ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Güzel,ilginç ve farklı
eserler ortaya koymak isteyen tasarımcıya teknoloji, bilgisayarlar ve programlar desteği ile hayal gücüne güç
katmaktadır. Çok hızlı gelişen tasarım programları hayal gücümüzün destekçisi ve itici gücü konumuna
yerleşmiştir. Tasarım programlarının gelişmesi tasarımcının fikirlerini daha hızlı bir şekilde ortaya koymasına
sebep olurken tasarım programlarıda gittikçe artmakta ve profesyonel düzeye çıkmış ve sürekli kendini
geliştirmektedir.
Bu makalemizde en basitinden en gelişmişine grafik programlarının gelişim tarihi ve tasarıma olan
katkılarını, farklı grafik tasarım programlarını ve gelişim sürecini,geçmişini, özelliklerini inceleyeceğiz..
Araştırmamızda grafik tasarım programlarından ücretsiz kullanımda olan ve ticari amaçlı olan programlar
içinden en çok kullanılan ,yaygın ve tercih edilen tasarım programlarını örnek olarak seçtik. Paint.NET,
GIMP, ücretsiz yazılım ve ticari olarak Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro. Grafik Tasarım
programlarının sadece profesyonel kullanıcılar değil sıradan kullanıcılarada hitap etmekde zevkli ve renkli
yapısı nedeni ile herkesin ilgisini çekmektedir. Araştırmamız, en yaygın ve tutulan grafik tasarım programları
ve özellikleri ile bu programlarla başta grafik tasarımcılara ve ilgilenen herkes için faydalı bir araştırma
olmasını diliyorum.
Anahtar Kelimeler: Photoshop, Dijital Sanat, Grafik Tasarım,Paint Shop Pro, Dijital.

ABSTRACT
In this article, we will talk about BITMAP-based programs and their features. The designer, who wants
to produce beautiful, interesting and different works, adds power to her imagination with the support of
technology, computers and programs. Rapidly developing design programs have become the supporter and
driving force of our imagination. While the development of design programs causes the designer to reveal her
ideas more quickly, the design programs are gradually increasing and have become professional and
constantly improve themselves.
In this article, we will examine the development history of graphic programs from the simplest to the
most advanced and their contribution to design, different graphic design programs and their development
process, history and features.In our research, we selected the most used, common and preferred design
programs among the graphic design programs that are free and commercial. Paint.NET, GIMP, freeware and
commercially available Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro. Graphic Design programs appeal not only
to professional users but also to ordinary users, attracting everyone's attention due to their tasteful and
colorful nature. I wish our research to be useful for graphic designers and anyone interested in the most
popular and popular graphic design programs and their features.
Keywords: Photoshop, Digital Art, Graphic Design, DPaint, Paint Shop Pro, Digital.
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GİRİŞ
Hayal gücü, insan zihninin sınırsız yeteneği olan bir eseridir. Hiçbirsey olmadan eser ortaya
çıkarmanın bir şey tasarlamanın en kolay yolu hayal etmekdir.
İnsan zihni sürekli olarak ortaya birşeyler koymaya çalışır. Hayal gücü ve yetenek olan resim, tasarım
işi şimdi hayal gücü, yetenek ve teknoloji ile birleşmiş durumdadır. Artık teknoloji her alanda var ve
vazgeçilmez bir unsur olmuştur.
Bu sınırsız hayal gücü ve yeteneğe teknolojide eklenince yapılacak olan çalışmalar hızlı ve zevkli ve
çok renkli olmuş herkese cazip gelmeye başlamıştır. Dijital sanat kavramı ve dijital kültür kavramları daha
yaygın hale gelmiştir.
Dijital kültür, içerisinde yaşadığımız çağın getirdiği yeniliklerin, teknolojinin günlük hayatta daha çok
yer tutarak oluşturduğu yaşam tarzı ve alışkanlıkların bütünüdür. https://www.felsefe.gen.tr/
Dijitalleşen dünyada bilgisayarların kullanımı artık sıradan, bazen zorunlu ve günlük kullanılması
gereken bir olay olduğundan bilgisayar programcılarıda sürekli yazılım geliştirmektedirler.
Bu programlar grafik tasarım, endüstri tasarımı vb. işlerle uğraşanlar için hem kolaylık hemde
vazgeçilmez bir araç ve yardımcısı olmuştur.Bu programlar en basit şekliyle en zor karmaşık şartlardan
geçerek şuanki noktaya gelmişlerdir.
Grafik tasarım programları, vektör tabanlı ve bitmap tabanlı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu temel
ayrım grafik ürünleri üreten herkesin bilmesi öğrenmesi gereken bir durumdur. Görüntü işleme yapmak
isteyenler bitmap tabanlı programları tercih etmelidir ediyor.
Grafik bilgileri bilgisayar belleğinde JPEG, PNG, GIF gibi "bitmap" veya tiff olarak saklanır.Her
programın kendi saklama biçimi, dosya uzantısı vardır.
İlk programlar arasında Deluxe Paint den bahsederek başlayalım..
Vektör grafik nedir?
Boyutlandırma esnasında bozulmanın olmadığı, vektör grafikler detay kaybetmeden herhangi bir
boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür.
Vektör tabanlı programların en başında Adobe Illustratör gelmekte, dosya uzantısı .ai dir. Vector
tabanlı diğer program Corel Draw dır ve dosya uzantısı .cdr dir. Buna benzer vektör tabanlı programlara örnek
Freehand,Fireworks,Inkspace dir. Resim 1

Resim 1
Bitmap grafik nedir?
Renk bilgisi içeren piksel veya noktaların yanyana ve alt alta dizilmesiyle oluşan grafik türüdür. Piksel
bitmap görüntüyü oluşturan en küçük noktadır.Bitmap tabanlı programlar en popüler ve en yaygın olanı
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Adobe Photoshop diyebiliriz. dobe Photoshop’a alternatif olarak gösterilen Corel PaintShop Pro ve ücretsiz
bir program olan Gimp diyebiliriz.
Gimp’in arayüzüne yabancı iseniz GimpShop‘u deneyebilirsiniz. GimpShop’daki menüler ve kısayol
tuşları Adobe Photoshop ile hemen hemen aynı yapılmaya çalışılmış böylece bir nebzede olsa Adobe
Photoshop kullanıyor gibi Gimp’i kullanabiliyorsunuz. Bitmap grafiklerde en çok kullanılan uzantılar .jpg,
.png, .gif, .bmp vb sayabiliriz. Resim 2

Resim 2
Deluxe Paint (DPaint), Dan Silva for Electronic Arts tarafından oluşturulan bir bitmap grafik tasarım
programıdır. 1985 de piyasaya mac ve Amiga için çıktıçıkan bir programdır. DPaint, Prism adlı şirket içi bir
sanat geliştirme amacı ile oluşturulmuş. Silva, Prism'e daha fazla özellik ekledikçe, pazar potansiyeline sahip
olmaya başladı. Amiga topluluğu tarafından hızla benimsendi ve kullanıcılar için standart grafik geliştirme
aracı haline geldi. Çalışabileceğimiz maksimum renk sayısı 256'dır,GIF görüntülerini değiştirmek için tatmin
edici bir programdı. Resim 3

Resim 3
Deluxe Paint'te tasarlanmış ekran görüntüsü ve görsel.
http://theamigamuseum.com/software/applications/deluxe-paint/
Ücretsiz Grafik Tasarım programları
Bu ücretsiz programlara örnek Paint.NET, GIMP'dir.
GIMP
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GIMP bir bitmap grafik editörüdür ve ayrıca vektör grafikleri için bazı desteklere sahiptir.Photoshop
gibi katmanlar ile çalışan bu program oldukça güçlü araçlara sahip olduğundan dolayı dilediğiniz değişikliği
kolaylıkla yapmanıza olanak sağlıyor. Oldukça uzun bir zamandır Linux’un vazgeçilmez fotoğraf düzenleme
programı GIMP yıllar geçtikçe popüler bir hale gelmiş ve sonrasında Windows ve Mac sürümleri ile çoklu
işletim sistemlerini desteklemiştir. Resim 4 https://www.fotopedi.org/

Resim 4
https://www.gimp.org/release-notes/gimp-2.10.html
PAINT.NET
Microsoft’un basit seviyedeki fotoğraf düzenleme aracı olan Paint programından yola çıkan ve
gönüllüler tarafından geliştirilen Paint.NET açık kaynak kodlu ve çok geniş eklenti desteğine sahiptir. Resim
5

Resim 5
https://www.getpaint.net/
Adobe Photoshop
En dikkat çeken yaygın ve en çok tutulan tercih edilen grafik tasarım (görüntü düzenleyici) programı
Adobe Photoshop'tur . Adobe Photoshop bir bitmap tabanlı grafik tasarım programıdır.
Adobe Systems tarafından geliştirilen ve yayınlanan düzenleyici (metin, vektör,bitmap) işeleme
özellikleri olan, ve benzer programlar arasında ticari olarak Pazar lideri konumunda bir program.
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Adobe'nin diğer uygulamalarının çoğunda olduğu gibi, Photoshop,Mac OS ve Microsoft Windows için
mevcuttur. Photoshop ayrıca medya düzenleme, animasyon ve geliştirme yazılımlarıyla güçlü bağlantılara
sahiptir.
Photoshop'un dosya saklama formatı (PSD veya PDD), Rakip bitmap görüntü düzenleme programları
(corel Paint Shop Pro, Fireworks, Corel Photo-Paint, Discreet Combustion, WinImages, GIMP, vb.)
programlarda PSD'yi içe aktarabilir ve düzenleyebilme imkanı sunuyor.
En son teknolojiye sahip görüntüleme araçları ve performansı önemli ölçüde artırabilecek yaratıcı
fikirleri uygulamak için yeni fırsatlar sağlayan kapsamlı bir programdır. Olağanüstü bir hassasiyetle
görüntüler elde edebilir, 3B grafikler, 2B projeler ve filmler oluşturmak için yeni, sezgisel araçlar ve iş akışları
kullanabilirsiniz. Program ile yapabilecekleriniz gerçekte inanılmaz. Tüm renklendirmeleri ve montajları
yapabilir, kırmızı göz problemlerini çözebilir, renk değişimi yapabilirsiniz. Resim 6

Resim6
https://creativecloud.adobe.com/tr
PaintShop Pro
Paint Shop Pro, Jasc Corporation'un çıkardığı resim düzenleme yazılımıdır. Bu
yazılım Adobe şirketinin sahip olduğu Photoshop yazılımının rakibidir. Yazılım Corel şirketine transfer
edilmiş olup 9. sürüm ve sonrasındaki sürümler bu şirket tarafından çıkarılmaktadır.
Paint Shop Pro pek çok web master tarafından resim işleme yazılımı olarak kullanılmaktadır.
Profesyonel ve yarı profesyonel çalışmalara uygundur. https://tr.wikipedia.org/
Fotoğraflarınızı profesyonel şekilde düzenleyebileceğiniz Corel PaintShop Pro ile resimleriniz
üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak istediğiniz sonuçları elde edecek ve fotoğraflarınızın yanında web
siteleri içinde uyumlu görseller oluşturabileceksiniz. İçerisinde bulunan kapsamlı araçlar sayesinde
fotoğraflarınıza filigran ekleyebilecek, yeniden boyutlandırabilecek, istemediğiniz nesneler fotoğraftan
çıkaracak, kesme ve kırpma gibi çeşitli düzenleme işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceksiniz.
Fotoğraflarınıza toplu olarak filigran ekleyebilecek ve boyama ve çizim araçlarından faydalanarak
birbirinden harika görseller oluşturabileceksiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bu program
sayesinde kendinizi çalışma alanlarınızda iyileştirebilecek ve program sayesinde etkileyici grafik tasarım
projeleri oluşturabileceksiniz. Resim 7
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Resim 7
https://www.paintshoppro.com/
Sonuç
Bu çalışma, grafik tasarım programlarının hakkında tasarımcılara,tasarımcı adaylarına, programlarla
ilgilenen fotoğrafçı ve herkese kısa bir bilgi vermedir.
Program arayüz görüntüleri ile diğer programların karşılaştırmaları yapılmış ve ücretsiz olan
yazılımlar ve piyasada en çok kullanılan programlar hakkında bilgi vemek amacı taşımaktadır.
Profesyonel kullanıcıdan en amatör kullanıcıya kadar kullanıcıların isteklerini karşılayan ve her yıl
yeni versiyornu geliştirilen ve piyasaya çıkan daha sadeleştirilmiş farklı özellikler eklenmiş bu programlar
grafik tasarımcıların, fotoğrafçıların vazgeçilmez destekçisi ve yardımcısı olmuştur. Dijital sanat yani tasarım
programları hızlı ilerleyişini ve yeteneklerini gün geçtikçe geliştirmektedir.
Şunu da belirtmek gerekir ki, günümüzde baskı olsun görsel olsun he zaman hem estetişklik açısından
grafik tasarım programlı olmadan tasarım işlerini yapmak nertedeyse imkansız hale gelmiş durumdadır ve
öçevremizde nereye baksak mutlaka tasarım görmekteyiz yani grafik tasarım programlarını görmekteyiz.
KAYNAKÇA
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

https://www.paintshoppro.com/
http://amiga.emugaming.com/dpaint.html official site of Electronic Arts Company
http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/ official site of Paint.NET
http://www.gimp.org/ official site of the GIMP
http://www.guerillapixel.com/pages/digital_ill_pages/software_mainr.htm
http://www.photoshopcafe.com/PhotoshopCS2.htm
https://www.felsefe.gen.tr/
https://eksisozluk.com/deluxe-paint--32606
https://www.fotopedi.org/en-iyi-ucretsiz-fotograf-duzenleme-programlari-37751
https://creativecloud.adobe.com/tr
https://tr.wikipedia.org/
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(16)
Ali AKKUŞ43
KUR’AN’DA ‘İLM’ KELİMESİ; SİYER ve NÜZUL EŞLİĞİNDE KRONOLOJİK YAKLAŞIMLAR
CHRONOLOGICAL APPROACHES OF THE WORD "KNOWLEDGE" IN THE QUR'AN;
ACCOMPANYING SIYER and NUZUL

ÖZ
Kur'an, nazil olduğu günden bu zamana kadar, muhataplarınca anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla
her dönemde kullanılan farklı yöntemler, Kur'an'ı anlama çalışmalarının temel araçları olmuşlardır.Bizim
çalışma yöntemimiz ise, Kur'an'a kendi bağlamından bakarak, geçmişte yaşanmış olanın ortaya çıkarılması,
söylenen sözlerin ve gerçekleşen olayların aydınlatılması çabasını taşıyan kronolojik araştırmalara örnek teşkil
etmektedir. Bu amaçla seçilen İlim kelimesi Mekke dönemi boyunca kronolojik olarak incelenmiş, siyer süreci
ile vahyin nüzulü mutabık kılınmaya çalışılarak, Mekke döneminin kendi orijinal bağlamından hareketle
belirtilen kelime analize tabi tutulmuştur. İlm Kelimesinin kronolojik yöntemle analiz yapılması, etimolojik
anlamlarının ortaya konulmasının yanında, kelimenin davet sürecinde icra etmiş olduğu fonksiyonun
anlaşılması konusunda da büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Bu yöntem doğrultusunda yapılan incelememiz, davetin Mekke sürecinin 1 - 5,5 yılları arasındaki bir
zaman dilimini kapsamaktadır. Davetin ilk yıllarını kapsayan bu süreç üç ana aşamadan oluşmaktadır. Birinci
Mekke dönemi dediğimiz bu üç aşama aynı zamanda Kur'an'ın temel konularının tamamlandığı bir süreci de
ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlim, Kronoloji, Etimoloji, Bağlam, Tarihsellik, Tefsir, Mekke dönemi.

ABSTRACT
The Quran was tried to be understood by its interlocutor since the day it was sent down.For this
purpose, different methods used in every period have been the basic tools of understanding the Quran. Our
method of study, on the other hand, sets an example for chronological researches that try to reveal what
happened in the past, to illuminate the words spoken and the events that took place by investigating at the
Quran from its context. The word ilm chosen for this purpose was examined chronologically during the Mecca
period, trying to reconcile the verse process with the revelation, and the mentioned word was analyzed based
on its original context of the Mecca period. Chronological analysis of the word ilm provided great
convenience in understanding its etymological meanings as well as understanding the function of the word
during the invitation process.
Our analysis in line with this method covers a period between 1 and 5.5 years of the Makkah process
of the invitation. This process, which covers the first years of the invitation, consists of three main stages.
These three stages, which we call the first Mecca period, also represent a process in which the basic subjects
of the Quran are completed.
Keywords: İlm (Knowlegde), Chronology, Etymologi, Context, Historicity, Exegis,Mecca Era.

43

Ankara Üniversitesi İF. Tefsir ABD doktora öğrencisi, E-posta: aliakkus70@gmail.com
119

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

GİRİŞ
İlm kelimesinin Mekke dönemi boyunca incelenmesinden önce, temel Arapça sözlüklerde kelimenin
aldığı manaların ortaya konulması, konunun anlaşılması açısından oldukça faydalı olacaktır. Daha sonra
Kur'an'da geçen İlm kelimesi ve aldığı farklı manalar incelenecek, kelimenin anlamlarında ortaya çıkan
değişmeler ortaya konulmaya çalışılarak, en temelde kelimenin davet sürecinde icra ettiği temel işlev tespit
edilecektir.
1. Arapça sözlüklerde İlm (  ) علمkelimesi
İlim kelimesi hakkında İbn Faris, kelimenin ayın, lam ve mim - ع ل م- harflerinden oluşmuş Arapça
bir kelime olduğunu beyan ederek, '' bir şeydeki izi işaret eder ve o şey bu iz ile başkasından ayır edilir''
şeklinde açıklama yapmaktadır44. Ragıb el İsfehani, ' İlim bir şeyin hakikatini idrak etmektir' demektedir. Bu
tanıma göre ilim, 'alim ile mağlum arasındaki bağlantıyı göstermektedir45. Zemahşeri, İlim kelimesinin şuur
manasına geldiğini belirtmiştir.  ما علِمت مخبرك- sana haber vereni bildim - cümlesindeki 'alimtü ibaresi, ما
 شعرت به- onu hissettim - manasına gelmektedir46. Firuzebadi ise ilim kelimesinin her iki anlamı da içermiş
olduğunu açıklamaktadır. Yani ilim kelimesinin, hem bir şeydeki iz,işaret, iki yer arasındaki sınır ve yolu
belirlemek için dikilen işaret manasına geldiğini ve hem de şuur, marifet, ve itkan manalarını içerdiğini beyan
etmektedir47.
İlm kelimesi, Arap gramerindeki farklı kullanımları ile birlikte ; - عل َِم
َ - bilmek, bir şey hakkında bilgisi
bulunmak48, tanımak49, -  علّم- öğretmek, tasdik etmek50,  علىharfi ceri ile işaret, alamet koymak51, öğretilende
etki bırakmak amacıyla çokça tekrarlamak52, -  اَعْلم-,bildirmek, hızlıca, bir çırpıda haber vermek53, -  تعلّمöğrenmek , tahsil etmek, bilmek54, -  ع ِْلم- bilgi, idrak, anlayış, bilgilenme, öğrenme55, - علَم
َ ; ç.  اَعالم- işaret,
alamet, iz, nişan, yol işareti, tavşan dudağı, bayrak, ünlü kişi, seçkin, güzide, özel isim 56,  ; علم الثوبelbise
deseni,  معالم الدینdinin işaretleri yani ilkeleri, عالَم
ُ ele kına yakmak konulduğu yeri işaretlemektir57, bir izi ifade
58
eder ki o şey bu izle başkasından ayırt edilir , ' عالمةalem kelimesinden gelir. Bir şeyi işaretledim denilir,
çoğulu 'alamet olup deliller manasına gelmektedir59,  اَعالمdağ manasına gelir60, denizin dalgaları manasına da
gelmektedir61, yol, sınır ve benzerlerine konulmuş işaret62, 'alem kelimesi çoğulu bulunmayan bir kelimedir63,
-  ; عالَمç. عوالم,  عالمون- dünya, kainat, evren,  عالم الحیاوانhayvanlar alemi64, sadece melek, cin ve insanlar

İbn Faris, Mu'cemu Makayisi'l Lüğa, thk. Abdüsselam Harun, Daru'l cil, c.4, s.109, 'a l m maddesi, Beyrut. 1991
el-İsfehani, Ebû’l-Kâsim el-Huseyn b. Muammed er-Râġıb (502/1108), el-Mufredâtu fî Ġarîbi’l-Kur’ân, s.580, Dâru’l-Marife,
Beyrût t.y.
,
46
Zenmahşeri, Carullah eb'ul Kasım b. Ömer, Esasu'l-Belağa, 1.baskı, s.517, Daru İhyai't- Yurasi'l Arabi, Beyrut, 1422/2001
47
Firuzebadi, Muhammed Yakup, Kamusü'l-Muhit, c.4, s.153, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1403/1983
48
Mutçalı, Serdar, Mu‘cemü’l Arabiyyü’l Hadis, s. 591 - 592, Dağarcık Yayın. İstanbul, Aralık 1995
49
İbn Ahmet, Halil, Kitab-ul ‘Ayn, Daru’l Kütübü’l İlmiye Yayınları, thk. Mehdi el-Mahzumi, c.2, s. 152, Lübnan-Beyrut, h.1424
m.2003
50
Sarı, Mevlüt, El-Mevarid lit-Tüllab, s. 524 - 525, Bahar Yayınları, İstanbul 1982
51
Mutçalı, bkz. a.g.e., s.591
52
el-Meydani, Abdurrahman Hasan, el- Akidet'ul İslamiyye ve Esasushu, Dar'ul ilm, Dımeşk, 1994
53
el-Meydani,a.g.e., 1.baskı, s.31,
54
Mutçalı, a.g.e., s.591
55
Mutçalı, a.g.e., s.592
56
Mutçalı, a.g.e., s.592
57
Ahmet b. Faris, Mu'cemu Makayisi'l Lüğa, thk. Abdusselam Harun, 1. baskı, Dar'ul cil, c.4, s.109, Beyrut, 1991
58
Ahmet b. Faris, a.g.e., c.4, s.109, Beyrut, 1991
59
İbn Kesir, lil-İmami’l-Hafız Allameti’l-Müfessir İsmail (v.h.774), Tefsiru’l-Kur’ani’l-‘Azim, 1. baskı, c. 2, s. 737, Daru’l-Hayr
Yayınları, Beyrut-Lübnan m.2006-h.1427
60
Cevheri, İsmail b. Hammad, Mu'cemü's Sıhah, s.1140, Daru'l Marife, Beyrut, h.1399 m.1979
61
İbn Ahmet,bkz. a.g.e.
62
İbn Manzur, Lisanu-l ‘Arab, 'a l m maddesi, c.12, s. 419, Daru Sader Yayınları, 3.Baskı, Lübnan-Beyrut, h.1413 m.1994
63
Öztük, Mustafa, İlahi hitabın tefsiri, c.1,s.175, Ankara Okulu, Ankara 2018
64
Mutçalı, a.g.e., s.591
44
45
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kastedilmektedir, İbn Abbas'tan rivayet65, ilim kökünden gelen عا َلم, yaratılmışların tamamı ve kainat manasına
gelmektedir66, - علیم- bilen, bilgili, öğrenim görmüş, tahsilli, her şeyi bilen Alim Allah67, -  ; عالِمç.  علماء- bilen,
bilgili, uzman, mütehassıs, alim, bilgin, tahsilli68, -  معلوم- bilinen, belirli, malum, olumlu cevap olarak tabi,
kesinlikle, verilen, bilinen69, meçhulün zıddı70, -  ُم َعلِّم- öğreten, bilgiyi öğretilecek kimsenin zihnine ulaştırma
çabasında olan kimse71, manalarına gelmektedir.
Sözlük kullanımlarını inceledikten sonra 'ilim kelimesinin temel anlamını ortaya koymak mümkün
olmaktadır ve farklı anlamaların aslında temel bir noktadan çıkmış olduğu fikrini de vermektedir. ‘A L M - ع
ل م- ; aslen bir şeyi bilip ayırmak için işarettir. Elbise deseniyle, ordu sancağıyla, yaratıcı âlem yani varlıktaki
işaretleriyle bilinip tanınır. Bu anlamda bilmek, anlamak, kavramak, tanımak o şeyi kavramak için zihinde
işaretler koyarak ayırmaktır. Yani onları diğer varlıklardan ayıracak işareti ile bilmektir. Bilmenin en üst
düzeyi ise o şeyi tam olarak ayıran bütün işaretleri ile bilmektir. Yani bir şeyi tam olarak hakikatiyle bilmektir.
2. Mekke döneminde İlm (  ) علمkelimesi
Makalemizde İlm kelimesi, bütün Mekke dönemini kapsayacak şekilde ele alınmamış, konunun
kapsamının genişliği göz önünde bulundurulmak suretiyle bu dönemin ilk üç aşaması ile sınırlandırılmıştır.
Mekke döneminin söz konusu ilk üç aşaması ise, bi'set yıllarının 1 - 5.5 yılları arasında sınırlı kalmaktadır.
Bi'set'in birinci aşaması, 1-2 yıllarını, ikinci aşaması 2-3 yıllarını ve üçüncü aşaması ise 5-5.5 yılları arsını
kapsamaktadır. Davet sürecinin konuları ve kırılma noktalarına göre tasnif edilmiş bu üç aşama sırasıyla ele
alınacaktır.
2.1. Birinci aşama
Davet sürecinin birinci aşaması, nübüvvet yıllarının 1 - 2 yılları arasına yayılmıştır. Birinci aşamada
Kur'an ve nazil olan sureler, Uluhiyet ve Rububiyet72 konularını ele almıştır. Mekke müşrikleri ile ilişkilerin
henüz gündeme gelmediği, davetin içeriğinden tam olarak haberdar olunmadığı bu dönem karşılıklı olarak iyi
ilişkilerin hakim olduğu bir dönem olarak belirginlik kazanmıştır.
Birinci aşamada davetin muhatapları belirli bir alan ve sayıda sınırlı kalmıştır. Daha çok bire bir
ilişkiler ile yürütülen davet sürecinin bu aşamasını Ferdi davet ölçeği aşaması olarak isimlendirilebiliriz. Bu
aşamanın genel özelliği, davetin sınırlı bir çerçevede ve gizli olarak - daha doğrusu kamu oyunda açıktan ilan
edilmeden - yürütülmüş olmasıdır. Yine bu dönem, Peygamber (S) n kendisine resullük görevinin verilmesinin
ardından, en yakın aile bireylerinin ve akrabalarının kendisine iman ettiği bir süreci de kapsamaktadır.
Öncelikle kendi eşi olmak üzere, azatlı kölesi Hz. Zeyd ve yanında yetişen amcaoğlu Hz. Ali, son nebinin
peygamberliğini tanımışlardır. Yine kendisinin risaletten önceki çok samimi arkadaşı Hz. Ebu Bekir iman
etmiştir. Hatta Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ali’den önce ve ikinci olarak Müslüman olduğu söylenmektedir. Hz.
Ali’nin ise bi’set’ten bir yıl sonra Müslüman olduğu nakledilmiştir73. Daha sonra bu listeye, isimleri zikredilen
ilk Müslümanların sadece çok samimim bazı arkadaşları katılmıştır.
Birinci aşmada nazil olan surelerin temel konuları da yine, Uuhiyet ve Rububiyet olmak üzere genel
olarak iki ana konu etrafında yoğunlaşmıştır. Bu aşamada nazil olan sure ve ayetler kronolojik olarak tespit
edilmiş ve aşağıda aktarılmıştır :
1.Alak-4 adet- 4, 5(2), 14
2. Müddessir -1 adet- 31
Firuzebadi, Muhammed Yakup, Besairu Zevi't-Temyiz fi'l Kitabi'l Aziz, thk. Muhammed Ali en-Neccar, c.4, s.88, Mektebetü'l
İlmiyye, Beyrut
66
Cevheri, a.g.e., s.1140
67
Mutçalı, a.g.e., s.591
68
Mutçalı, a.g.e., s.591
69
Mutçalı, a.g.e., s.592
70
Sarı, a.g.e., s.592
71
Endülisi, Ebu Hayyan, el-Bahrul Muhit, 4.baskı, c.1, s.392, Daru's Saade, 1328/1992
72
el-Cabiri, Muhammed Âbid, Fehm’ul-Kur’an-Siyer Eşliğinde Kur’an’ı Anlamak, çev. Muhammed Coşkun, Mana Yayınları, c.1
s. 17 - 163, İstanbul 2013
73
Şulul, Kasım, ilk kaynaklara göre Hz. Peygamber devri kronolojisi, 5. Baskı s. 302, İnsan yay. İstanbul, 2014
65
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3. Tekvir-3 adet- 14, 27, 29
4. Ala-1 adet- 7
5. Adiyat-1 adet - 9
6. Tekasür-4 adet- 3, 4, 5(2)
7. Fatiha-1 adet- 1
8. Rahman-3 adet - 2, 4, 24
9. Necm-8 adet- 5, 28, 30(3), 32(2), 3574
Bu aşamanın temel aktörleri, vahiy ile hitap eden Allah (cc), hitap edilen Hz. Peygamber ve onun
muhatapları Kureyşli müşriklerdir. Vahyin bu üç aktörü ayetlerde tahlil edilerek incelenmiş ve her üç aktörün
ilim kelimesi ile olan ilişkisi tespit edilmiştir.
i-- Allah ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin kullanımları;
a. Allah Kalem ile öğretmiştir 75
b. İnsanların geçmişteki ve gelecekteki durumlarının hakikatini bilir76
.
c. Gizli ve açık olarak Resulünün düşündüğü her şeyi bilir77
d. Alemlerin Rabbidir78
e. Kur'an'ı ve beyanı öğretir79
ii-- Kureyş müşrikleri ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin
a. Ahrette kendi sonlarını görüp anlayacaklar80
b. Kureyş, yaptıkları her şeyden Rabbin haberdar olduğunu ahrette anlayacak81
c. Yaptıkları yanlışları yakında anlayacaklar82
d. Cehennemi göreceklerini bilmiyorlar83
e. Melekler hakkında hiçbir bilgileri yoktur84
f. İlmü’l-gayb hakkında bilgileri yoktur85

kullanımları;

2.2. İkinci aşama
Davet sürecinin ikinci aşaması Mekke yıllarının 2 - 3. yılları arasına yayılmıştır. İkinci aşamada nazil
olan ayetler, Diriliş, Hesap ve Ahret86 konularına yoğunlaşmış ve bu konular çerçevesinde dünyada yapılan
eylemlerin sonuçlarından insanın sorumlu olduğu vurgusunu yapmıştır.
İkinci aşamada yürütülen davet yöntemi, daha yoğun bir çalışma yürütülmesinin dışında, birinci
aşamada oluşturulan yöntemin aynı şekilde devam ettirilmesinden ibarettir. Ancak ikinci aşamada, birinci
aşamadan faklı olarak Ahret konusu ve bu konuyla bağlantılı olan yeniden dirilme ve hesap verme temaları
davet kapsamına alınmıştır. Mekke müşriklerinin en zor kabullendiği konu sorumluluk ve yaptıklarından
hesap vermek olmuştur. Bu nedenle Ahret konusunu bir türlü kabule yanaşmamışlar ve bu konu ile ilgili
olarak, Hz. Peygamberi alaya alarak baskı yapmaya ve onu kamu oyunda yıpratmaya çalışmışlardır. Bu
amaçla para ile bazı ahlaksız kişileri kiralamışlar ve Alaycılar olarak literatüre geçen bir grup kurmuşlardır.
Bu ahlaksız grup Hz. Peygamberi her gördüğü yerde alaya almış, çirkin sözlerle hakaret ederek psikolojik
baskı yapmışlardır.
Yine bu aşamada da Mekke'nin her kesimine davet ulaştırılmaya çalışılmıştır. Halkın zayıf kesimleri
arasından fakirler ve köleler yoğun bir şekilde İslam'ı kabul etmiş ve bu durum da Mekke'nin yerleşik kabilesel
74

el-Cabiri, a.g.e., c.1, s.17 - 145
el-Alak 96/4,5
76
en-Necm 53/30, 32
77
el- Ala 87/7
78
el-Tekvir 81/29, 27
79
er-Rahman 55/2, 4
80
el-Tekvir 81/14
81
el-Adiyat 100/9
82
et-Tekasür 102/3. 4
83
et-Tekasür 102/5
84
et-Tur 53/30
85
en-Necm 53/35
86
el-Cabiri, a.g.e., c.1 s. 163 - 239
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ve hiyerarşik durumunu alt üst etmiştir87. Böylece Mekke'de kabilecilik bağları yerine imana dayalı bir bağ ve
sistem oluşmaya başlamıştır. Daru'l Erkam'da88 eğitim ve davet faaliyetleri bu dönemde de hız kesmeden
devam etmiş ve inananların sayısı gittikçe artmaya başlamıştır. Durmaksızın devam eden bireysel görüşmeler
sayesinde Mekke'nin çoğunluğuna davet ulaştırılmıştır. Bu esnada Mekke'nin bazı zengin liderleri ve
zenginlerin genç çocukları Müslüman olmaya başlayınca Mekke'nin azgın liderleri davetin seyrini takip
etmeye başlamışlardır. Bu azgın kesim, kendilerini köleler ile aynı sevide görmekten imtina 89 ettikleri için
İslam'a yanaşmamış, aksine davetin yayılmasını engellemek için, fakir ve köle olan Müslümanlar ile alay
etmeleri ve onları küçümseyerek davete rağbeti engellemeleri için para ile satın aldıkları bir Alaycılar grubu90
kurmuşlardır. İbn-i Hişam bunlara Paralı Fedailer ismini vermekte ve bunların Kureyş'in ayak takımından
kimseler olduğunu belirtmektedir91. Yine bu dönemde İslam daveti, öncelikli olarak yakın akraba, yakın
kabile ve güvenilir arkadaşlar grubuna ulaştırılmıştır. Ancak davetin temel muhatabı Kureyş müşriklerinin
ileri gelenleri olmuştur.
Karia suresi ile başlayan ikinci aşama dönemi Kamer suresi ile son bulmaktadır. Surelerin işledikleri
temel konular, siret stratejisi ve davetin gelmiş olduğu aşama ile doğrudan bağlantılı ve eş zamanlı olarak
gelişim göstermektedir. Bu dönemin temel konusu olan Ahiret temasına Karia' suresi ile giriş yapılmıştır.
'Kapıyı çalan ' anlamına gelmekte olan karia' kelimesi kıyamet saatinin çok yaklaşmakta olduğunu, adeta
kapıya gelip dayandığını işaret etmektedir. Dönemin sonunda inen Kamer suresinde ise, artık ayın yarıldığı
ve kıyametin koptuğu adeta gözle görülüyormuşçasına bir tarzla sunularak kıyamet saatinin başladığı canlı
bir şekilde anlatılmaktadır. Bu iki sure arasında nazil olan sureler ise aynı şekilde ahret temasını ve sosyal
meseleleri daha farklı ve detaylı olarak gündeme getirmişlerdir. Bu aşamada temel konuları içeren 12 sure
nazil olmuş ve bunların sadece 4 tanesinde ilim kelimesi kullanılmıştır.
Davetin bu ikinci aşamasında nazil olan ilim içerikli ayetler yine aktörlere göre - Allah (cc) ve Kureyş
müşrikleri - tahlil edilmiş ve kronolojik bir sıra ile aşağıda aktarılmıştır ;
1.Mürselat- 1 adet- 22
2. Kaf suresi -3 adet- 4,16,45
3. Kalem suresi-5 adet- 7(2), 33, 44, 52
4. Kamer suresi-1 adet- 26
i-- Allah ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin kullanımları;
a- Daveti kabul eden müminleri ve Kureyşli müşriklerin sapkınlarını Allah en iyi bilendir92
Bu ayet, Kureyş ile Hz. Peygamber arasındaki ilişkilerin biraz gerildiği ve muhalefetin risalet
makamını alaya alıp küçümsedikleri ve aralarında anlaşarak bu işi sürekli bir
eylem ve protesto haline
getirmek için kurdukları alaycı bir grubun93 - Alay ediciler otaya çıktığı bir dönemin izlerini
taşımaktadır.

Vatavdaş, Celaleddin, Hz. Muhammed’in hayatı, pınar yayınları, 2. baskı, İstanbul, 2015
İbn-Sa'd (d. 168-Ö. 230 Hicrî) Tabakâtü'l-Kübrâ'sında; Peygamberimiz (a.s.)ın Dârü'l-Erkam'a girişinin İslâmiyet'in evvelinde
olduğunu, Erkam'ın oğlu Osman'dan gelen rivayetle açıklar.Hâkim (d. 321-ü. 405 Hicrî) Müstedrek'inde, İbn Sa'd'in tespitini-"
evvel" kelimesini düşürmüş olarak-aynı senetle tekrarlar.İbn-Hazm (d. 334-Ö. 456 Hicrî) Cemhere'sinde, İslâmiyet daha
Mekke'de ifşa edilmeden önce, Peygamberimiz (a.s.) ın Dârü'l-Erkam'da Müslümanlarla birlikte toplandığını kaydeder. İbn
Abdilber (d ?-ö. 463 Hicrî] İstiâb'ında, İslâmiyet'in evvelinde Peygamberimiz (a.s.) ın Dârü'l-Erkam'da gizlenip, oradan çıkıncaya
kadar insanları orada İslâmiyet'e davetle meşgul olduğunu bildirir. İbn- Hacer (d. 77E ö. 352 Hicrî), bu hususta Hâkim'in
söylediğini - ondan aldığını açıklamak suretiyle - tekrarlar. Nihayet, Diyarbekrî de (ö. 990 Hicrî) İslâmiyet'in başlangıcında
Peygamberimiz (a.s.) ın Dârü'l-Erkam'da gizlendiği ve Müslümanlarla toplandığı rivayetini de kaydeder. Yukarıda sıraladığımız
tarihî bilgilere göre; Peygamberimiz (a.s.) ın Dârü'l-Erkam'a giriş tarihini nübüvvetin dördüncü yılı değil, nübüvvetin birinci yılı
ve hatta Erkam'ın Müslüman oluş tarihine göre, birinci yılın da ilk ayı olarak kabul etmek gerekir. Dârü'l-Erkam'dan ne zaman
çıkıldığı ve orada ne kadar kalındığı meselesine gelince; Abdullah b. Ömer'in bildirdiği gibi, Hz. Ömer, nübüvvetin altıncı yılında,
Zilhicce ayında Müslüman olmuş ve Dârü'l- Erkam'dan çıkış da bu hadiseyi takip etmiştir.Detaylı bilgi için Bkz., Köksal, M.
Asım, İslam Tarihi Hz. Muhammed ve İslamiyet, s.225-226, Şamil Yayınevi, İstanbul 1981
89
Gadban, Münir Muhammed, Nebevi Hareket Metodu, Düşün Yayıncılık, 3. baskı, İstanbul 2014
90
Bkz, Vatavdaş, a.g.e, s.61
91
İbn-İ Hişam, Siret-i İbn-i Hişam, Kahraman Yayıncılık, İstanbul 1994
92
el-Kalem 68/7
93
Mukatil, a.g.e., ( kendisi buna işaret eder ), c.4, s.256
87
88
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b- Allah topraktaki cesedin en küçük parçalarını bile ayrıntısı ile bilir94
Zeki Duman ayetin nüzul sebebi hakkında, As bin Vail'in95 Hz. Peygamberle
tartışmasını
aktarır. As bin Vail eline bir avuç çürümüş kemik parçalarını alır ve
peygamber
(S)'in
suratına
üfleyerek, ahreti inkar için, bunları Rabbin tekrar mı
diriltecek? Şeklinde bir
soru sorar.
c- İnsan nefsinin/iç dünyasının kendisine verdiği vesveseleri detayları bilir96
Mevdudi de, onların içindeki vesveselerin, ahiret hayatını inkâr ederek alaya almaları ve
bunun gelmesinin
imkânsız bir olay olarak görmeleridir şeklinde
açıklamıştır.
d- Kureyşli müşriklerin alaylarını ve inkarlarını bilir ve duyar97
Cabiri, yine bu ayette Cenabı Allah’ın Mekkeli müşriklerden bir gruba hitap ettiğini98Derveze de yalanlayanlar grubu olduğunu belirtir - söyleyerek, onların sözlerinin de
ahret hayatı
ve yeniden dirilmeyi inkâr edip alaya almaları ile Hz. Peygamber hakkında söyledikleri istihza ve küçük
düşürücü sözler olduğunu belirtmektedir99.
ii-- Kureyş müşrikleri ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin
kullanımları;
100
a- Kureyş, ahretteki azabın dünyadaki azaptan daha büyük olduğunu anlamıyor
Cabiri, hitabın Kureyşli zengin müşriklere olduğunu belirtir. Kureyşli zengin
müşriklere,
bir önceki ayetlerde Bahçe Sahipleri kıssası anlatılarak, çok zengin olan bu
kimselerin
uğradıkları
hazin sonları ortaya konulur. İbn Aşur, ahiret azabını
inkar eden müşriklerin dünya azabı ile tehdit
edilerek ahret azabını anlamaları istendiği şeklinde açıklama yapar101.
b- Kendilerine verilen zenginliklerin, kendilerini yok oluşa sürüklediğinin farkında değiller102
Beyzavi103 ve Mukatil104, Allah'ın alaycı Kureyş müşriklerine onların inkarlarına
rağmen dünya nimetinden bolca vererek müşrikleri azdırması, onlar için azaba neden olacak
sebeplerin başında gelmektedir şeklinde tefsir ederler.
2.3. Üçüncü aşama
Davet sürecinin üçüncü aşaması ve makalemizin son aşaması olan bu aşaması, siret sürecinin 3-5.5.
yıllarını kapsamaktadır. Bu aşamada 15 süre nazil olmuş ve hepsinde ilim kelimesi kullanılmıştır. Üçüncü ve
son aşamada Kur'an ayetleri yeni bir konuyu gündeme taşımışlardır. Kureyş müşriklerinin öfkesini çeken ve
onları şiddet kullanmaya yönelten bu önemli konu şirk meselesidir. Kur'an ayetleri üçüncü dönemin
başlangıçlarında şirk inancına sert eleştiriler getirmeye başlamıştır. Şirk eleştirisi ve Kureyş putlarının
yerilmesinden sonra Kureyş ile Hz. peygamber arasındaki ilişkiler de gerilmeye başlamış ve Kureyş'in
müdahalesi fiziksel şiddete doğru evrilmiştir.
İslam davetinin üçüncü aşaması, daha önceki iki döneme göre birçok konuda farklılaşmaların ve köklü
değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde işlenen konu, muhataba yapılan hitap ve hem de uygulanan
yöntem açısından belirgin değişiklikler vuku bulmuştur. Konu bakımından, önceki yıllara nazaran daha hassas
ve stratejik bir tema olan şirk inancı işlenmiş, bu inanç çerçevesinde Mekkelilerin batıl inançları eleştirilmiş,
sözde putları ve ilahları küçümsenerek alay edilmiş, Kureyş'in eski ataları ve şirk düşünceleri de aynı tarzda
yerilmiştir. Kureyş'in sahip olduğu şirk düşüncesine getirilen bu eleştiriler, Kur'an tarafından sert bir dille
ifade edilmiş ve muhatapları tarafından da yine aynı tarzda sert bir muhalefetin başlatılmasına neden olmuştur.
94

el- Kaf 50/4
Duman, Zeki, Beyanu'l - Hak, c.1, s.271, Fecr yayınevi, Ankara, 2016
96
el- Kaf 50/17
97
el- Kaf 50/45
98
el- Cabiri, a.g.e., c.1, s.185
99
Derveze, M.İzzet, et-Tefsirü’l-Hadis- Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri, çeviri,İkinci baskı, c.1, s. 329, Ekin Yayınları,
İstanbul 1997
100
el-Kalem 68/33
101
İbn Aşur, a.g.e., c.29, s.54
102
el-Kalem 68/44
103
Beyzavi, Ebû Saîd Nâṣıruddîn ‘Abdullâh b. ‘Omer b. Muammed (685/1286), Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Tevîl, c.2, s.514,
Dâru’l-Fikr, Beyrût m.1999-h.1420
104
Mukatil, a.g.e., c.4, s.256
95
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Yöntem olarak ise, şuara suresi 214. ayetin105 talimatları doğrultusunda, bireysel davet aşamasından kitlesel
davet106 aşamasına geçilmiş ve davetin içeriği kamu oyunda açıkça107 ilan edilmiştir.
Şuara suresinden sonra Hz. Peygamber, en yakın kabile ve akrabaları olan Haşim oğulları, Muttalip
oğulları ve Abd-i Menaf oğullarını108, düzenlediği bir yemek davetine çağırmış ve orada kendisine verilen
inzar109 görevini açıktan ilan etmiştir. Yemekte bazı itirazlar yapılmasına rağmen, görüşmelerin sonunda
amcası Ebu Talip, görevini açıklaması ve insanları rahatça davet etmesi için Hz. Peygamberi himayesine110
aldığını beyan etmiştir. Bu himaye zırhı sayesinde Peygamber ( S ), Mekke'de hemen her yerde ve her kesime
daveti tebliğ yapmaya başlamıştır. Davetin daha etkili bir tarz da bütün kamu oyuna duyurulması meselesi ise
Safa111 tepesindeki konuşması ile başlamıştır. Hz. Peygamber amcasından aldığı himaye zırhı sayesinde, safa
tepsinde topladığı Kureyş'in bütün kabilelerine - bu toplantıda bütün kabileleri temsilen en az bir kişi
bulunmaktaydı - inzar görevini ve davetin içeriğini deklere etmiştir. Yine bu toplantıda ortaya çıkan bazı
olumsuzluklara rağmen bütün Kureyş kabileleri davetten resmi olarak haberdar olmuş ve şirki reddedip bir
Allah'a ibadet etmeye çağrılmışlardır.
Yine İslam davetinin bu aşamasında, Mekkeli müşrikler, özellikle zenginler ve yönetici kesim ile
Kur'an çok amansız bir mücadeleye girişmiştir. Karşılıklı olarak kılıçların çekildiği bu aşamada Kur'an
tarafından bu zengin müşrik kesime çok ağır eleştiriler yöneltilmiş, tapmakta oldukları putlara saldırılmış, bu
putların aciz ve akılsız oldukları söylenerek aşağılanmış ve şirk düşüncesine karşı şiddetli bir şekilde
muhalefet başlatılmıştır. Şirk inancının eleştirilmesi aşaması olarak tespit edilen bu aşama, bazı
müfessirlerimizce de haklı olarak putlara saldırı aşaması olarak isimlendirilmiştir112. Dolayısı ile iki buçuk
yıl gibi bir süreci kapsayan bu aşamanın en temel konusu şirk inancı olmuş ve bu süreçte nazil olan sureler de
ağırlıklı olarak bu konu üzerinde durmuşlardır. Bu aşamada inen surelerde, daha önceki peygamber ve
kavimlere ait Kıssalar anlatılmaya devam etmiş, kıssaların içeriği ise şirk konusu, peygamberlerin de şirk
düşüncesi ve müşrik kavimleri ile olan mücadelelerini izah etmeye yönelik olmuştur.
Üçüncü aşmada diğer iki aşamada olduğu gibi davetin en önemli muhatap kitlesi yine Kureyş
müşrikleri ve zengin liderlerdir. Bu aşamada ise Kur'an, bu zengin liderlere önceki peygamberlerin müşrik
halkları ve onların davete karşı yapmış oldukları muhalefet ve zulümleri ile özdeşleştirmek suretiyle, mel'e,
müstekbir ve mücrim sıfatları ile hitap etmeye başlamıştır. Kur'an'ın bu ifadeleri çok sert bir üslubu
yansıtmakla beraber aynı zamanda Muhammedi davetin Mekke'de yavaş yavaş gündeme oturmaya
başladığının da bir işareti olmaktadır. İlk iki aşamada İslam daveti toplumun gündeminden uzak, silik ve etkisiz
bir durumda idi. Ancak Mekke liderleri ile karşılıklı olarak sert mücadele ve tartışmaların başlaması ile birlikte
yani bu üçüncü aşamada, davet toplumun gündemine oturmaya başlamıştır113. Kur'an'ın emri ile İslami davet,
yakın akrabalara açıktan tebliğe114 de başlanmasının sonrasında ve daha ileriki aşamalarda, müşrik Kureyşli
liderlerin tek sorunu olmuş ve Mekke'nin gündemini tamamen işgal etmiştir.
Yaklaşık olarak 2,5 sene süren davetin sürecinin üçüncü aşamasında nazil olan ilim içerikli ayetler
yine aktörlere göre - Allah (cc), Hz. Peygamber ve Kureyş müşrikleri - tahlil edilmiş ve kronolojik bir sıra ile
aşağıda aktarılmıştır ;
1.Sad – 4 adet 69
81
87
88

Bkz. İbn İshak, Muhammed b. Yesâr, Sîretu İbn İshak, thk. Muhammed Hamidullah, Ma’hedu ed-Dirâsât ve’l-Ebhâs li’tTa’rîb, trs. ; Taberi, bkz. a.g.e.
106
Bkz. Vatandaş, a.g.e., s.72
107
İbn-ül Esir, İzzeddin Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-târîh, (thk. Ebü’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî), c.2, s.62, I-XI, Beyrut 1987 ;
İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail ibn Ömer, El-Bidaye ve’n-Nihaye, c.3, s.58, Dar’u İbn Kesir, Beyrut 2007
108
Taberi, a.g.e., c.2, s. 217
109
İbn Sad, Muhammed, Tabakatu’l-Kübra, thk. Ali Muhammed Amr, I. Baskı, c.1, s.200, Matbaatu’l-Lecne Neşri’s-Sekafeti’lİslamiyye, Mektebetü’l- Hâncî, Kahire 1358 (m.1939)
110
Belazuri, Ebu'l Abbas Ahmet b. Yahya b. Cabir, Ensabu'l Eşraf, thk. Muhammed Bakır, c.1, s.119, Daru’l-Fikr, Beyrut 1974
111
Buhari, Sahih, c.4, s.160
112
el-Cabiri, a.g.e., c.1, s.241
113
el-Cabiri, a.g.e., c.1, s.245
114
eş-Şuara 26/214-15
105

125

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

2. A'raf – 28 adet - 7 32
28
33
38
52
54
61
62(2)
67
75
80
89
104 109 112 121 123 131
140 160 182187(3)
188 200
3. Cin – 3adet 24
26
28
4. Yasin – 8 adet - 16 26
36
38
69
76
79
81
5. Furkan – 3 adet - 1 6
42
6. Fatır – 6 adet - 8 11
28
38(2) 44
7. Meryem – 4 adet - 43
65
70
75
8. Taha – 10 adet - 7 52
71(2) 98
104 110(2) 114 135
9. Vakıa – 5 adet - 50
61
62
76
80
10. Şuara – 25 adet - 16
23
34
37
38
47
49(2) 77
109 112 127 132 145 155 164 165 180 188
192 197(2) 220 227
11. Neml -15 adet - 6 8
15
16
25
40
42
44
52
65
66
74
78
84
12. Kasas – 15 adet - 13(2) 14
30
37
38
50
56
57
75
78(2) 80
85
13. Yunus – 14 adet - 5(2) 10
18
36
37
39
40
55
78
89
93
14. Hud – 14 adet - 5(2)
6
14(2) 31(2) 39
46
47
49
15. Yusuf – 32 adet - 6(2) 19
21
22
34
37
40
44
51
52
55
68(3) 73
76(2) 77
80
81
83
86(2) 89
96(2) 100 101 104
i-- Allah ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin kullanımları;

98

61
69
65

68

79(2) 93
46
50

a- Geçmişin bilgisini detaylı olarak bilir
Bu konuyla ilgili olarak 36/16, 20/52, 26/18, 28/37, 12/6, 12/37 ve 12/50 ayetlerinde
İlim
kelimesi, geçmişin bilgisini izhar eder mahiyette kullanılmıştır ve bu ayetlerde, Hz. İsa,Hz. Musa, Hz.
Yakup, Hz. Şuayb ve Hz. Yusuf ile ilgili olaylar detaylıca anlatılmaktadır. Allah geçmişin yani gayb ile ilgili
olayların bütün detaylarını bildiği bu ayetler ile beyan olunmaktadır.
b- Kureyş'in durumunu detaylı olarak bilmektedir115
27/74. ayette Allah (cc), senin Rabbin şeklindeki bir tamlama ile, Hz. Muhammed
(as)'a hitap
116
ederek, Kureyşli müşriklerin gizli ve açık bütün niyetlerini ve amaçlarını bildiğini belirtmiştir. Mukatil de
Allah'ın, onların Hz. Peygambere karşı yapmak
istedikleri düşmanlığı bildiğini açıklamıştır.
c- Geleceğin bilgisini ayrıntıları ile bilmektedir
Geleceğin bilgisini belirten İlim kelimesi, 72/26, 19/70, ve 27/78. ayetlerde
geçmektedir.
Bu
ayetlerde hitap edilen kesim, müşrik Kureyş kavmi ve Hz. Peygamberdir. Ayetlerde, Allah Teala'nın bu iki
rakip arasında geçen bütün olayları bildiği gibi, gelecek yakın bir zamanda kimin kazanacağını ve kimin yok
olacağını da bildiği beyan olunmaktadır.
d- Allah evreni, tabiat olaylarını ve sosyal olayların sırrını bilmektedir117
Evreni ve içinde bulunan her şeyi Allah yarattığına göre, bütün varlığın düzeni, yaratılış amaçlarına
uygun olarak fiziki bir yapıda ve ölçüde takdir edilip inşa edilmesi de yine zatına ait olmaktadır118.
115

en-Neml 27/74
Mukatil, a.g.e., c.3, s.235
117
el-Yasin 36/38
118
Duman, a.g.e., c.1, s.36
116

126
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e- Metafizik alanın bilgisini bilmektedir119
ii-- Hz. Peygamber ile ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin kullanımları;
a- Bazı gaybi konularda bilgisi yoktur
Muhammed (as) Mekkeli müşriklere yönelik olarak, Meleklerin
Adem'in120yaratılışı ile ilgili tartışırlarken onların yanında olamadığı
konuda hiç bir bilgisi olmadığını söylemektedir.

Sad
suresinde
Hz.
mele-i
'alada
Hz
için gaybı bilmediğini121 ve o

b- Azabın geleceğini bilmektedir
fiilinin öznesi konusunda ihtilaf edilmiştir. Mukatil, bilme
Muhammed olduğunu ve bileceği şeyin ise diğer peygamberler gibi
inkarcılara yönelik olarak mutlaka azabın123 gelecek olması
açıklamıştır.

Cin suresindeki
bilme122
fiilinin
failinin
Hz.
tebliğ
yaptıktan
sonra
meselesi
olduğunu

c- Kendisine gelen ilim vahiydir
babasına hitap ederek ona gelmeyen ilmin124 kendisine
Dolayısı ile Hz. Muhammed'e gelen
anlaşılmaktadır.

Meryem suresi, Hz. İbrahim
geldiğini beyan etmektedir.
ilmin de vahiy olduğu
iii-- Kureyş müşrikleri ile
kullanımları;

ilgili olarak nazil olan ayetlerde ilim kelimesinin
a- Kureyş, şirk nedeniyle azaba uğrayacaklarını bilmiyor
bilmedikleri şeyler bazı ibadet şekilleridir. Onlar Kabe'yi
bunu da bize Allah emretti diyerek iftira atarlardı. Ayrıca bazı
sayarak bunları da Allah'a isnat ederlerdi. İşte bütün bunlar
şirk türü ibadetler sınıfına girmektedir. Zaten bu
çirkin kelimesini şirki ifade etmek için kullanmaktadır. 38.
adetlerini ortaya atan Kureyş'in lider müşriklerinin127ve onlara
bir azaba uğrayacakları, ancak onların henüz bunun
anlaşılmaktadır.
b- Kıyametin geleceğini bilmiyorlar128
c- Yeniden yaratılışı kavrayamıyorlar129
d- Kureyş olayların iç yüzünü bilemiyor, kavrayamıyor
119

et-Taha 20/114
Mukatil, a.g.e. c.3, s.11
121
es-Sad 38/69
122
el-Cin 72/28
123
Mukatil, a.g.e., c.4, s.285
124
el-Meryem 19/43
125
Cevzi, a.g.e., c.2, s.322
126
Mukatil, a.g.e., c.2, s. 10
127
Mukatil, a.g.e., c.2, s.19
128
el-Araf 7/187
129
el-Vakıa 56/61
120

127

Birinci ayette Kureyş'in
çıplak tavaf 125ederler ve
şeyleri helal ve haram126
çirkin işler diye tasvir edilen
dönemde Kur'an kötü ve
ayete göre ise bu tür şirk
uyanların şiddeti artırılmış
farkında olmadıkları açıkça
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olayların iç yüzünü bilmediği130 beyan olunmaktadır. Haris
Muhammed'e (sav) inanacak olurlarsa diğer Arap kabileleri
sürüleceklerini iddia eder. Ancak Allah (cc) bunların olayların
düşündüklerinin aksine olarak Mekke ve çevresine nübüvvet
olacaklarını anlayamadıklarını ayette belirtmektedir.

Kasas suresinde Kureyş'in
bin Amir b. Nevfel131 eğer
tarafından
Mekke'den
aslını
bilmediği
için
nimeti sayesinde hakim

e- Allah'ın tek ilah olduğunu bilmiyor ve kavrayamıyorlar132
f- İlmini kavrayamadıkları şeyi yalanlarlar133
müşriklerin ahiret, diriliş azap ve vahyi ilimce kavrayıp
yalanladıkları belirtilmektedir.

Neml suresinde,
anlayamadıkları

Mekkeli
için

g- Küfredenlerin sonunu bilmiyorlar134
h- Allah'ın cinsiyeti olmadığını bilmiyorlar135
i- Allah'ın gerçek gücünü takdir edemezler136
Mekkelilerin Allah'ın sınırsız ilmini ve olayları iradesi ile çekip
kavrayamadıkları beyan olunmaktadır.
j- Azabı gözleri ile görüp anlayacaklar
137

Teâla Kureyşli müşriklere hitap ederek, Kur'an'ın verdiği
bileceklerini yani bizzat görüp anlayacaklarını beyan

Taha
çevirmesini

suresinde,
bilip

Yasin suresinde138, Allah
haberleri
yakında
etmektedir.

3. Genel değerlendirme
İslam davetinin Mekke dönemindeki üç aşaması, siret sürecinin yaklaşık olarak ilk 5,5 yılını
kapsamaktadır. Bu dönem sonucunda İslam düşüncesi, Mekke'nin gündemine oturmayı başarmış, hatta bütün
gündemi işgal etmiş bir duruma ulaşmıştır. Hz. Peygamber ( S ) ve Mekkeli müşrikler arasındaki diyaloglar
ilk yıllarda yumuşak ve ılımlı bir havada başlamış ancak beşinci yılın yarısına gelindiğinde ise tamamen
sertleşerek şiddetli bir çatışma ortamına evrilmiştir. İlişkilerin gittikçe sertleşen boyutlara ulaşmasında, Kur'an
tarafından her dönem işlenen ve gündeme getirilen konuların doğrudan etkisi olmuştur. Birinci dönemde,
Uluhiyet ve Rububiyet konuları işlenmiş, taraflar arasındaki üslup bu doğrultuda daha yumuşak geçmiş, ikinci
dönemde, Ahret konusu işlenmiş ve orada insanların dünyada iken yaptıklarının karşılıklarının ceza veya
mükafat olarak verileceği belirtilmiş, bu durum zalim Kureyş müşriklerini kızdırarak muhalefete başlamalarını
sağlamış, üçüncü dönemde, şirk düşüncesine sert eleştiriler başlatılmış ve bu durum da Mekke müşriklerini
çileden çıkararak ağır işkencelere ve her türlü insanlık dışı yöntemlere başvurmalarına neden olmuştur.
İlim kelimesi ve ilgili ayetler ise, her üç dönem boyunca ve bu dönemlerde işlenen özel konuların
gelişimi doğrultusunda nazil olmuş ve bu temel konuların birinci dereceden TAMAMLAYICILIĞI rolünü
üslenmiştir. Dolayısı ile Mekke döneminin ilk 5,5 yılını kapsayan bir zaman diliminde nazil olan ilim içerikli
ayetler de, her üç dönemdeki konuları sırasıyla takip etmek üzere, Uluhiyet, Rububiyet, Ahiret ve şirk
temalarını ele almış ve bu temel öğretilere muhalefet eden muhatapların inkarlarının altında yatan sosyo 130

el-Kasas 28/57
Cevzi, a.g.e., c.4, s.517
132
en-Neml 27/61
133
el-Yunus 10/39
134
el-Yunus 10/55
135
el-Yunus 10/68
136
et-Taha 20/110
137
Cabiri, a.g.e., c.1, s.351 ; Mukatil, a.g.e., c.3, s.11
138
el-Yasin 38/88
131

128
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psikolojik, kültürel ve ekonomik nedenler ile onların iç dünyalarındaki gizli amaçları, tahlil ederek analizci
bir tarzda işlemiştir. Mekkeli müşriklerin zihinsel arka planları, yine aynı ayetler tarafından açığa çıkarılarak,
onların bu temel konulardaki bilgisizliği ve cehaleti otaya konulmuş ve bu iki temel faktör, onların şirk inancı
konusunda ısrarlı davranmalarının en temel ve iteleyici unsurları olarak kamu oyuna sunulmuştur. Aslında
ilim kelimesini içeren ayetler, şartlanmış bir müşrik zihniyetin bilinç altı analizlerini içermekle birlikte,
onların vahiy veya buna benzer her hangi bir sağlam bilgi kaynağına dayanmaksızın tevhit inancına olan
muhalefetlerinin temelsizliğini de ortaya koymuş olmaktadır.
Yine her üç dönem sürecinde gelen ilim içerikli ayetlerde, yukarıda belirtilen temel konuları bildiren
elçinin, Mekkeliler gibi bir beşer olduğu ancak, uluhiyet, Rububiyet,Tevhit ve şirk gibi temel konularda
Allah'tan almış olduğu vahiy sayesinde bilgi sahibi olup, bunları Mekkeli müşriklere tebliğ yaptığı ortaya
konulmaktadır. Mekkeli müşriklerin aksine Hz. Peygamber sağlam bir bilgi kaynağına dayanmakta ve diğer
peygamberler gibi vahye muhatap olmaktadır. Bu nedenle onun Mekkeli müşriklere karşı yapmış olduğu inzar
görevi tamamen ilahi kaynaklı olup her hangi bir beşeri unsur içermemektedir.
Son olarak, Mekke'nin ilk üç döneminde nazil olan ilim içerikli ayetler, Allah'ın (cc) geçmiş ve gelecek
dahil olmak üzere mutlak ve kuşatıcı bilgisi ile, O'nun her şeye yeten mutlak güç ve kudretinin tarihsel süreçte
bir yansımasını ortaya koymaktadırlar. Mekke ortamında gerçekleşen bu canlı tanıklık, aynı zamanda
peygamber kıssaları aracılığı ile de zamanın başlangıç anlarından beri var olan bir gerçeklik olarak gözler
önüne serilmiş ve Allah'ın o geçmiş toplumlardaki tarihe ve topluma olan müdahalesi, elçisi aracılığı ile yine
aynı Mekke ortamında muhataplara sunulmuştur ki bu durum aşağıdaki şemada özet halinde gösterilmiştir ;
ALLAH
Sonsuz ilim, mutlak
güç ve kudret sahibi

HZ.PEYGAMBE
R
Tevhit ve Şirk
konusunda Vahiy
aracılığı ile konuşur.
Sağlam bir bilgi
kaynağına
sahiptir.
SONUÇ

KUREYŞ
MÜŞRİKLERİ

İLİM
Tevhid ( Uluhiyet,
Rububiyet, Ahiret )
ve Şirk konularının
tamamlayıcısıdır

İnkar sebepleri, temel
konulardaki
bilgisizlikleri ve
cehaletleridir.

Mekke döneminin ilk üç aşamasında, İlim kelimesinin geçtiği ayetler kronolojik olarak
incelemeye tabi tutulmuş, her bir dönemin etken olan aktörleri ve bunların davet karşısındaki işlevleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Aslında ilim kelimesinin aktörlerinin/öznelerinin - Allah, Peygamber, Kureyş
müşrikleri - ilim kelimesi bağlamındaki işlevleri, bu kelimenin davetin temel konuları - uluhiyet, ahret, şirk karşısındaki işlevini de ortaya çıkarmıştır. İlim kelimesinin, davetin bu sürecinde yan bir görev üslendiği tespit
olunmakla beraber, aynı zamanda söz konusu kelimenin cahiliye döneminden beri sahip olduğu temel
anlamları koruduğu, bu nedenle herhangi bir anlam değişikliğine uğramadığı gerçeği de anlaşılmıştır.
Araştırmamız sonucunda elde edilen sonuçlar ise aşağıda maddeler halinde sunulmuştur;
1. İlm kelimesi Mekke dönemi boyunca yoğun olarak kullanılmıştır. Ancak buna rağmen davetin temel
konusunu oluşturmamış, aksine davetin temel konuları olan, Uluhiyet, Rububiyet, Tevhit ve Ahret
konularının bir TAMAMLAYICISI olma rolünü üstlenmiştir.
2. İlm kelimesi, üslendiği bu görev sayesinde, Mekkeli müşriklerin zihinsel arka planını ortaya
koymada büyük kolaylık sağlamıştır.
3. Müşrik zihniyetin davete karşı muhalefetinin temel sebebinin, dini konulardaki bilgisizlikleri olduğu
anlaşılmıştır. Böylece, ortaya koydukları inkarın her hangi bir bilgisel temelden yoksun olduğu anlaşılmış ve
bu katı muhalefetin temelsizliği ortaya çıkmıştır.
129
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4. Hz. Peygamberin, tevhit konusunda ortaya koyduğu söylemin ise, müşriklerin aksine çok sağlam
bir bilgi kaynağına dayalı olduğu izhar edilmiştir.
5. Allah'ın (cc), mutlak ve kuşatıcı bilgi sahibi olduğu beyan edilmiş ve bu bilgiyi kullanabilecek
sonsuz güç ve kudretine vurgu yapılmıştır.
6. İlm kelimesinin, temel Arapça sözlüklerde ve Mekke dönemi boyunca nazil olan ayetlerde yapılan
incelemeler sonucunda, kelimenin temel anlamını koruduğu - bilmek / bildirmek, işaret koymak / ayırmak,
anlamak / kavramak, farkında olmak - ve bunların türevlerini ifade ettiği anlaşılmıştır.
7. Bu bağlamda kelimenin her hangi bir anlam değişmesine uğramadığı, sadece sosyal gelişmelere ve
ortaya çıkan yeni muhataplara bağlı olarak, anlatım tekniklerinde ve kullanılan malzemede oluşan değişmeler
sonucunda kısmen anlam genişlemesine uğramış olduğu tespit olunmuştur.
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(17)
Arş. Gör. Dr. Gürkan BOZMA139
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇEVRE YÖNETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ve KENTLEŞME
İLİŞKİSİ: ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
NEXUS BETWEEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AVIATION SECTOR, ECONOMIC
GROWTH and URBANIZATION: A STUDY ON THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE

ÖZ
Küresel ekonomi içerisinde ülkelerin ticari ilişkilerinin artması çeşitli endüstri dallarının hızlı
gelişmesine sebep olmuştur. Havacılık sektörü bu endüstri dallarından birisidir. Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü (ICAO)’e göre havacılık sektörü kaynaklı emisyonlarının 2050 yılına kadar yaklaşık olarak üç katına
çıkmasını beklemektedir. Ulaştırma sektöründe meydana gelen karbon salınımı mikro ve makro bazda kurum
ve kuruluşlardaki iklim değişikliği endişelerini artırmaktadır. Son yıllarda özellikle AB ülkelerinde bazı
sektörlerin ortaya çıkardığı emisyonları azaltıcı politika adımları atılmaya başlamıştır. Bu bağlamda havacılık
sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların çevre yönetimi politikaları öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı
Türkiye için 1990-2018 döneminde havacılık sektöründen meydana gelen karbon salınımı (CO2) Çevresel
Kuznets hipotezi bağlamında incelenmesidir. Yapılan ampirik analizlerden elde edilen bulgulara göre, kişi
başına gelirle karbon salınımı arasında kuadrik bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuna göre, kişi başına
gelir artışıyla beraber havacılık sektöründen kaynaklı CO2 salınımın arttığı ve belli bir eşik noktasından
(27265 $) sonra azalmaya başladığı tahmin edilmektedir.
Bu sonuç Türkiye için incelenen dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu
göstermektedir. Son olarak, kentleşmenin CO2 salınımı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havacılık, Karbon Salınımı, CO2, Ekonomik Büyüme, Kentleşme.
JEL Kodları: K32, O13, C22.

ABSTRACT
The increase in the commercial relations of the countries in the global economy has caused the rapid
development of various industries. The aviation sector is one of these industries. According to the
International Civil Aviation Organization (ICAO), it expects its emissions from the aviation sector to
approximately triple by 2050. Carbon emissions in the transportation sector increase climate change concerns
in institutions and organizations on a micro and macro basis. In recent years, especially in EU countries,
policy steps have been taken to reduce the emissions caused by some sectors. In this context, environmental
management policies of institutions and organizations in the aviation sector come to the fore. The aim of the
study period 1990-2018 carbon emissions resulting from the aviation sector for Turkey (CO2) is examined in
the context of the environmental Kuznets hypothesis. According to the findings obtained from the empirical
analysis, it has been determined that there is a quadric relationship between per capita income and carbon
emission. According to this result, it is estimated that the per capita income increases the CO2 emissions from
the aviation sector and decrease after a certain threshold point ($ 27265).
These results Environmental Kuznets Curve for Turkey in the period under review shows that the
hypothesis is valid. Finally, it has been found that urbanization has a positive effect on CO2 emissions.
Keywords: Aviation, Carbon Emission, CO2, Economic Growth, Urbanization.
JEL Codes: K32, O13, C22.
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GİRİŞ
Küresel ekonomi içerisinde ülkelerin ticari ilişkilerinin artması çeşitli endüstri dallarının hızlı
gelişmesine sebep olmuştur. Havacılık sektörü bu endüstri dallarından birisidir. Ekonomik durgunlukların
olduğu dönemde bile bu sektör gelişmeye devam etmiş gayrı safi yurt içi hasılanın artışına sebep olmuş ve
ülkeler için önemli derecede istihdam yaratmıştır. Ekonomik olarak ortaya çıkardığı faydaların yanında (Fan
ve diğerleri 2018) küresel ısınmaya sebep olan havacılık (Olsthoorn, 2001) endüstrisinin gelecek yıllarda da
büyüme devam edeceği ve gerek hava limanlarının bulunduğu bölgede (Rogers, H., ve diğerleri 2002) gerekse
ulusal ve uluslararası düzeyde hava kalitesini düşüreceği muhtemeldir (Fan ve diğerleri 2010). Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’e göre havacılık sektörü kaynaklı emisyonlarının 2050 yılına kadar yaklaşık
olarak üç katına çıkmasını beklemektedir. Bu durumda havacılık sektöründen kaynaklanan küresel karbon
salınımının toplam karbon salınımı içindeki payı % 25 olarak tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2018 yılına
ait yaklaşık 39 milyon uçuş analiz edildiğinde ve bunların 38 milyonu yolcu taşıdığı ve tüm uçuşlar boyunca
toplam da 918 milyon metrik tonu (MMT) CO2 salınımının ortaya çıktığı görülmüştür. Bu, fosil yakıt
kullanımından kaynaklanan küresel CO2 emisyonlarının% 2,4’ü karşılık gelmektedir (ICCT, 2019).
Son yıllarda İngiltere gibi bazı ülkeler bazı sektörlerin ortaya çıkardığı emisyonları azaltıcı politikalar
yapmış (Al-Mulali ve diğerleri , 2015 ) ancak havacılık sektörü ile ilgili bir değişiklik yapılamamıştır (Brand
ve diğerleri 2012 ). Havacılık endüstrisinin sebep olduğu ve atmosferi kirletici emisyonlar yerel hava
kalitesinin, iklim değişikliğinin ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır (Liu H ve
diğerleri 2019). Ulaşım endüstrisinin hızla gelişmesi emisyon salınımında artışa sebep olarak sürdürülebilir
büyüme için gelecekte sorun yaratacaktır (Amin ve diğerleri 2020). Havacılık sektörünün sebep olduğu
emisyon hesaplanırken demografik faktörler (Cramer 1998, 2002), havaalanı ve personel eğitimi için yer
seçimi (Atasoy ve Ekici 2020), mevcut havacılık alt yapısının geliştirilmesi ve yenilerinin yapılmasının
planlanması (Zhang, W ve diğerleri 2019) gerekmektedir.
Küreselleşme ile birlikte özelleştirme ve ticari faaliyetler havacılık sektörünün gelişmesi ve hava
limanlarının dönüştürülmesinde önemli etkenlerdir (Graham, A. 2018). Hava trafiğinin artması (Wijk V.M ve
diğerleri, 2011) bölgesel kalkınma ve hava limanının bulunduğu bölgelerde kentleşme ile birlikte kullanılan
yakıt türlerinin de etkisi ile emisyon artışına (Liddle ve Lung, 2010 , Bekhet, H. A., & Othman, N. S. 2017)
sebep olmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşamakta ve bu değer 2050’de gelişmekte
olan ülkelerin nüfusunun %64 gibi büyük bir kısmını oluşturacaktır (Shahbaz vd., 2016 , He vd., 2016 ).
Sanayileşme ile birlikte ağrı sanayi ürünlerinin üretimi (Munasinghe 1999) gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik büyüme oranları sera gazı emisyon miktarlarında hızlı bir artış gerçekleştirmiştir (Pata, U. K. 2018).
Dolayısıyla, kişi başına gelir artışı ile karbon salınımı arasında doğrusal veya doğrusal olmayan ilişkilerin
varlığından söz edilebilmektedir. İlgili yazın incelediğinde, öncü çalışmalardan biri olan Ang (2007), kişi
başına geliri ve kişi başına gelirin karesini kullanarak karbon salınımında açıklayamaya çalışmıştır. Ang
(2007) yapmış olduğu ampirik analizler çerçevesinde kişi başına gelirdeki artışın belli bir noktadan sonra
karbon salınımını azalttığını ortaya koymuştur. Özellikle 2000’li yıllarda sonra gelişmekte olan ülkelerdeki
hızlı gelir artışına paralel olarak ülkelerin dış ticaret hacimleri artış göstermiştir. Buna bağlı olarak, ulaştırma
ve lojistik sektörlerindeki gelişmelerin karbon salınımında artışlara sebep olduğu literatürde sıklıkla
incelenmektedir (Saboori vd., 2014; Yin vd., 2015; Alshehrya ve Belloumia, 2016; Danish vd., 2018; Nasreen
et al. 2018; Peng ve Wu 2019). Tablo 1’de görüleceği üzere, literatürde çeşitli çalışmalar ekonomik büyüme
ile gelişen karbondioksit emisyonları arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik büyümeye sebep olan enerji tüketimi, CO2 emisyonlarını ve dolayısıyla çevre kirliliğini
artırmaktadır (Ang, 2009; Halicioglu, 2009; Jalil ve Mahmud, 2009; Jayanthakumaran vd., 2012). Diğer
taraftan, karbon salınımı artıran diğer önemli faktöründe kentleşme olduğu ifade edilebilmektedir. Shahbaz
vd. (2013), Farhani ve Ozturk (2015), Kasman ve Duman (2015), Ozturk ve Al-Mulali (2015), Dogan ve
Turkekul (2016), Katircioğlu ve Katircioğlu (2017) ve Özataç vd. (2017) çalışmalarında kentleşme ve karbon
salınımı arasında pozitif ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Kentleşmeye beraber köyden kente göç eden
nüfusun yaşam standartları artmaktadır. Fakat yavaş standartlarının yükselmesiyle birlikte artan enerji
tüketimi karbon salınımı artırmaktadır. Aynı zamanda, kentleşmenin artışıyla beraber bireysel ve toplu ulaşım
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araçlarının (Otobüs, Uçak vb.) kullanımı artması bölgesel ve ulusal bazda CO2 salınımında artışlara neden
olarak çevre kirliliği sorununa neden olmaktadır.
Tablo 1. Literatür Araştırması
Çalışma
Örneklem
Yöntem
Sonuçlar
Grossman
22 Ülke
Genelleştirilmiş
Ekonomik
ve Krueger (1995)
En Küçük Kareler
büyümenin
çevresel zararlara
yol
açtığını
gösteren
bulgulara
ulaşmışlardır.
Mazzanti
109 ülke
Hiyerarşik
Az
vd. (2006)
Bayes
gelişmiş
ülkelerde gelirle
birlikte
CO2
emisyonları
artmakta olduğu
tespit edilmiştir.
Ang (2007)
Fransa
Vektör
Hata
Enerji
Düzeltme
kullanımından
Co2
emisyonlarına
doğru tek yönlü
nedensellik
ilişkisi
olduğu
tespit edilmiştir.
Halicioglu
Türkiye
Eşbütünsellik
Karbon
(2009)
emisyonun; enerji
tüketimi, gelir ve
ticarete
olan
açıklıkla
istatistiki olarak
ilişkili
olduğu
tespit edilmiştir.
Boopen ve
Güney
ARDL
Sınır
Kirletici
Vinesh
Afrika
Testi
emisyonlar
ile
(2011)
ekonomik
büyüme arasında
pozitif ve anlamlı
ilişki vardır.
Ozturk ve
Türkiye
Granger
ve
Karbon
Acaravci (2010)
ARDL
emisyonları ve
enerji tüketimi ile
gelir
arasında
nedensellik
ilişkisi
bulunamamıştır.
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Muhammad
ve Ishfaq (2011)

Sharma

Pakistan

69 ülke

(2011)

Tayebi ve
Younespour (2012)

OECD

Saboori ve
Sulaiman (2013)

Malezya

Opoku

Gana

(2013)

Bozkurt ve
Akan (2014)

Türkiye

Salahuddin
ve Gow (2014)

6 Ülke

Vektör
Otoregresyon

Ekonomik
büyüme
ile
karbon
emisyonları ve
enerji
tüketimi
arasında
nedensellik
ilişkisi vardır.
Dinamik Panel
Gelir ve
enerji tüketiminin
CO2
emisyonlarına
pozitif
etkisi
bulunmaktadır.
Değişken
ve
Artan
Sabit Etki
GSYİH'nın
çevresel
kirlenmeye
pozitif etki ettiği
bulunmuştur.
ARDL
ve
Uzun
VECM
dönemde
ekonomik
büyüme ile CO2
emisyonları
arasında
tek
yönlü
ilişki
bulunmaktadır.
Johansen
Ekonomik
Eşbütünsellik
büyüme;
CO2
emisyonları
üzerinde
kısa
vadede olumlu,
uzun
vadede
olumsuz etkiye
sahiptir.
Eşbütünsellik
Karbon
emisyonları;
ekonomik
büyümeye
pozitif,
enerji
tüketimine
negatif
etki
sağlamaktadır.
Granger
Enerji
tüketimi ile CO2
emisyonları
arasında iki yönlü
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Uddin
Wadud (2014)

ve

Akomolafe
vd. (2015)

SAARC
Ülkeleri

Nijerya

VECM
Johansen

ve

VECM
Johansen

ve

Mallick ve
SAARC
Tandi (2015)
Ülkeleri

Ahmad vd.

FMOLS

Hırvatistan

(2017)

VECM

ve

ARDL

Magazzino

İtalya

Johansen
Eşbütünsellik

Jebli

25 Ülke

Dinamik
Küçük Kareler

(2016)

vd.

(2016)

Mohiuddin
vd. (2016)

Pakistan

VECM
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En

nedensellik
bulunmuştur.
Çevre
kirliliği
ve
ekonomik
büyüme arasında
bir eşbütünleşme
ilişkisi
bulunmuştur.
Uzun
dönemde ticarete
açıklık ve kirlilik
arasında pozitif
ilişki
bulunmaktadır.
Uzun
dönemde enerji
tüketimi,
ekonomik
büyüme,
CO2
emisyonları ve
ticarete açıklık
arasında
ilişki
bulunmaktadır.
Uzun
dönemde
ekonomik
büyüme ile CO2
emisyonları
arasında
çift
yönlü
ilişki
bulunmaktadır.
CO2
emisyonları ile
enerji tüketimi ve
ekonomik
büyüme arasında
çift yönlü ilişki
bulunmaktadır.
Ticarete
açıklık ile CO2
emisyonları
arasında
tek
yönlü
ilişki
bulunmaktadır.
Enerji
üretimindeki
%1'lik
artışın
CO2
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Benavides
vd. (2017)

Mitic

vd.

(2017)

Jamel
ve
Maktouf (2017)

Abdouli vd.
(2018)

Saleem vd.
(2018)

Oh
ve
Bhuyan (2018)

Mikayilov
vd. (2018)

emisyonlarında
%13,7
artışa
neden
olduğu
ifade edilmiştir.
Avusturya
ARDL
Uzun
dönemde ticarete
açıklık
ve
emisyon
artışı
arasında
ilişki
bulunmaktadır.
17 Ülke
DOLS
ve
GSYİH'da
MOLS
%1'lik
artışın
CO2
emisyonlarında
%35 artışa neden
olduğu
ifade
edilmiştir.
40 Ülke
OLS
Ekonomik
büyüme ile CO2
emisyonları
arasında
çift
yönlü
ilişki
bulunmaktadır.
BRICTS
GMM
Ekonomik
Ülkeleri
büyüme ile CO2
emisyonları
arasında pozitif
ilişki
bulunmaktadır.
11 Ülke
Panel FMOLS
Enerji
tüketimi ile CO2
emisyonları
arasında negatif
ilişki
bulunmaktadır.
Bangladeş
ARDL
CO2
emisyonları ile
eneri
tüketimi
arasında pozitif
ilişki
bulunmaktadır.
Azerbaycan
ARDL
Ekonomik
büyüme ile CO2
emisyonları
arasında pozitif
ilişki
bulunmaktadır.
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Bu çalışmanın amacı Türkiye için bireysel ve toplu taşıma araçlarının başında gelen havacılık
sektöründen kaynaklı karbon salınımının ekonomik büyüme ve kentleşmeden ne düzeyde etkilendiği Çevresel
Kuznets Eğrisi hipotezi bağlamında incelenmesidir. Çalışmada literatüre birkaç yoldan katkı sağlamaktadır.
Öncelikli olarak, literatürde havacılık sektöründen kaynaklı karbon salınımını Çevresel Kuznets Eğrisi
hipotezi bağlamında ele alan sınır sayıda çalışma bulunmaktadır (Hassan ve Nosheen, 2018; Hassan ve
Nosheen, 2019 ve Hassan vd. 2019). Türkiye için yapılan bu çalışma da gelişmekte olan ülke bazında
literatürdeki büyük bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de 1950’lerden itibaren
kentleşme artmaya başlamıştır. Dolasıyla kentleşme artışı kara ve hava ulaşım araçlarının yoğun olarak
kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma da kentleşmenin karon salınımı üzerindeki etkisini
ölçmesi kentleşmenin karbon salınımı için ne kadar önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Son
olarak, ampirik analizlerden elde edilen bulgulardan yola çıkarak bölgesel ve ulusal bazda politika önerileri
ortaya koyulmuştur.
2. Veri Seti ve Ampirik Metodoloji
2.1 Veri seti
Bu çalışmada Türkiye için 1990-2018 dönemi ekonomik büyüme ve kentleşmenin havacılık
sektöründe meydana gelen karbon salınımına (CO2) etkisi Çevresel Kuznets Eğirisi bağlamında incelenmiştir.
Ampirik analizler için veriler WDI (2019) ve TUİK (2019)’dan derlenerek oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda
verilere ilişkin bir takım tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.
Tablo 2: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken

Açıklama

Birim

Ortalama

Mak.

Min.

Standart H.

Aviation
CO2

Havacılık
Sektöründen
kaynaklı CO2
salınımı
Kişi
başına
Düşen GSYH

Kt

4367.241379

12108

556

3795.472676

2010
$/1000

9817.82

15068.98

6709.091147

2633.902432

Kentleşme

%

67.26

75.14

59.203

4.891212162

PerGDP
Urban

Not: Parantez içindekiler olasılık değerini göstermektedir.
Tablo 2’ye göre Türkiye için 1990-2018 dönemindeki havacılık sektöründen kaynaklı ortalama karbon
salınımı 4367.24 kt olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 2010 yılı $ bazlı kişi başına düşen GSYH 19902018 döneminde ortalama olarak 9817.82 olarak gerçeklemiştir. Kentleşmeni ortalaması ise incelenen
dönemde 67.26 olduğu tablo üzerinden görülebilmektedir.
2.2. Ekonometrik Metodoloji
Biçimsel olarak Engle ve Granger (1987) tarafından tanımlanan eş bütünleşme kavramı, I(1)
değişkenleri içeren regresyonları potansiyel olarak anlamlı kılmaktadır. (yt : t=0,1.....) ve (xt : t: 0,1....) iki I(1)
süreci ise, genel olarak herhangi bir  sayısı için y t − xt I(1) süreci olur. Bununla birlikte, bazı   0 için,
y t − xt ’ nin sabit ortalama v varyanslı, otokorelasyonun sadece serideki iki değişken arasındaki uzaklığa
bağlı olması ve I(0) süreci olması mümkündür. Böyle bir  var ise y ve x eş bütünleşiktir denir ve  eş
bütünleşme parametresi olarak adlandırılmaktadır (Wooldridge, 2013:637-638).
Eşbütünleşmenin belirlenmesinden iki genel yöntem bulunmaktadır. Bunlar ilki Engle ve Granger (
1987), ikincisi VAR yöntemine dayalı Johansen (1988) ve Stock ve Watson (1988) yöntemleridir. Johansen
Eşbütünleşme testi durağanlık seviyeleri aynı olan serilerin yer aldığı VAR sistemine dayanmaktadır. VAR
sistemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
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Yt = 1 Yt −1 + ....... + k −1 Yt − k + Yt − k +  t
i = −1 +1 +...... +  i , i = 1,...., k

(1)
(2)

(1) nolu denklemde  katsayılar matrisi,  t otokorelasyonsuz hata terimleridir.
Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşik vektörlerin sayısı üzerine maksimum
olabilirlik test prosedürü geliştirmişlerdir. Test sonucunda kullanılan iki test istatistiği tanımlanmaktadır,
bunlar Trace ve Maksimum Eigen değerleridir. Sonuç olarak, test istatistiği kullanılarak boş hipotez r tane
veya daha fazla eşbütünleşik vektör olup olmadığı test edilir (Greene, 2000:797; Temiz ve Gökmen,
2010:132).

trace (r ) = −T

p

 ln(1 − 

j = r +1

j

(3)

)

(4)
 max (r ) = −T ln(1 −  r +1 )
(3) ve (4) nolu eşitliklerde  j , köklerden elde edilen kökler ve özdeğerler, T, gözlem sayısı ifade
etmektedir. İkinci testte, boş hipotez kadar eşbütünleşik vektör olduğunu, r+1 tane olduğunu ileri süren
hipoteze karşı test edilmektedir (Greene (2000); Johansen ve Juselius (1990); Sandalcılar (2012); Temiz ve
Gökmen (2010)). Aşağıda eşitlik (5)’de çalışmada kullanılan model verilmiştir.

Logavco2 = f ( Logpergdp,Logpergdp 2 ,Urban )

(5)
Eşitlik (5)’e logavico2 doğal logaritması alınmış havacılık kaynaklı karbon salınımını, Logpergdp
doğal logaritması alınmış kişi başına düşen GSYH’yı, Logpergdp2 doğal logaritması alınmış kişi başına düşen
GSYH’ni karesini ve urban ise kentleşme oranını göstermektedir. Eşitlik (5)’in regresyon formu aşağıdaki
eşitlik (6)’daki gibidir:

Logavco2 =  0 + 1 log pergdp +  2 log pergdp 2 + 1urban + 

(6)
Burada, a sabit terimi, 1 ,  2 ,1 ise değişkenlerin katsayılarını ifade etmektedir. Çevresel Kuznets
Eğrisi hipotezine göre 1 ve 1 pozitif beklenirken,  2 negatif olarak beklenmektedir.
3. Ampirik Bulgular
Çalışmada kişi başına gelir ve kentleşmenin havacılık kaynaklı karbon salınımı üzerindeki etkisini
eşbütünleşme analiz ile tahmin edilebilmesi serilerin durağanlık analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmada serilerin durağanlık analizleri Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen Genişletilmiş DickeyFuller (ADF) birim kök testi ve Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştirilen Phillips-Perron (PP) birim
kök testi kullanarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’te birim kök testleri sonuçları sunulmuştur.
Tablo 3: Durağanlık Analizi
Level
Differences
Variable
Description
ADFct
PPct
ADFc
PPc
Logged
LogAvco2
Aviation CO2
3.3015
2.7365
5.7219*
7.2517*
Logged Per
Logpergdp
GDp
2.2607
2.2871
5.3808*
5.3808*
Logged
Lopergdp2
Square Per. GDP
2.1644
2.1856
5.3147*
5.3147*
Urbanization
Urban
Ratio
2.5155
1.5351
0.9426
4.5947*
Not: Parantez içindekiler olasılık değerini göstermektedir.*, **, ***, sırasıyla %10, %5 ve %1
anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Birim kök testleri için sabit-trendli model kullanılmıştır.
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ADF ve PP birim kök testleri sonucunda, LogAvco2, Logpergdp, Lopergdp2 ve Urban
serilerinin seviye değerlerinde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde birim kök içerdiği tespit edilmiştir.
Serilerin birinci farkı alındığında ise durağan hale geldiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle değişkenler I(1)
düzeyinde durağandır. Değişkenlerin I(1) seviyesinde durağan olmasında dolayı bu çalışmada değişkenler
arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen ve Juselius (1990) tarafından önerilen eşbütünleşme testi ile
incelenmiştir. Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşme testi gecikme uzunluğuna oldukça duyarlıdır. Bu
çalışmada gecikme uzunluğu için Akaike Bilgi kriteri kullanılmış ve optimal gecikme uzunluğu 3 olarak
seçilmiştir. Aşağıdaki tablo 3’te Johansen eş bütünleşme testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Testi
Hipotezler
E
Trace
%5
Max%5
igen
İstatistiği
Kritik Değeri eigen
Kritik değeri
Değeri
istatistiği
H0=r=0
Ha= r≥1
0.945
127.070
47.856
72.585
27.584
H0=r≤1
Ha=r≥2
0.649
54.484
29.797
26.199
21.131
H0=r≤2
Ha=r≥3
0.507
28.284
15.494
17.692
14.264
H0=r≤3
Ha=r≥4
0.345
10.592
3.8414
10.592
3.8414
Not: ***, ** sırasıyla % 1 ve %5 seviyesinde anlamlılık düzeyini göstermektedir.
Tablo 4’ten görüleceği üzere LogAvco2, Logpergdp, Lopergdp2 ve Urban değişkenlerinin %1
anlamlılık düzeyinde Trace ve Max-Eigen istatistikerinin tablo kritik değerinden büyük olduğu ve
eşbütünleşik bir ilişkisinin olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tablo %’te havacılık kaynaklı karbon salınımının
bağımlı değişken olarak yer aldığı modelin uzun dönem katsayıları ve tanısal istatistikler verilmiştir.
Tablo 5: Uzun Dönem Katsayıları ve Tanısal İstatistikler
Değişken
Katsayı
Lnavico2
-1
11.153
Lnpergdp
(5.0.17)
-0.546
Lnsqpergdp
(4.730)
0.137
Urban
(9.614)
Sabit
57.527
Tanısal İstatistikler
12.446
Otokorelasyon
(0.752)
12.462
Normallik
(0.131)
Log Likelihood
267.695
Akaike
-16.615
Schwarz
-13.690
Tablo 5’ten görüleceği üzere kişi başına düşen GSYH karbon salınımı pozitif etkilerden, kişi başına
düşen GSYH’nın karesi karbon salınımını negatif etkilemektedir. Elde edilen bu sonuca göre Türkiye için
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incelenen dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu ifade edilmektedir. Bu sonuna göre,
kişi başına gelir artışıyla beraber havacılık sektöründen kaynaklı CO2 salınımın arttığı ve belli bir eşik
noktasından (27265 $) sonra azalmaya başladığı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, kentleşmenin artması
karbon salınımı artırmaktadır. Kentleşmede meydana gelecek bir birimlik artış (%1) karbon salınımını yüzde
%13.7 artırmaktadır. Elde edilen bu sonuç literatürle örtüşmektedir (Dogan ve Turkekul, 2016, Katircioğlu ve
Katircioğlu, 2017 ve Özataç vd., 2017). Son olarak VAR modelinin tanısal istatistikleri incelendiğinde
modelin otokorelasyon ve değişen varyans gibi problemleri içermediği tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri verilmiştir. Nedensellik ilişkilerinin daha anlaşılır olması
bağlamında Grafik 1 hazırlanmıştır.
Tablo 6: Hata Düzeltme Modeli
EC
Zay
C
ıf Dışsallık
Testi
Lnavic
27.
o2
1.886
006
([0.0
5.040)
00]
Lnperg
0.2
2.4
dp
61
36
(0.2
[0.1
61)
18]
Lnsqpe
4.7
2.4
rgdp
77
26
(1.0
[0.1
82)
19]
Urban
0.0
0.010
17
([0.8
0.089)
95]

ico2

Granger Nedensellik
Lnav
Lnperg
dp
18.744
[0.000]

Lnsqpe
rgdp

Urb
an

18.374
[0.000]

41.
180
[0.0
00]

5.762
[0.12

1.218
[0.748]

7.2
52

3]

[0.0
64]
5.806
[0.12

1.209
[0.750]

7.0
45

1]

[0.0
70]
0.582
[0.90 0.284

0]

0.268
[0.965]
[0.962]

Not: Parantez içindekiler olasılık değerini göstermektedir. *, **, ***, sırasıyla %10, %5 ve %1
anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. ECC (Error Correction Coefficient) hata düzeltme katsayısını ifade
etmektedir.
Tablo 6’ya göre kişi başına gelir, kişi başına gelirin karesi ve kentleşmeden karbon salınımına doğru
%1 anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kişi başına gelir ve kişi başına
gelirin karesinden kentleşmeye doğru %10 anlamlılık seviyesinde test yönlü nedensel ilişkiler elde edilmiştir.
Hata düzeltme katsayısına göre Logpergdp, Lopergdp2 ve Urban meydana gelecek şokların ertesi yıl dengeye
yaklaştığını göstermektedir. Nedensellik ilişkileri aşağıdaki grafikte özetlenmiştir.
Grafik 1: Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
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Urbanization

Aviation
Co2

Per GDP

Per GDP2

4. Sonuç
Bu çalışmada 1990-2018 döneminde yıllık veriler kullanarak Johansen eşbütünleşme yöntemiyle
Türkiye için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Johansen eşbütünleşme
testinden elde edilen bulgulara neticesinde havacılık sektöründen kaynaklı CO2 salınımı, kişi başına gelir, kişi
başına gelirin karesi ve kentleşme arasında uzun dönemli ilişkilerin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kişi başına
gelir ve kentleşmenin havacılık sektörü kaynaklı CO2 salınımı üzerinde önemli faktörler olduğu ve bu
ilişkilerin hem uzun hem de kısa dönemde ortaya çıktığı vurgulanabilmektedir. Kısa dönemde kişi başına
gelir, kişi başına gelirin karesi ve kentleşmeden havacılık kaynaklı CO2 salınımına doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca kişi başına gelir ve karesinin kısa dönemde kentleşme üzerinden
etkisi olduğu Granger nedensellik testi sonucunda görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar Hassan ve Nosheen,
2018; Hassan ve Nosheen, 2019 ve Hassan vd. 2019 çalışmalarıyla örtüşmektedir.
Karbon salınımı çevre kirliliği ve en önemlisi iklim değişikliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Kyoto protokolü kapsamında ülkeler karbon salınımlarını azaltmaya yönelik adımlar atmaktadır. Havacılık
sektörü açısından özellikle İsviçre karbon salınımlarını tüketici üzerine yükleyecek politikalara yönelmektedir
(IATA, 2020). Bunların başından karbon vergisi gelmektedir. Türkiye’de özellikle 1950’lerde sonra köyden
kente göçün hızlanmasıyla birlikte hızlı nüfus artışıyla ulaşım araçları kullanımı hızla artmaktadır. Çalışmadan
elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin havacılık sektöründen kaynaklı karbon salınımı azaltmaya yönelik
adım atılması elzem olarak görülmektedir. Türkiye’nin kısa zamanda İsviçre’de olduğu gibi karbon vergisi
uygulamasının başlaması önerilmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Rövşen MEMMEDOV140
JAPON YAZARI YUKIO MİŞİMA'NIN "VATANSEVERLİK" HİKAYESİ: SOSYO-POLİTİK
DEĞİŞİMLER
THE STORY OF PHILOSOPHYING OF JAPANESE WRITER YUKIO MİŞIMA: SOCIO-POLITICAL
CHANGES

ÖZ
Makale, Japon yazar Yukio Mişima'nın “vatanseverlik” hikayesine dayanarak dönemin sosyo-politik
manzarasını yorumluyor. Hikaye, pek çok avantajla dikkat çekmektedir. Buradaki ana konu, vatanseverlik
geçmişine karşı olayların seyridir. Aynı zamanda öykünün ölüm-yaşam ve ölüm-sadakat gibi diyalektik
kavramları da içerdiğine dikkat edilmelidir: Mişima, onları en üst seviyeye çıkararak nihilist bir yol
açmaktadır. Bunun yanısıra yazar, hikaye boyunca bir dizi temel soru sorarak okurlara ve onun aracılığıyla
topluluğa bir mesaj gönderir: Yaşamdaki en yüksek hedef nedir: onurlu bir ölüm, anavatana sadakat veya
değersiz bir yaşam? Tüm bunları vatansever bir arka planda gösteren yazar, haysiyet tercihiyle hikâyeyi bitirir.
Çalışmanın sonu okurları düşündürür.
Sonuç olarak vatanseverliğin sadakat yoksa onun yaşama tercih edilmesi gibi önemli sorular okurların
gerçekçi hayata bakışlarını sogulamaktadır. Makalede ayrıca dünyaca ünlü bilim adamlarının ve filozofların
fikirleri analiz ve tahlil edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yukio Mişima, vatanseverlik, nihilizm, ölüm kavramı, absürtlük.
JEL Kodu: Z000.

ABSTRACT
Based on the story of "patriotism" by the Japanese writer Yukio Mişima, the article interprets the
socio-political landscape of the period. The story draws attention with many advantages. The main issue here
is the course of events against the patriotic past. It should also be noted that the story includes dialectical
concepts such as death-life and death-fidelity: Mişima opens a nihilistic path by maximizing them. In addition,
the author sends a message to the readers and through it to the community by asking a series of fundamental
questions throughout the story: What is the highest goal in life: a dignified death, loyalty to the homeland, or
a worthless life? The writer, showing all this in a patriotic background, ends the story with a choice of dignity.
The end of the work makes the readers think.
As a result, important questions such as patriotism's preference for life, if there is no loyalty, question
readers' view of real life. The article also analyzes and analyzes the ideas of world famous scientists and
philosophers.
Keywords: Yukio Mişima, patriotism, nihilism, the concept of death, absurdity.
JEL Code: Z000.
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GİRİŞ
Dünya edebiyat alanında özel bir yeri olan Japon edebiyatı, oluşumunu yirminci yüzyılda yaşamış,
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dönüşüm geçirerek devasa bir edebi ortama dönüşmüştür. Japonya'nın 19.
yüzyılda batı ticaretine ve diplomasisine limanlarını açmasının ardından ülkedeki Batı ve Doğu edebiyatının
birbirini güçlü bir şekilde etkilediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle Japon edebiyatında Doğu-Batı konuları
aynı şekil ve biçimde gelişmiştir. Kendine has değerlerini oluşturan Uzakdoğu ülkesi, bu değerleri gerçekçi
bir şekilde tüm yazılı eserlere aktarmıştır.
Bu edebiyatın en güçlü yazarlarından biri, dramatik çalışmaları ve üç kez Nobel Ödülü’ne aday olan
Yukio Mişima'dır. Kendisini hikaye alanında da ispat eden yazar prozaik yazar gibi de tanınmıştır. Sonu trajik
harakiri-seppuku (karın bölgesini kesmekle infaz edilen intihar türü) ile sonuçlanan, 45 yıllık hayatı boyunca
iç dünyanın duygularını ve aralarındaki paradoksal uyumu yansıtan Mişima'nın yazdığı hikayeler kısa olsa da,
yaşam felsefesinin temeli olan vatanseverlik ve modern değerlerin kademeli olarak “erimesine” duyduğu
nefret açıkça ortaya çıkmaktadır.
1.Yukio Mişima
Japon Edebiyatının önemli isimlerinden olan Mişima 1925’de başkent Tokya’da doğdu. Çocukluğu,
Tokugava samuraylarıyla ilişkili bir soylu aileden gelen büyükannesinin yanında geçmiştir. Babası askeri
disiplinlerine uyan sert bir adamdı. O yüzden hep annesiyle yakın olmuş ve bu hatıralarını biyografik
eserlerinde ele almıştır.
1967’de Kara Savunma Kuvveti’nde temel eğitim alan Mişima Japon Devleti’nin modernleşmesine
tepki olarak, savaş ilkeleri ve fiziksel disiplin eğitimi alan ve Japonya İmparatoru’nu korumaya yemin eden
genç öğrencilerden oluşan özel bir milis olan Tatenokai’yi (Kalkan Topluluğu) kurdu ve sert bir tavırla
samurai değerlerini savundu. İdeolojik bir süreç geçiren Mişima kurmuş olduğu toplulukdaki gençlerin
bedensel ve felsefi eğitimini üstlendi.
25 Kasım 1970’de grubunun 4 üyesi ile birlikte Japonya Savunma Bakanlığı’nın generalini rehin almış,
manifestolarını ve imparatorluğun haklarının restorasyonu taleplerini okuduktan sonra Mişima seppuku
yaparak intihar etmiştir.
Mişima henüz 17 yaşındayken edebi ortama katılmış ilk denemeleriyle ün kazanmıştır. Yaşamı
boyunca 34 roman, yaklaşık 50 oyun, 25 kısa öykü kitabı, 35 deneme kitabı, bir libretto ve bir film yazan
Mişima’nın lk romanı (Hırsızlar) 1946’da yayınlandı. Mişima’ya ün kazandıran ilk romanından sonra
yayınlanan “Bir Maskenin İtirafları” otobiyografik çalışmasıdır. Mişima’nın başarılarını, çeşitli fiziksel veya
psikolojik problemlerin bir sonucu olarak onları ezen veya günlük mutluluğu imkansız kılan ulaşılamaz
ideallerle ezildiği bir dizi roman izledi. Bu eserler arasında Ai no kawaki (1950; Aşk İçin Susuzluk), Kinjiki
(1954; Yasak Renkler) ve Shiosai (1954; Dalgaların Sesi) bulunmaktadır. “Mişima'nın son çalışması, Hōjō no
umi (1965–70;The Sea of Fertility ), birçok kişi tarafından en kalıcı başarısı olarak kabul edilen dört ciltlik bir
destandır.” (https://www.britannica.com/biography/Yukio-Mişima. 13.10.2020). Mişima üç kez - 1963, 1964,
1965’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
Mişima, 1969'daki eleştirel denemelerinde Japonya'nın Çin, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik
Devletleri arasındaki zor ve hassas konumunu ve özelliklerini şu şekilde açıkladı:
“Basitçe söylemek gerekirse, Güvenlik Anlaşmasını desteklemek, Amerika Birleşik Devletleri ile
anlaşmak ve ona karşı çıkmak demektir. Sovyetler Birliği veya Çin Komünist Partisi ile hemfikir olmak
anlamına gelir, bu yüzden sonuçta, sadece hangi yabancı ülkeye güvenilmesi gerektiği meselesi ve orada
‘Japonya nedir’ sorusu tamamen yoksundur. Japonlara sorarsanız, “Hey sen, Amerika'yı mı, Sovyetler
Birliği'ni mi yoksa Çin Komünist Partisini mi seçiyorsun?”, Eğer gerçek bir Japon ise, tavrını geri çekecektir.”
(Mişima, 1969: 678-701).
2. Hikayenin Ana Özelliği Olarak Vatanseverlik Kavramı
Küreselleşmenin yanı sıra özellikle çok kültürlü toplumlarda sosyal uyum açısından vatanseverlik en
çok tartışılan konulardan biridir. “Ulusal ve küresel gelişmelerden etkilenen vatansever eğitimin gelişimi ve
eğitimi üzerine araştırmalar, etkili vatandaşların gelişimi ve daha iyi bir gelecek için gereklidir.” (FİGEN ve
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ERSOY, 2012: 975). Vatanseverliğin özü, vatan sevgisine ve vatan uğruna kendi çıkarlarını feda etmeye
dayanan duygusal bir bağlılıktır. Bu bağlantı aynı zamanda ait olduğu milletin etnik, kültürel, politik ve tarihi
özelliklerine göre milli bir duygu veya milli gurur olarak da görülmektedir. Burada vatanın karakterini ve
kültürel incilerini korumak ve bu niteliklerle milletin diğer üyeleri ile birlikte kendini tanımak, vatanın ve
halkının çıkarlarını korumak da vatansever niteliklerdir.
Geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca Japon halkının, ülkeleri, kültürel yapıları, siyasi biçimleri ve tarihi
kaderleri hakkında çeşitli görüşler vardır. Değerler değişse bile, milli ihtişam ve vatanseverlik Japon gelenek
ve göreneklerini değiştirmedi. “Ulusal mirasa bağlılık muhafazakarlıkla, uluslararası ilişkiler ve bilgi kazanma
liberal ideoloji ile ilgili olmuştur.” (Karasawa, 2002: 645-666). Zaman zaman bu değerleri değiştirmek
isteseler de ideolojik düzlemde mücadele eden yazarlar ve şairler, eserleri ve çoğu durumda hayatları pahasına
buna izin vermediler. Belki de bu yazarların en başında Yukio Mişima gelmektedir. “Vatanseverlik” hikayesi
ideolojik olarak mükemmel bir sanatsal yapıttır.
Mişima'nın 1960 tarihli "Vatanseverlik" hikayesi, poruçik (teğmen – R.M) Şinji Takeyama ve eşi
Reiko'nun kendi iç dünyalarındaki absürtlüğünü ve şiddetli nihilizmini açıkça gösteriyor. Eserdeki karakterler
simgeyle ifade edilirse, Şinji Takeyama “vatansever“, Reiko ise “sadakat“ temsilcisi olarak tezahür
etmektedir. Nakliye taburunun teğmenlerinden Şinji Takeyama'nın çok bağlı olduğu imparatorluk hükümetine
karşı ayaklanmaya arkadaşlarının dahil olduğunu öğrendiği andan itibaren kalbinde başkaldıran çarpışmalar,
çelişkilerle mücadelesinin merkezinde ölümle bağlı düşünceleri yer almaktadır.
“Ben”i arayan karakter, fethetmeye çalıştığı içsel sıkıntılar ile fiziksel durumundaki çelişkiler arasında
bir duvarla karşı karşıya geliyormuş gibi hissediyor. Mişima'nın çalışmasında, ölümün ya da yaşamın hiçlikten
ibaret olduğunun defalarca vurgulandığını görmek mümkündür. Bu Nietzsche'nin felsefesindeki nihilizme
giden yolu anımsatıyor: “nihilizm, en yüksek değerlerin değerini kaybetmesi ve hiçbir hedef veya amaç
belirlenmemesidir.” (Nietzsche, 1968: 22-23). O zaman bu yolda hangi engellerin olması sorusu dikkat
çekmektedir: “karakterin düşüncesinin temelinin ‘herkesleşmemesidir’; yani ‘bütün değerlerin değerlerini
kaybetmiş olmaları’ ve bunun farkında olmasıdır. (Deleuze, 1983: 147-148).
Anavatanına o kadar bağlı ki her gün işe gidip salondaki imparatorun resmine boyun eğen biri için bir
gün evinde günlerce kalan arkadaşlarıyla aynı durumda olabileceğini düşünmek ölümden daha korkutucudur.
Bu absürdizmin, kendine, öz “benliğine” yabancılaşmak korkusudur. Şinji şerefli ölüm istediğinde
başkalarından farklı olmanın, bunun isə insana zor kararlar verdiğini anlamaktadır. Artan modernleşmenin
getirdiği yerleşik gelenek ve değerler, yapaylık içinde ölme arzusu, ilgisizlik ve rol, rolün estetikleşmesi,
aslında hayatın saçmalığından kaçma arzusudur. Bu kültürün “…sanki bir felakete doğru ilerliyormuş gibi;
bitmek isteyen, artık düşünmeyen bir nehir” gibi. (Nietzsche, 1995: 2).
3. Ölüm Kavramı
Hikayeye Nihilist bir perspektiften bakıldığında, ölüm, ciddi tanımlayıcı doğasına dikkat çeker. Eserde
anlatılan ölüm, insanın kan damarlarına nüfuz eden zehir kadar sessiz ve ürkütücüdür. Sanki sanki ayrıntılı
bir şekilde hayal ediyormuş gibi saniyeler içinde yoğunlaşan yaşam ve ölümün çelişkili döngüsünü hayata
geçirmeyi başaran yazar Diğer eserlerinden farklı olarak (Denizi Kaybeden Denizci) “Vatanseverlik”
hikayesinde hem ölüme hazırlığı hem de ölüm sahnesini anlatır. Şinji'nin zihninde, bu ölümden daha çok,
onun dünyasındaki insanların hayatının bittiğini düşündüğü anın başlangıcıydı. Şinji'nin ölümün hayatın bir
parçası, onunla ilgili bir gerçek olduğunu fark eden intiharı, hayatın anlamsızlığına ve hiçliğine karşı cesur bir
adımdır. Böylelikle doğmayı seçmese bile, gitmek istediği sonsuz yola – ölüme karar vererek insanların ve
düşüncelerin yabancılaştırıldığı, kısacası hiç olan bir dünyaya meydan okumaktadır. Heidegger'in belirttiği,
“Hiçbir şeye sınır olarak baktığımızda, varoluşu şekillendiren hiçbir şey görmüyoruz. Ve sınır, bir şeyin
nerede durduğu değil, gerçekte başladığı yerdir.” (Heidegger, 2008: 92).
Mişima'nın eserlerinde güzelliği, sevgiyi, zevki, şehvet, aile, tarih ve olgunluğu ustalıkla birleştiren
yaşam ve ölüm hakkındaki fikirleri de hikâyede çelişkilidir. İki kavramın, hikayenin sonunda yer alan bir
madalyonun iki yüzü kadar uyumlu, "hiçlik" ve "şanlı yol" kelimeleri kadar kalın bir duvarla uyumlu bir
şekilde tanımlanması aslında bize böyle bir sonuç verir: insan ölümü düşünmezse yaşadığı hayatı tam olarak
kavrayamayacağı için belli bir süre eleştirdikleine benzemesine neden olabilir.
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Hikayenin odak noktası haline gelen şehvet ve ölüm arasındaki birlik, yazar tarafından da sanki canlı
bir boyadaymış gibi ince detaylarla anlatılmaktadır. Şinji'nin harakiriye (seppuku) karar verdiği andan
itibaren, gözlerinin önünde göreceği son güzellik ve içten içe beklediği ölüm gerçeğinin uyumu belirir. Ölüm
ritüelinin önemi ilk bakışta belli olmasa da, Şinji'nin harakirini savaş alanındaki görkemli ölüm olarak
gördüğünü okuduktan sonra şehvet ve vatanseverlik arasındaki benzerliği görmek mümkündür: “Bu yüzden
teğmen şehvet ve vatanseverlik arasında çelişki olmadığına inanıyordu, aksine onun için her iki tutku da doğal
olarak birleşmişti.” (Mişima, 1966: 116).
İnsan içsel duygularını, özellikle de ruhsal analizini çok başarılı bir şekilde anlatabilen yazar, okurları
karakterin zihninden bir soru ile ikilemin önüne çıkarır. Şinji son saatlerinde banyo aynasında kendine bakarak
ne bekliyordu? Dakikalar içinde onu bekleyen fiziksel zevk mi yoksa ölüm mü? Kendisi ölüm cevabını
veriyor. Ölüm anında son kez göreceği kadına bakan bir teğmenin acısının yerini tuhaf sarhoşluk hissi bile
alır, aslında bu iki duygunun dinamik uyumunu bize gösterir. Mişima'ya göre, Batı vatanseverliğinin
kökeninde Japonya'dan farklı olarak, skolastikada Tanrı sevgisi anlamına gelen agape (Tanrı sevgisinin
tasviri) vardır, çünkü “kadına duyulan aşk” yoktur. Japon ruhani sürecinde şehvet ve aşk tanrısı Eros ile ahlaki
felsefede agapizm teriminin temelini oluşturan agape'nin birbiriyle uyum içinde olduğunu iddia eden Mişima
eserlerinde kadın ve aşk hakkındaki felsefi görüşlerini gerçekçi bir şekilde dile getirmektedir.
Hikayedeki vatanseverlik ve sadakatin uyumunu yansıtan Reiko karakteri, yazar tarafından en ince
ayrıntısına kadar işlenmiş ve görünüşünden son nefesine kadar içinde hissettiği tüm hisler yaşayan bir portre
olmuştur. Şinji ile evlendiği andan itibaren, ölüm ilacının her zaman yanlarında olacağını bilen kadın, düğün
gününde kendisine çeyiz olarak verilen hançerin niteliğinin de farkındadır. Burada hançer, yazar tarafından
geleceğin işareti ve ana nokta olarak kullanılır. (foreshadowing – R.M). Aynı gün altın kaplama bir örtüyle
hayatını kaybeden çift, hikâyede ilk kez ekstazi noktasına ulaşmış görünmektedir. İçsel alemlerinde çarpışan
onlarla düşünce içinde ölüme olan tepkilerininin aynı olması bunun tecessümüdür. “Çünkü onu bekleyen
ölüm, savaştaki ölümden aşağı değildir. Karısına savaş alanında nasıl davrandığını karısına gösterecektir.”
(Mişima, 1966: 108)
4. Sadakat Kavramı
“Sadakat” kavramı, hikayede bir tür karakter sembolü haline gelen bir temeldir. Şinji'nin memleketine,
ülkesine, imparatoruna olan yüksek bağlılığını, sunaktaki resme eğimini ve kaligrafi yazısı “Sadakat” ile bir
kake-dzi üzerine kanını sıçratarak affedilme arzusunu hissedebiliyoruz: “Mektubu oturma odasında yanlarına
koyarlar. Poruçik kake-dzini duvardan çıkarmaya çalıştı ama fikrini değiştirdi. Üzerinde kutsal bir kelime
yazılıydı: “Sadakat”. Kan dökerse bu hiyeroglifleri yazan Korgeneral Odzeki'nin kendisini affedeceğini
düşündü.” (Mişima, 1966: 115).
Ancak bu yapacağı harakiri uğruna değil, şimdiye kadar olanları engelleyemediği için sadakati
zedelediği düşüncesidir. Aynı fikir, yazarın “Runaway Horses” (Kaçak Atlar) kitabındaki Kioaki karakterine
de yansımaktadır: “Sonra, güneş nihayet doğduğunda, İmparatorluk Sarayı'nın önünde toplanıp birlikte oturup
hayatımıza son vereceğiz.” (Mişima, 2007: 203).
“Sonra bütün gücüyle kendini karnından bıçakladı. Bıçak ete yardım ederken parlak güneş doğdu ve
kapalı göz kapaklarının ardında patladı.” (Mişima, 2007: 415).
Sahne, İspanyol yazar Lope De Vega'nın Don Sancho'nun sevgisini, hayatını ve dostluğunu bağlılığı
uğruna görmezden geldiği ve kralın emirlerine yorum yapmadan itaat ettiği “Sevilla Yıldızı”nı anımsatıyor:
Aşk ve namus! bu karmaşada,
Ezilerek mahvolur insanın ruhu.
Seviyorum alevli bir aşkla,
Evet, çok saf olan bu namusuma
Ama hiç leke sürülmesin amma. (Lope De Vega, 2007: 80-81).
Bu eserler aşkt ve vatanseverliğin vücut bulmuş halini ince çizgilerle hem birlik hem de zıtlık içinde
birleştiriyor. Reiko, düğün gecesi hançerle bağlılık yemini eden ve ölüm denilen hazzı alan bir karakterdir.
Bu karakterle sevgi, sadakat ve şehvet duyguları aynı anda simgeleşiyor. Son gecelerinde son kez sevişirler
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ve ölümle ilgili düşüncelerini ifade ederler. “Dalgaların Sesi” romanında kadının gemiye binmesini başarısız
olarak nitelendiren Mişima, bu hikayede bir sevgi ve bağlılığın sembolü olarak bu fikri öncelikli olarak
tanımladı: “Dünya halkları çok zayıfladı, kadın gibi oldu ve hatta İşçiler gibi kitlelerden korkmaya başladı.
Bu yüzden bizi buraya gönderdiler. Bunu zaten yaptık. Var mı? Olan buydu.” (Mişima, 2014: 93).
SONUÇ
İnsana estetik zevk veren Mişima'nın hikayesindeki dilin sadeliği, anlatımların detayları ve ustaca
seçilmiş cümleler karakterlerin iç dünyasından ve dışarıda yaktığı duygulardan, nesneler üzerindeki yazılara
kadar her şeyi doğru göstermesi, Aslında intiharından 2 gün önce hayatındaki son romanını tamamlayacak
kadar net bir insan olmaktan kaynaklanmaktadır. Mükemmel edebi portre kullanarak Reiko'yu iri gözlü, zayıf
bir vücuda sahip ve dolgun dudaklı bir kadın olarak betimlemesi, güzel bir kadını tüm okurların gözünde
canlandırdı. Ölüme giden yoldaki görüntülere ve ölüm anındaki gözlerindeki yaşlara, gözlerindeki ölüm
beklentisine, son saatlerindeki şehvet duygularına da absürtlükten nihilizme bir köprü demek yanlış olmaz.
Hikayeyi okuduktan sonra, okurları düşündüren nihilist bir soru ortaya çıkar: belki hayat bizim
gözlerimizde büyüttüğümüz kadar büyük değildir???
Buradaki hikayeyi retorikle yorumlayan, sonuçlandırmayı okurlara bırakan Mişima için hayat çok
onurlu bir yaşam, sadakat ve ölümdür.
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HAVA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞINA EKONOMİK ve POLİTİK RİSKLERİN DÖNEMSEL
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PERIODICAL EFFECTS OF ECONOMIC and POLITICAL RISKS ON AIR
FREIGHT TRANSPORTATION

ÖZ
Havayolu taşımacılık hizmeti diğer taşımacılık türlerine göre daha yeni olmasına rağmen; son yıllarda
kullanım oranı hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye’de havayolu ulaşımı dünyadaki tarihsel seyrine paralel
olarak gelişim göstermiştir. 2010’da toplam 2 milyon ton olan havayolu yük trafiği, 2019 yılında yaklaşık 2
kat büyüyerek 4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Çalışmada Türkiye’deki 2012 – 2019 dönemi hava yolu yük
taşımacılığı ve dış ticaret verileri ile ekonomik ve politik riskler birlikte analiz edilmiştir. Havayolu yük
trafiğinde dış ticaretin doğrudan etkisinin olmadığı ancak döviz kuru hareketlerinin ciddi oranda ilişkili olduğu
gözlemlenmektedir.
Verilerin analizi sonucu; politik risklerin doğrudan iktisadi hayata yansımaları olduğu dönemlerde ve
ekonomik krizlerde havayolu yük taşımacılığının etkilendiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılık, Yük, Krizler, Risk.
JEL Kodları: L93, N70, H12, G32.

ABSTRACT
Though air transportation is younger with respect to other modes of transportation, its utilization has
increased rapidly during recent years. Turkey’s air transportation made significant progress in parallel with
worldwide trends. In 2010 air freight volume used to be 2 million tons and grew nearly twice by 2019,
exceeding 4 million tons. Air freight traffic and foreign trade data has been analyzed along with economic
and political risks during 2012-2019 for Turkey. It is observed that foreign trade has no direct effect on air
freight traffic, whereas fluctuations in exchange rate do influence air freight transport significantly.
From analysis of data it is concluded that both economic crises and political risks with direct influence
on economic activities affect air freight transport.
Keywords: Air Freight, Cargo, Crisis, Risk.
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1. GİRİŞ
Diğer taşımacılık türlerine göre karşılaştırıldığında; havayolu yük taşımacılığının güven, hız ve konfor
avantajları bulunmaktadır. Hız hizmet kalitesini etkileyen en önemli özellik olduğundan, yüksek fiyatlı ürünler
havayolu ile taşınmaktadır. Türkiye’deki havayolu taşımacılığı dünyadaki tarihsel gelişimine paralel bir
dönüşüm göstermiştir. 1970’te toplam 44 bin ton olan havayolu yük trafiği, 2019 yılında yaklaşık 100 kat
artarak 4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Türkiye’de 56 havalimanı yük taşımacılığı faaliyetinde
bulunmaktadır (DHMİ İstatistikler, 2019). Havayolu taşımacılığında 2012-2019 yılları arası en büyük pay
İstanbul havalimanları ve Antalya havalimanına aittir. Ülkede yaşanan çeşitli ekonomik ve siyasi olaylar
sonucu havayolu yük trafiği farklı değişimler göstermiştir. Bu çalışmada bu değişimler analiz edilecektir.
Türkiye’de 2010-2019 yılları arası çeşitli siyası ve ekonomik olaylar yaşanmıştır. Toplumu ve
ekonomiyi etkileyen önemli olaylar sırası ile; 2012’de Suriye krizi, 2013’te Gezi parkı olayları, 2015’te Rusya
uçak krizi, 2016’da 15 Temmuz darbe girişimi ile İstanbul Vodafone saldırısı, 2017’de İstanbul Reina saldırısı
ve 2018’de ise Döviz kuru dalgalanma krizidir. Bahsi geçen bu olaylar toplumun günlük yaşamını ve ülke
ekonomisini derinden etkilemiştir.
Türkiye’de havayolu ile taşınan yükün miktarı her geçen yıl artmaktadır. Bu çalışmanın amacı
gerçekleşen riskler ile havayolu yük taşımacılığı arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaç ile havayolu yük
taşımacılığı, dış ticaret verileri ve döviz kuru verileri değerlendirilecektir. 2012-2019 yıllarındaki veriler
gerçekleşen ekonomik ve politik risklerle analiz edilecek ve değerlendirilecektir.
2. Hava Yolu Yük Taşımacılığı
Lojistiğin rekabet avantajı yaratmadaki rolünün kavranması ile önemi fark edilmiştir (Koban, 2009:
113). Dolayısıyla hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talep ciddi oranda artmıştır. 1990’lı
yılların ortalarından itibaren havayolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre en hızlı artışı kaydetmiştir.
Havayolu sektöründe serbestleşme ve özelleştirme ile havayolu şirketlerinin ticari işletme yapılarına
dönüşümü ve uluslararası iş birlikleri, pazarlık gücünü tüketiciler lehine değiştirmiştir. Havayolu sektöründe
yük taşımacılığı, hava kargo taşımacılığı şeklinde tanımlanmaktadır. Yolcu uçaklarında seyahat edenlerin
bagajları haricinde posta ve kargo olarak tanımlanan yükler taşınmakta veya ticari mallara ait yükler tamamen
kargo uçağı olarak tasarlanmış uçaklarda taşınabilmektedirler (Acar ve Köseoğlu, 2015: 243; Karagülle ve
Birgören, 2013: 41).
Havayolu yük taşımacılığındaki esas prensip; zaman limiti olan ve bozulabilir malların kısa zamanda
hızlı taşınmasıdır. Hız hizmet kalitesini etkileyen en önemli özellik olduğundan, nispeten yüksek fiyatlı
ürünler havayolu ile taşınmaktadır. Sonuç itibariyle, havayolu taşımacılığı gerek tedarikçi ve üretici arasında
gerekse üreticiler, aracılar ve müşteriler arasında mal akışının süratli bir şekilde işlemesini sağlar. Bu sebeple
müşterilerine hızlı yanıt vermek isteyen işletmeler havayolu taşımacılığını hız özelliği sebebi ile tercih
etmektedirler (Acar ve Köseoğlu, 2015: 244).
2.1. Türkiye’de Havayolu Yük Taşımacılığı
Havayolu taşımacılık hizmeti diğer taşımacılık şekillerine göre yeni olmasına rağmen; son senelerde
kullanım oranı hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye’de havayolu ulaşımı dünyadaki tarihsel seyrine paralel
olarak gelişim göstermiştir. 1954 yılında havacılık faaliyetlerini düzenleyecek ve denetleyecek kurumsal
yapılanma adına “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur. Türk Hava Yolları (THY) tekelinde
gerçekleştirilen havayolu taşıma faaliyetleri; 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun yürürlüğe girmesi ile
1983 yılından itibaren özel havayolu şirketleri büyük bir gelişim göstermiştir. Havayolu ile yük taşımacılığı
karayolu ve denizyolu ile karşılaştırıldığında toplamdaki payı daha düşüktür. Havayolu ile 1960 yılında
13.000 ton, 1970’te 45.000 ton, 1980’de 75.000 ton, 1990’da 300.000 ton, 2000’de 800.000 ton ve 2010’da
ise 2 milyon ton yük taşınmıştır (Bakırcı, 2012: 370). Havayolu birim ağırlık başına en yüksek maliyetin
olduğu taşıma türü olmasına rağmen uluslararası rekabet havayolu taşımacılığının gelişmesini hızlandırmıştır.
Modern havalimanları, sık aralıklarla yapılabilen yükleme ve boşaltma operasyonları, son teknoloji ürünü
araçlar sayesinde havayolu taşımacılığı esneklik ve güvenilirlik unsurları ile öne çıkmıştır (Çancı ve Erdal,
2003: 26).
153

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

2.2. Türkiye’deki Havalimanları
Havayolu taşımacılığının esas ögeleri olan havalimanları, pist, tesisler ve bağlantı hatları; değişen
ihtiyaçlar paralelinde teknolojik gelişimler göstermiştir. Türkiye’de havaalanı inşaatı havacılık
uygulamalarının başlaması ile gündeme gelmiş. İlk havalimanları esas itibariyle askeri amaçlı hizmet edecek
nitelikte şekillendirilmiştir. Türkiye’nin ilk havalimanı 1912 yılında İstanbul Yeşilköy’de açılan ve bugünkü
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ilk çekirdeği olan Yeşilköy havalimanıdır (İstanbul Atatürk Havalimanı,
2020). Ulaşım faaliyetleri, Türkiye’nin yüzölçümünün büyüklüğüne göre hem kuzey-güney ve doğu-batı hem
de uzun mesafelere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla havayolu ulaşımı, karayoluyla 20 saatin üzerine çıkan
seyahati hem güvenlik hem de konfor ve zaman avantajı ile yaklaşık 2 saat ve altına düşmesini sağlamaktadır
(Bakırcı, 2012: 374). Bu nedenle yolcu taşımacılığı yanında yük taşımacılığında da havayolu artık keyfiyet
olmaktan çıkıp mecburiyet haline gelmiştir.
Tablo 1. Havalimanlarındaki Yük Trafiği (Ton)
YIL

Yük Trafiği
İstanbul İST
(Ton)

İstanbul
Atatürk

İstanbul
SAW

Ankara ESB

İzmir

2012

2.249.133

1.231.503

176.750

95.517

2013

2.595.317

1.433.153

229.387

2014

2.893.000

1.631.528

2015

3.072.831

2016
2017
2018

3.855.231

2019

4.090.168

ADB

Antalya AYT

Adana ADA

108.710

325.362

40.474

108.875

121.372

345.307

43.810

283.065

110.266

127.643

361.548

46.431

1.754.724

329.409

113.023

134.616

347.894

50.183

3.076.914

1.907.028

341.215

112.073

120.922

228.717

49.784

3.481.211

2.188.947

348.021

130.521

128.990

295.853

47.759

610

2.428.870

374.961

132.505

126.632

368.731

48.008

1.492.908

1.112.088

389.920

119.958

133.452

424.495

46.762

Kaynak: DHMİ İstatistikler 2020
1937 yılında Türkiye’de sivil hava ulaşımı açılan ve halen kullanılmakta olan ilk havalimanı Adana
Şakir Paşa’dır. 1970 yılında, sivil havacılık için hizmete girdiği tarihler itibariyle toplam havalimanı sayısı 11
iken; 1970-1990 yılları arası sadece 5, 1990-2010 yılları arası ise 29 yeni havalimanı hizmete girmiştir. 2010
yılından itibaren ise yolcu ve yük taşımada daha fazla sayıda havalimanının kullanıldığı görülmüştür. İstanbul
Sabiha Gökçen havalimanın faaliyete başlaması ile diğer tüm büyük havalimanlarının taşıma paylarında düşüş
meydana gelmiştir. Türkiye’de yolcu taşımacılığında ilk üç sırada yer alan havalimanları yük taşımacılığında
da yüksek bir paya sahip olmuşlardır (Bakırcı 2012: 354-355). İstanbul Havalimanı’nın 2018 sonunda
açılmasıyla, Türkiye’de toplam havalimanı sayısı 56’ya ulaşmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere 2012-2019
yılları havayolu yük trafiği incelendiğinde; ilk üç sırayı İstanbul havalimanları ve Antalya yer almaktadır.
3. Ekonomik ve Politik Riskler, Türkiye 2010-2019
Risk bir belirsizliği ifade etmekte olup; bu durumun olumlu ya da olumsuz etkileri olabilmektedir.
Ancak zarar verme olasılığı sebebi ile risk yönetimi olumsuz sonuçlar üzerine odaklanmaktadır. Kişilerin ve
kurumların hayatlarını etkileyen en önemli riskler ekonomik ve politik risklerdir. Döviz kurlarındaki ani
değişimler, yatırımda hedeflenen getiri için belirsizlik durumu ve ülkede yaşanan makro ekonomik sorunlar
ekonomik risklerdir. Toplumun genelini etkileyen; halk hareketleri, karmaşa, kötü niyetli hareketler ve terör
olayları ise sosyal risklerdir.
Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş ve çatışmalar sonucunda; ülkeden göç eden 5 milyon civarı kişinin
3 milyon kadarı Türkiye’ye gelmiştir (Özcan, 2017:9). İstanbul ‘Gezi Parkı’nda çadırlar kurarak 2013 Mayıs
ayında başlayan eylemler; başta başkent ve İzmir olmak üzere Türkiye’deki pek çok bölgeye yayılmıştır
(Bozkurt ve Bayansar, 2016:287). İkazlara cevap vermeyen bir Rus uçağı, Türkiye hava kuvvetleri tarafınca
24 Kasım 2015 tarihinde düşürülmüştür. Rusya tarafından öncelikle turizm ve gıda ihracatında çeşitli
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yaptırımlar uygulamaya konulmuştur (Yaşar ve Yaşar, 2017:101). Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
komutanlar ve askeri personelin de dahil olduğu bir darbe girişimi 15 Temmuz 2016’da yaşanmıştır. Vodafone
Beşiktaş Stadyumu’nda Aralık 2016’da meydana gelen terör olayında 44 kişi hayatını kaybetmiş ve 150 kişi
de yaralanmıştır (Demirci, 2018:31). 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Ortaköy’de Reina isimli eğlence
mekanına yapılan terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiştir. 2018 Yılı yaz aylarında Türk lirasındaki
değer kayıpları ile Türkiye ekonomisi zor bir dönem geçirmiş ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların
karakterize ettiği bir kur krizi yaşamıştır (Şen ve Taşdelen, 2019:254).
4. Metodoloji
Literatür incelendiğinde; Durmuş (2011) kargo şirketleri muhasebe organizasyonu uygulamalarını,
Che ve Beak (2013) ekonomik büyüme ve piyasa şoklarının hava yolu taşımacılığına etkisini, Kiracı ve Battal
(2018) Türkiye’de hava yolu taşımacılığı ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi, Demirbilek
(2018) hava kargo taşımacılığı ile uluslararası lojistik performans endeksini, Şenel (2018) Türk sivil havacılık
sektöründe kargo taşımacılığı rekabet üstünlüğü stratejik yönetim rollerini, Arkun (2018) küresel finansal
krizlerin dünyada halka açık hava yollarına etkisi, Kundak ve Aktop (2018) havayolu taşımacılığının Türk
ekonomisi üzerindeki etkisi, Landau (2018) bir havalimanının uluslararası ticaret pazar paylarını arttırma
potansiyeli ve yeni kargo hizmetinin bölgesel ekonomik etkileri, Kaya (2020) havayolu kullanımı ve kurumsal
çevresel imaj uygulamalarını çalışmışlardır.
Genellikle hava yolu taşımacılığı şirket organizasyonu, ekonomik değişkenler ilişkisi, rekabet ve çevre
uygulamaları üzerine çalışmalara rastlanılmış olup; yerli ve yabancı araştırmalarda hava yolu yük taşımacılığı,
ekonomik ve politik riskler ile dış ticaret verilerini dönemsel olarak birlikte inceleyen bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda araştırma ilgili çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından da önem arz
etmekte olup diğer yeni araştırmalar için bir başlangıç olacaktır.
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada ekonomik ve sosyal risklerin havayolu yük taşımacılığında dönemsel değişimlere
etkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç ile aynı dönemlerde dış ticaret verileri de çalışmaya dahil edilerek
detaylı bir analiz hedeflenmiştir.
4.2. Yöntem
Türkiye’deki havayolu yük taşımacılığının 2012-2019 yılları arası 3’er aylık dönemler itibarı ile yük
trafiği, aynı dönemlerdeki ihracat, ithalat ve ABD doları kuru analizleri yapılmıştır. Bu amaç için toplanan
verilerin analizinde, istatistik haline getirme yöntemiyle incelenip bulguları keşfetmeyi amaçlayan nicel analiz
yöntemi kullanılmıştır (Dawson, 2015:19). Verilerin analizinde SPSS programından faydalanılarak çoklu
doğrusal regresyon uygulanmıştır. Bağımlı değişken olarak havayolu yük trafiği alınmıştır. TÜİK’in özel
ticaret sistemine göre üç aylık dönemler itibariyle ABD doları cinsinden ithalat ve ihracat rakamları, ayrıca
ilgili üç aylık dönemin son iş günündeki Merkez Bankası ABD doları döviz satış kuru bağımsız değişken
olarak seçilmiştir. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında değerlendirilmiştir.
4.3. Veriler
SPSS veri analizi için; Tablo 2’deki veri seti oluşturulmuştur. Havayolu yük trafiği, ABD doları
cinsinden ithalat ve ihracat rakamları ile ABD doları satış kuru, 2012-2019 yılları arası 32 çeyrek dönem tablo
verileri olarak düzenlenmiştir.
Türkiye’de 2010-2019 arası 10 yıllık dönemde siyasi ve ekonomik çeşitli olaylar olmasına rağmen; en
önemli gelişmelerden biri olan Suriye krizinin etkileri 2012 yılından itibaren kendini göstermiştir. Bu nedenle
çalışmada üçer aylık dönemler halinde 2012 ve 2019 yılları verileri kullanılmıştır. Değerlendirme kullanılacak
bu dönemde yaşanan ekonomik ve politik riskler kronolojik olarak Şekil 2’te gösterilmiştir.
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4.4. Bulgular ve Verilerin Değerlendirilmesi
Tablo 3’teki havayolu yük taşımacılığı verileri incelendiğinde; yıllın ilk çeyreğindeki yük trafiği diğer
dönemlere göre daha düşüktür. Yaz aylarında ise bu miktar daha yüksektir. Bu değişime turizm hareketlerinin
etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Tablo 2. Havayolu Yük Trafiği, İthalat, İhracat ve Döviz Kuru
3

Aylık

Dönem

Yük Trafiği

İthalat (ABD
doları)

(Ton)

İhracat (ABD Bankası
doları)
doları)
Kuru

Merkez
(ABD
Satış

2012 / 1

410.930

55.933.764.463

35.304.760.267

1,7815

2012 / 2

576.745

61.461.200.987

38.992.956.367

1,8152

2012 / 3

725.512

59.587.986.123

38.614.721.601

1,7933

2012 / 4

535.946

59.562.189.336

39.549.298.321

1,7862

2013 / 1

475.822

58.757.036.153

36.989.270.129

1,8120

2013 / 2

666.049

67.083.277.361

38.145.385.882

1,9282

2013 / 3

824.273

61.785.049.935

37.238.191.627

2,0402

2013 / 4

629.173

64.035.886.661

39.429.789.449

2,1343

2014 / 1

561.368

57.457.887.888

40.133.165.221

2,1596

2014 / 2

755.638

62.326.666.052

39.934.016.069

2,1264

2014 / 3

900.833

60.035.110.428

38.314.726.789

2,2813

2014 / 4

675.162

62.357.452.705

39.228.249.611

2,3311

2015 / 1

586.268

52.312.693.707

37.053.537.328

2,6181

2015 / 2

794.453

54.441.405.223

36.379.379.079

2,6898

2015 / 3

992.563

49.597.553.236

33.733.108.160

3,0306

2015 / 4

699.547

50.882.706.450

36.672.846.861

2,9233

2016 / 1

648.937

46.797.199.049

34.670.175.550

2,8300

2016 / 2

750.897

52.860.574.115

36.913.262.812

2,8900

2016 / 3

938.593

46.607.058.789

32.582.526.144

3,0058

2016 / 4

738.487

52.353.403.094

32.582.526.144

3,5255

2017 / 1

652.575

50.435.046.636

37.808.308.670

3,6427

2017 / 2

880.290

57.884.885.214

39.567.325.466

3,5232

2017 / 3

1.107.833

60.630.919.028

37.670.617.851

3,5585

2017 / 4

840.513

64.848.800.356

37.670.617.851

3,7787

2018 / 1

798.188

61.894.108.697

41.135.365.207

3,9560

2018 / 2

964.124

61.072.739.641

41.027.821.253

4,5690

2018 / 3

1.184.627

51.187.820.969

40.778.775.672

6,0010

2018 / 4

908.292

48.892.425.175

40.778.775.672

5,7654

2019 / 1

834.288

49.026.268.822

42.212.279.645

5,6386

2019 / 2

995.154

49.534.507.012

41.466.936.622

5,7654

2019 / 3

1.272.335

49.915.816.280

42.035.142.501

5,6539

2019 / 4

988.391

54.225.955.743

42.035.142.501

5,9507

Kaynak: DHMİ, TÜİK ve TCMB
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Tablo 3. Korelasyon Analizi
Yük Trafiği
Yük Trafiği
1,000
İthalat (ABD doları)
-0,238
İhracat (ABD doları)
0,176
Merkez Bankası Döviz Satış Kuru 0,677
Yük Trafiği
.
İthalat (ABD doları)
0,107
İhracat (ABD doları)
0,180
Merkez Bankası Döviz Satış Kuru 0,000
Yük Trafiği
29
İthalat (ABD doları)
29
İhracat (ABD doları)
29
Merkez Bankası Döviz Satış Kuru 29

Pearson Korelasyon

Olasılık (Tek Yönlü)

N

İthalat
(ABD doları)
-0,238
1,000
0,329
-0,455
0,107
.
0,040
0,007
29
29
29
29

İhracat
(ABD doları)
0,176
0,329
1,000
0,436
0,180
0,040
.
0,009
29
29
29
29

Tablo 3’te yer alan Pearson korelasyon analizine göre havayolu yük trafiğinin ithalat ile arasında zıt
yönde ilişki ve ihracat ile aynı yönde ilişkisi gözlemlenmektedir. Buna karşın bu iki katsayının anlamlılık
testinde anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. ABD doları döviz kurunun yük trafiğiyle önemli oranda
ilişkili olduğu gözükmektedir. Benzer şekilde dolar kurunun ihracatla orta düzeyde pozitif ilişkisi ve ithalatla
orta düzeyde negatif ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 4. Döviz kuru, İthalat ve İhracatın Havayolu Yük Taşımacılığına Etkisi
Model
Özeti

R

R2

0,723

0,523

Düzeltilmiş
R2

R2

Standart

F

Değişim

Hata
0,466

11,771

Değişim
0,523

9,144

Tablo 4’teki regresyon model özeti, düzeltilmiş R kare sütunundaki değerlerden ithalat, ihracat, döviz
kuru şeklinde üç bağımsız değişkenin, bağımlı değişken olarak havayolu yük taşımacılığındaki varyansı %47
oranında açıkladığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla havayolu yük taşımacılığındaki değişimin yaklaşık yarısını
söz konusu üç değişkenle açıklamak mümkündür.
Tablo 5. Varyans Analizi (ANOVA)
Model

Kareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Ortalama
Kare

Regresyon

3801,115

3

1267,038

Artık

3464,126

25

138,565

Toplam

7265,241

28

F

Anlamlılık

9,144

0,000

Tablo 5’teki değerlere bakıldığında tahmin edilen modelin genel olarak anlamlı olduğu sonucuna
varılmıştır. Anlamlılık sütunundaki rakam 0,000 olduğundan, bu çalışmadaki değişkenler arasındaki ilişkinin
p<0,01 düzeyinde bile istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Değişkenlerin Katsayıları
Değişken

Katsayı

Sabit
İthalat (ABD Doları)

Standart
Hata

70,654

34,321

8,937E-

0,000

β

t
İstatistiği
2,059

0,328

10
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-

İhracat (ABD Doları)

0,000

2,200E-9

Merkez Bankası ABD
Doları Satış Kuru

-

-

0,359
12,042

1,763

2,651

0,982

4,542

0,090
0,000

Tablo 6’da değişkenlerin katsayısında görüldüğü üzere, döviz kuru %5 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlıdır. İhracat %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şekil.1 Havayolu Yük Trafiğinin Dönemsel Dağılımı

Havayolu Yük Trafiğinin Dönemsel Dağılımı
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

5,0%
0,0%
2012

2013

Ocak-Mart

2014

2015

Nisan-Haziran

2016

2017

Temmuz-Eylül

2018

2019

Ekim-Aralık

Üç aylık havayolu yük trafiğinin ilgili yıl toplamına oranları Şekil 1’de incelendiğinde, Ocak-Mart
aylarında havayolu yük trafiğinin %20’den az olduğu saptanmıştır. Havayolu yük taşımacılığı verilerinin yılın
ilk çeyreğinde diğer dönemlere göre daha düşük olma sebebinin; dönemdeki iş ve turizm amaçlı daha az yolcu
trafiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Temmuz-Eylül aylarındaki havayolu yük taşımacılığı yılın ikinci
ve dördüncü çeyreklerine daha yüksek seyretmekte, neredeyse toplam yük trafiğinin üçte birine karşılık
gelmektedir. Özellikle turizmin yaz aylarında daha yoğun olması nedeniyle artan yolcu ve bagaj paralelinde
hava yolu yük trafiğinde artış olmaktadır.
Şekil 2. Ekonomik ve Politik Riskler
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Tablo 2 ve Şekil 2 birlikte incelendiğinde Suriye krizi, Gezi olayları, Rusya uçak krizi, Vodafone ve
Reina terör olaylarının; havayolu yük taşıma trafiği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Verilerin
bir önceki yılın aynı dönemi ile bir benzerlik içinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi
ve 2018 döviz krizinde bir ilişki görülmüştür. Havayolu yük trafiği 15 Temmuz 2016 dönemi incelendiğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalmıştır. Ağustos 2018 döviz kuru dalgalanmasında havayolu yük
taşımacılığı artış hızı azalmıştır. Kriz yılında artış %7 iken bir önceki yılki artış %18’dir. Dolayısı ile büyüme
oranında azalma olmuştur.
6. SONUÇ
Havayolu yük taşımacılığına, ekonomik ve politik riskler ile dış ticaret verilerinin dönemsel olarak
incelenmesine yönelik yapılan çalışmada; 2012-2019 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmada
havayolu yük trafiğinin ekonomik ve politik riskler ile dış ticaret verilerinin dönemsel olarak birbirleri ile
ilişkisi karşılaştırılmıştır.
Karayolu ve denizyolu ile yük taşımacılığına göre, havayolunun toplam taşımadaki payı daha düşüktür.
Buna rağmen havayolu yük taşımacılığı her yıl artan oranda gelişim göstermektedir. Havayolu ile taşınan yük;
1960 yılında 13 bin ton, 1970’te üç kat artarak 45 bin tona, 1980’de 2/3 kat artarak 75 bin tona, 1990’da 4 kat
artarak 300 bin tona, 2000’de 2,5 kat artarak 800 bin tona, 2010’da ise 2,5 kat artarak 2 milyon tona, 2019’da
ise 2 kat artarak 4 milyon tona ulaşmıştır. 1960 – 2019 arası 50 yıllık dönemde havayolu ile taşınan yük tonajı
yaklaşık 300 kat artmıştır. Bunun sebebinin söz konusu dönemde değişen müşteri taleplerine paralel
havalimanları yük taşıma alt yapısının gelişmesi olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada oluşturulan regresyon modeliyle dış ticaret verileri ve döviz kurunun havayolu yük
taşımacılığında anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Regresyon modeline göre Türkiye’de üç aylık
dönemler itibariyle ithalat ve ihracat rakamlarındaki değişimlerin havayolu yük trafiğine önemli bir etkisinin
olmadığı sonucuna varılmıştır. Döviz kuru dalgalanmalarının havayolu yük trafiğine ciddi etkisi olduğu
görülmektedir. Özellikle döviz kurunun yükseldiği dönemlerde havayolu yük taşımacılığına talebin arttığı
gözlemlenmektedir. Bunun sebebinin ithalatçıların ekonomik kriz dönemlerinde yurtdışından hızlı mal temin
etme ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
Türkiye’de 2010 ve 2019 arası dönemde yaşanan; 15 Temmuz darbe ve girişimi ve 2018 döviz krizi
ile aynı dönemdeki havayolu yük trafiği arasında bir ilişki görülmüştür. Yük trafiği 15 Temmuz 2016 dönemi
incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalmıştır. Ağustos 2018 döviz kuru dalgalanmasında
yük taşımacılığındaki artışın devam ettiği görülmüştür. Suriye krizi, Gezi olayları, Rusya uçak krizi, Vodafone
ve Reina terör olaylarının; havayolu yük taşıma trafiği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Verilerin bir önceki yılın aynı dönemi ile bir benzerlik içinde olduğu tespit edilmiştir.
Havayolu taşımacılığının güvenlik, konfor ve hız özelliklerinden dolayı; önemi ve kullanımı her geçen
gün artmaktadır. Yerli ve uluslararası literatür incelendiğinde; havayolu yolcu, şirket organizasyonu,
ekonomik değişkenler ilişkisi, rekabet ve çevre uygulamaları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Havayolu yük
taşımacılığı, ekonomik ve politik riskler ile dış ticaret verilerini dönemsel olarak birlikte inceleyen bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda araştırma, ilgili çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından da
önem arz etmekte olup; diğer yeni araştırmalar için bir başlangıç olacak ve havayolu yük taşımacılığı
literatürünün gelişmesine katkı sağlayabilecektir.
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Doç. Dr. Sadagat ABBASOVA
CONDOLENCE and DEATH TRADITIONS IN BRITISH CULTURE
İNGİLİZ KÜLTÜRÜNDE BAŞSAĞLIĞI ve ÖLÜM GELENEKLERİ

ABSTRACT
Generally, the death and the post-mortem issues are among the subjects that occupy the human mind
at all times. Also, the inseparability ideas about death and condolence can be seen as one of the most archaic
layers of human spiritual culture.
In this paper will be examined the condolence and funeral traditionsions, different rituals and styles
in English ethnography. From the Middle Ages until the end of the XIX century, death was considered a social
event in England. When holding a funeral, people are always guided by existing ritual traditions, but hardly
think about where these rituals come from. Based on this, we can see that modern burials are largely based
on ancient sources and rituals that distant ancestors buried in their loved ones thousands of years ago. In
fact, such traditions have long been perceived as the reverence of the dead in Western tradition.
Therefore, in this paper, will also be examined the tombs and tombstones, some artworks and other
structures and issues that were built in the UK’s death and funeral traditions.
Keywords:
Condolence, funeral traditions, ritual, works of art, the Middle Ages.

ÖZ
Genelde ölüm ve ölüm sonrası konular her dönemde insan zihnini en meşgul eden huşular arasında yer
almaktadır. Ayrıca, ölüm ve taziye hakkındaki ayrılmaz düşünceler, insanın ruhsal kültürünün en arkaik
katmanlarından biri olarak görülebilir. Bu makalede İngiliz etnogrtafisinde taziye ve cenaze gelenekleri, farklı
ritüel ve tarzlar konusu incelenecektir.
Orta Çağ’dan XIX yüzyılın sonuna kadar, ölüm İngiltere’de sosyal bir olay olarak kabul ediliyordu.
Bir cenaze töreni düzenlerken, insanlar her zaman mevcut ritüel gelenekler tarafından yönlendirilir, ancak bu
ritüellerin nereden geldiğini pek düşünmezler. Buna dayanarak, günümüzün modern cenaze törenlerinin
büyük ölçüde eski kökenlere ve uzak ataların binlerce yıl önce sevdiklerini gömdükleri ritüellere dayandığını
görebiliriz. Aslında önceden bu tür uygulamalar Batı geleneğinde ölüleri onurlandırmak olarak kabul edilirdi.
Dolayısıyla, burada ayrıca, İngiltere’de ölüm ve cenaze geleneklerine uykun olarak inşa edilen mezarlar ve
mezar taşları, bazı sanat eserleri, diğer yapıtlar ve konular da incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Taziye, cenaze gelenekleri, ritüel, sanat eserleri, Orta Çağ.
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INTRODUCTION
Condolence and funerals traditions are one of the best developed themes in English ethnography as
well as throughout the world. In general, death and post-death issues are among the issues that make the human
mind in the most busy in every period. This issue, which is an inevitable fact of living life, is one of the events
that people think about and influenced the most. Therefore, due to the differences in this impact on the lives
of people around the world, we are also confronted with different rituals and styles associated with the tradition
of condolence. The questions surrounding this solemn ceremony have been the subject of many studies in
various fields and disciplines: The dead is symbolically a subject around which a series of activities revolve;
“the funeral provides a stage where the activities can take place, an exhibition arena where the performance
is enacted” (Ikwuemesia & Onwuegbuna, 2017:16).
Of course, the death of one family members in general is the most desperate moments of man and the
pain of separation caused by death provokes various emotional reactions in loved ones. But the range of
acceptable emotions and the extent to which the grief and sorrow experienced by mourners are allowed free
expression are tied up with the unique institutions and values of each society. But the death, however, is a
challenge to any ontological security. In all societies, the death of a relative or an acquaintance can be accepted
as the concept of a permanent identity in human life and the tradition of the “rites of death and funerals are
as old as the human race itself” (Saifur Rashid,2019:77).
Funeral history and cultural retrospectives in the UK
English culture has always had its own special path of development. This path of development and
method was passed down from generation to generation and acquired a unique and distinctive feature in world
culture and managed to preserve the continuity of the social structure in its own culture as it is today.
Funerals and memorials are the powerful tool for preserving and activating cultural memory. The
tradition of death and condolence in Britain is described as a cultural phenomenon in which the special attitude
of the British shed more light on it than anything else. Death always raises carefree and complete questions
that science cannot answer. “Whatever our personal beliefs we can all gain from learning how others view
these ultimate problems” (Parkes, Laungani & Young, 2015:15). Here, the whole depth of the British is
revealed, introducing them to their traditions. When it comes to a culture of condolence and death, the British
are taking a different path in everything from their image and persistent speech patterns to their perception of
loss. Thus, a similar dual synthesis of European and Asian cultural influences can be traced in the traditions
of death and condolences in England. According to Al-Shboul and Maros “It would be easy for someone to
find information on how to write an obituary but not on how people in different cultures write and express
their condolences in response to an obituary” (Al-Shboul & Maros,2013:161).
When holding a funeral, people are always guided by existing ritual traditions, but they hardly think
about where these rituals came from. Based on this, we can see that today’s modern burial rites are largely
rooted in ancient origins and rituals where distant ancestors buried their loved ones thousands of years ago.
Indeed, such practices would have been considered the honouring the dead in the Western tradition. It is
known that the Catholic Church was against cremation, largely successfully as archaeological evidence
indicates. “At least it is customary to assume that abandoning cremation in Nordic burial places as well as the
introduction of items with Christian symbols in the graves, is a sign of Christianisation ”( Korpiola &Lahtinen,
2015:20).
At the ame time, when we looking at the history of the funeral traditions of the British, one can see
that the same practices are repeated from century to century and where the traditions of placing tombstones
on pottery or burying ashes came from.
Since ancient times, when ideas about the meaning of death and condolences became inextricably
linked concepts, the truth which about these traditions, a little surprising, we would like to see how modern
British (including European ) funerals are shaping up:
1.
In some ancient societies there was a tradition of cleaning the bones of the dead.
This terrible practice goes back to the Middle Ages: if the body had to be transported over a long
distance for a funeral, all flesh was extracted from the bones of the deceased. And later the bones were dumped
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and buried at the grave site. However, we would like to emphasize that there are other parallel cultures and
traditions apat the Catholic cultures that were prevalent in the Middle Ages. In addition to regional differences,
status, social group, ethnic origin, age, religion, etc.
2. Another interesting example: some European tribes in the middle of the Iron Age practiced the ritual
of throwing spears at the dead. In these British traditions, examples have been found in tombs in East
Yorkshire. Especially when some young people were buried, spears were thrown into the graves, sometimes
even enough to pierce a corpse. Although the scholars could not say with certainty why he did it, the ritual
was considered the ancient equivalent of modern military funeral fireworks.
2.The first tombstones in Britain.
The first tombstones in England were found near ancient Roman castles and more civilized RomanBritish settlements. The worst of all, during the occupation of England, headstones were often placed in the
graves of women and children, not Roman soldiers. This was most likely because Roman soldiers were not
legally allowed to marry local women. For this reason, the locals did not erect tombstones on either the
Romans or the Roman soldiers. As real proof of this, after the Romans left the island, the locals completely
has forgot the tradition of placing tombstones. But traditions were remembered relatively recently, and today
this tradition is ubiquitous.
Figure 1

An ancient head gravestone from Northamptonshire; Priest’s Headstone - Aston-le Wall,
Northamptonshire. A priest in an eucharistic suit lies with his hands folded in a tomb with a belt on his head.
It is believed that John Ardel (died in 1350) was the priest of this church in 1348. St. Leonard Church, Astonle Wall.
In the early Anglo-Saxon period, the dead were usually cremated first and their ashes were kept in a
jar for a while before the funeral. After a while, the Anglo-Saxons preferred to bury this ash in jars. This is
how the first relevant funerals appeared on British soil.
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Figure 2

Very old historical Pottery cremation urn. Early Anglo-Saxon, 5th-6th century AD. Probably from
North Elmham, Norfolk.
Some people on British soil would feel themselves a part of a social organism, therefore,the death was
of great importance both for society and for the individual. From the Middle Ages to the end of the XIX
century, death was considered a social event in England. When we look at this question from a typological
perspective, we can form the morphology of the phenomenon of death and tombstones in various categories:
Tombstones with and without structure;
Domed tombs, usually built in accordance with Christian traditions;
Tombs and artifacts built in accordance with the Medieval Christian architecture;
Mass graves of various sizes in some places.
These types of burials were most unearthed during the Great London Plague. The Great Plague of
London, lasting from 1665 to 1666, was the last major epidemic of the bubonic plague to occur in England. It
happened within the centuries-long Second Pandemic, a period of intermittent bubonic plague epidemics
which originated from Central Asia in 1331, the first year of the Black Death, an outbreak which included
other forms such as pneumonic plague, and lasted until 1750.
One of the main special traditions of the funeral ceremony is the organization of very important
religious ceremonies and special rituals for the deceased. Among these preparations and rules, there are some
customs and superstitions left over from the Anglo-Saxons that persist to this day:
Decorating the room where the funeral (coffin) was placed in different colors; (these colors are
arranged according to the age of the deceased, female, male, young and old);
Closing the windows of the house to black;
Putting a mirror on the funeral as a symbol, both mythological and religious.
In general, the use of color in funerals has been used almost universally to symbolize both the grief
and trauma which associated with death, and “eternal life” - immortality. For example, “black” as a symbol
of gloom and darkness has been the traditional color of mourning for men and women in Britain since the
fourteenth century. To give an example, let’s pay attention to the in-text note of the word “black”used by
Shakespeare in “Romeo and Juliet” and clarify the meaning of the sentence: after Mercutio dies, Romeo states
that the “black fate on moe days doth depend”. In this case, “depend” really means “impend.”
(Shakespeare,2002:42).
However, “black” has not been a widely used color in many societies to represent only the funeral
color. Let us pay attention to the characteristics of the word “black” in the social category with a simple
example. “Black” in particular identity is defined by everybody as some membership identity that defines
who the person is. For example, In the U.S. having a single, non-too-distant ancestor who was coded as white
does not make one “white,” but one may be coded as black if one has“a single drop of black blood,”as the
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racist saying goes. (Fearon, 1999:18). There is of course no biological reason or justification for this; it is just
an arbitrary membership rule.
CONCLUSION
Traditional funeral and memorial services are one of the oldest conceived practices of the welldeveloped ethnographic subjects and spiritual culture of the British. Undoubtedly, funerals and memorials
are not just a means of preserving and activating a people's cultural memory. This cultural heritage also forms
the basis of the most important social disciplines that can comprehend the absolute nature of the whole society.
In this context, the life cycle of the British people, which represents a mass expression of daily
traditions, occupies an important place in the spiritual life of people as the source and subject of cultural
respect protected by many components of the belief in the here after. Hence, the elements of the traditional
British culture of condolences constitute a complex that is close and identical to the rituals of life, while still
preserving many historically established ethical and aesthetic ideas.
In this regard, it is understandable that they have implemented a wide range of practices related to the
study of various traditions that we can include in British culture, which we want to consider typologically.
Moreover, from a general cultural point of view, this material culture stems from the sequence of people's
ideas about the life after death, the soul and the transition to eternity as a whole.
As a rule, the observance of the requiem and memorial service has always been extremely important.
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ATLETİK PERFORMANS GENLERİ ve ATLETİK YETENEĞİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
YAKLAŞIMLAR
ATHLETIC PERFORMANCE GENES and APPROACHES TO DETERMINING ATHLETIC ABILITY

ÖZ
Atletik performansın kısmen genetik faktörlerden kaynaklandığı gerekçesiyle gündeme oturan genetik
testler, yetenek seçim sürecini öne almak amacıyla yetişkin performans özelliklerine uyum sağlamadan önce
soyaçekimin sağladığı avantajları belirlemenin bir yolunu sunmaktadır. Bazıları, elit yetenekler üretmek için
gerekli olan uzun yıllar ve binlerce saatlik antrenman kararlılığının ve adanmış çabanın yeterli olduğunu iddia
etseler de kalıtsallık çalışmaları ve sporcu ailelerinin geçmişleri doğuştan gelen niteliklerin belirli kişilere
atletik performans için bir avantaj sağladığının açık kanıtıdır. Kuşkusuz, doğru antrenman uygulamalarıyla
etkileşime giren uygun bir genetik profile sahip sporcuların daha yüksek performans seviyelerine ulaşma
olasılığı daha yüksektir. Önemli olan genetik tarama tekniklerinin, yetenek belirleme programlarının bir
parçası olarak söz konusu doğal avantajı ya da yeteneği belirleyip belirleyemeyeceğidir.
Bugün itibariyle kazanılan yeteneklerin büyük çoğunluğunun hem doğuştan gelen kalıtım hem de dış
çevresel faktörlerin ve yaşam biçiminin birleşiminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar 10.000
kişiden sadece 1'i üst düzey spor başarısına mahkûm olsa da genetik taramanın o kişiyi mevcut yetenek
tanımlama stratejilerinden daha iyi tanımlaması ihtimali de oldukça iyimser görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Soyaçekim, atletik performans, yetenek seçimi.

ABSTRACT
Genetic testing, which is comes to the fore on the grounds that athletic performance is partially due to
genetic factors, offers a way to determine the benefits of genealogy before adapting to adult performance
traits to take the talent selection process forward. While some argue that the many years and thousands of
hours of training determination and dedicated effort required to produce elite talent are sufficient, hereditary
studies and the the backgrounds of athlete families are clear evidence that innate qualities give certain
individuals an advantage for athletic performance. Undoubtedly, athletes with a favorable genetic profile who
interact with correct training practices are more likely to achieve higher performance levels. What matters is
whether genetic screeening techniques can identfy the natural advantage or talent in question as part of talent
identification programs.
As of today, it is understood that the majority of the skills acquired are due to the combination of both
innate inheritance and external environmental factors and lifestyle. Although only 1 out of 10,000 people is
doomed to top sports success, the possibility that genetic screeening will identify that person better than
current talent identification strategies also seems quite optimistic.
Keywords: Genealogy, athletic performance, talent selection.
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GİRİŞ
Aday genler ve ilişkili oldukları performans seviyelerinin belirlenmesini sağlayan gen testlerinden
alınan bilgiler dayanıklılık veya güç sporlarında başarılı olma eğilimi, yaralanmalara duyarlılık vb. ilgili
belirtiler hakkında açıklamalar sunmaktadır. Atletik potansiyelin öngörülebilmesi maksadıyla tasarlanan
genetik testler ve yetenek seçim havuzuna dahil edilebilecek çok gen ve çok faktörlü araştırmaların giderek
artan bir ivme kazanacağından hiç şüphe yoktur1. Atletik yeteneğin doğrudan genetik seçimi için bir fırsat
sunmaya başlamasıyla birlikte hem bilimsel bilgiler hem de CRISPR gibi teknolojik gelişmeler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Sporda branşa ve bireye özel eğitimlere erken başlamayı sağlamak için kullanılan
yetenek seçimi prosedürleri genellikle çocuklarda uygulanmaktadır. Atletik performansın kısmen genetik
faktörlerden kaynaklandığı gerekçesiyle gündeme oturan genetik testler, yetenek seçim sürecini öne almak
amacıyla yetişkin performans özelliklerine uyum sağlamadan önce soyaçekimin sağladığı avantajları
belirlemenin bir yolunu sunmaktadır2. Bununla birlikte, kalıtsal özelliklerin atletik performans gelişimi
sürecindeki yansımalarına fizyolojik ve psikolojik özellikler üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere her bir
sporcuya özgü benzersiz gen-çevre etkileşimleriyle dikkat çekici derecede karmaşıktır 3, 4, 5.
Bugüne kadar keşfedilen çoğu gen varyantı ve gen ürünleri sadece varsayımsal etkilere sahiptir veya
gerçek bir değişken ile bağlantı dengesizliği içindedir. Hedeflenmiş bir yol içinde incelenen birden fazla genin
kullanıldığı çok gen ve çok faktörlü bir yaklaşım (FABP4 ve FTR1 geni arasındaki karşılıklı ilişki) yeni yeni
ortaya çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar atletik potansiyeli tanımlayabilen gen test panellerine önemli ölçüde
ilgi duyulsa da mevcut bilgiler, bu noktada böyle bir panelin geliştirilmesini ve uygulanmasını haklı çıkarmak
için oldukça yetersizidir. Bir spor etkinliği vesilesiyle o kadar çok yabancı faktör bir araya geliyor ki, bir
rakibin diğerinden üstün olduğu kabul edilse bile, sonuç neredeyse her zaman şüphelidir. İdeal genlerin
muhtemelen bir sporcuyu büyüklüğe ittiğini, aynı zamanda da bu iyi genlerin de bir sonucu garanti etmediği
aşikardır. Atletik performans gelişiminde yer alan süreçte mükemmellik açıklanırken eğitim, motivasyon,
çevre vb. atletik performansın dikkate değer karmaşıklığı ve yıllarca süren yoğun, spora özel antrenman
zorunluluğu nedeniyle, genetik bilgi en iyi ihtimalle bireyin gelecekteki performans başarı olasılığının sadece
bir kısmını açıklayabilir. Bazı araştırmacılar, zirve performansı için ihtiyaç duyulan yeteneklerin
kazanılabilmesi için binlerce saatlik antrenmanın ve uzun soluklu dönemlerin üstün bir irade gücü ve adanmış
çabanın yeterli olabileceğini iddia etseler de kalıtsallık çalışmalarının ve sporcu ailelerinin geçmişleri
doğuştan gelen niteliklerin belirli kişilere atletik performans için bir avantaj sağladığının açık kanıtıdır. Büyük
göçlerin başladığı varsayılan alabildiğine büyük coğrafyada değişime uğrayan davranışlar, yaşam koşulları ve
iklimsel koşullar Doğu Afrikalıları yüksek dirençli mesafe koşucuları, Batı Afrikalıları ise patlayıcı kuvvet
gerektiren kısa süreli sprint disiplinlerinin alternatifsiz örnekleri yapmıştır. Bu durumu belirleyen temel
gerçeklik genetiktir. Uzun yıllar boyunca zirvede kalmayı başarabilen son yüzyılın en iyi sprinterlerinin
Jamaikalı olması sıradan bir tesadüf değildir. Bilim adamları atletik performansın genlerle güçlü bir bağ
oluşturduğunu, insanlar arasındaki farklılıkların sadece deri rengi ve vücut şekli ile sınırlı olmadığını,
yaşanılan coğrafya ve iklim de bu farklılıkların oluşmasında oldukça etkili olduğunu kanıtlarıyla ifade
etmektedirler. Ancak, antrenman uygulamalarının fiziksel performans başarı düzeyini belirleyen bileşenlerden
sadece birisi olduğu dikkate alındığında, atletik başarıyı belirleyen yaşam biçimi, motivasyon, beslenme,
antrenman stratejisi, deneyim, fiziksel altyapı vb. parametreler arasında dikkate alınması gereken en önemli
olgunun da genetik tasarımın sunduğu avantajlardan kaynaklandığı gerçeğidir. DNA dizilimlerinde ya da
zincirlerinde kodlanmış olan davranışların sağladığı söz konusu avantajlar bireyler arasındaki farklılıklara
sebep olan atletik performansın ulaşabileceği limitleri de belirlemektedir. Ayrıca, atletik başarının öngörülen
gelişimi için genetik değişkenlerin doğru diziliminin de hedeflenen çizgiye ulaşmayı ivmelendireceği de
aşikardır.
Birçok genin performans özellikleri altında yatan genetik faktörleri ve performansla ilişkili
özelliklerinin tahmin oranı yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. İlerleyen yıllarda fizyolojik, motor ve psikolojik
özelliklerin davranışlara yansıdığı genlerinin lokasyonlarının belirlenmesi muhtemel olmakla birlikte,
ergenlik öncesi bahse konu faktörlerin öngörülmesinin başarılı atlet tanımlamasına katkıda bulunup
bulunmayacağı da henüz kesinlik kazanmamıştır. Kuşkusuz, doğru antrenman uygulamalarıyla etkileşime
giren uygun bir genetik profile sahip sporcuların daha yüksek performans seviyelerine ulaşma olasılığı daha
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yüksektir. Önemli olan genetik tarama tekniklerinin, yetenek belirleme programlarının bir parçası olarak söz
konusu doğal avantajı ya da yeteneği belirleyip belirleyemeyeceğidir. Bütün bunlara karşın, elit düzey
performansla sonuçlanan olası genetik ve yaşanılan coğrafyadan kaynaklı bileşimlerin muazzam ve genellikle
öngörülemez olma ihtimali de devam edecektir. Son yıllarda özellikle insan genomunda keşfedilen mikro
seviyede detayların artarak devam etmesiyle birlikte atletik yetenek ve ilişkili antrenman uygulamaları ve
atletik performansı etkileyen genetik elementlerin rolü çok daha net anlaşılabilecektir. Bununla birlikte,
bugüne kadar elde edilen verilere bakılarak, atletik performans gelişiminde yer alan genlerin metabolizmada
yarattığı olumlu ya da olumsuz etkilerin genel ifadesinin açık olmadığı da aşikardır.
Atletik Performans ve Aday Genler
Bouchard ve arkadaşları (1997) tarafından başlatılan çalışmalarda biyomotor yeteneklerin ve çeşitli
özelliklerle bağlantılı spesifik genlerin hedeflenen performans gelişimine kazandırdığı potansiyel etkiler
araştırılmıştır. Yapılan çalışmalardaki ilerlemeler ve teknolojideki gelişmeler, performansla ilişkili özellikler
ve genetik ilişki bağlantısı hakkında daha fazla çalışma yapılmasına olanak sağlamış ve yakın zamanlarda
yayımlanan insan gen haritasında yaklaşık 200'den fazla aday gen tanımlanmıştır5,6,7. Bugüne kadar yapılan
araştırmalar ve birçok tartışmaya rağmen genetik faktörlerin atletik yeteneği tanımlama önemini kanıtlara
dayalı olarak tanımlanmış, antrenör ve sporcuların genetik teknolojileri kullanarak gelecekteki sporlara özel
antrenman uygulamalarını seçmelerinin yolunu açmıştır. Yetenek seçimi stratejileri, farklı birçok disiplinde,
gelecekteki atletik yeteneklerle ilişkisini çok gen ve çok faktörlü bir öngörüler çerçevesinde kurgulanan
fizyolojik, zihinsel ve performansa dayalı testlerin (bazen de aile geçmişinin) kombinasyonlarını içeren uzun
bir geçmişe sahiptir. Bu yüzden antrenörlerin ve yetenek avcılarının yetenek seçimi kriterlerine genetik
bilgilerin de eklenmesi mantıklı bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Ancak söz konusu uygulama ya da
yöntemlerin endişe yaratan sakıncaları da ortaya çıkabilir, daha da önemlisi genetik katkıların performans
gelişiminde yaratacağı olumlu etkilerin, halihazırda kullanılan yetenek testlerinde (alan testleri) kayda değer
bir şekilde iyileşme yaratıp yaratmayacağıdır. Ayrıca, genetik tarama yöntemlerinin tercih edilmesi atletin
özerkliği, genetik mahremiyeti ve ayrımcılık gibi dikkate alınması gereken önemli detayları içermektedir.
Yetenek seçimi kütüphanesine genetik testlerin eklenmesiyle ortaya çıkan etik ikilemlerin, sporcu seçimindeki
iyileştirmelerin potansiyel faydalarından daha ağır basıp basmadığı da belirsizliğini korumaktadır. Söz konusu
genetik yatkınlık testleri ve ilişkili programların uygulanabilirliği ve arzu edilen beklentilerin gerçekleşmesi
gibi ortaya konulan net bir sonuç mevcut değildir. Hatta, çocuklara ya da gençlere “sen bu iş için uygun
değilsin” varsayımı (sporcu ve ailesi açısından endişe ve hayal kırıklığı, antrenörü açısından da negatif bakış
açısı sağlayabilecektir) bireyin ya da söz konusu kişilerin motivasyonunu olumsuz yönde
etkileyebilmektedir2,5.
Atletik performansın en köklü ve en fazla üzerinde durulan biyomotor özellikleri sürat, güç ve
dayanıklılık parametreleridir2. Aday genlerin açıklanan test sonuçları bireylerin daha çok bir sprinter veya
dayanıklılık sporcusu olup olmayacağı ile ilişkilidir. ACTN3 ve ACE patlayıcı kas kasılma kuvvetiyle ilişkili
birincil aday genlerdir1,2. ADRB2/ADRB3, BDKRB2 ve AGT genleri kan akışı, COL5A1 esneklik ve GNB3
geninin gelişmiş hücre sinyali gibi özelliklerle ilişkili olduğu ifade edilmektedir. ACTN3 varyantı
rs1815739’un olası genotip değerleri C ve T'dir. Hem anneden hem de babadan değişime uğramadan aktarılan
CC baz çiftleri alfa-aktinin-3 üretimiyle birlikte hızlı kasılan kas liflerinde mevcut olan patlayıcı gücün bir
göstergesidir. ACTN3 CC rs1815739 genotipi elit sprinterlerin potansiyel kabiliyetini göstermektedir2,6. Bir
diğer önemli işaretleyici gen ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)’de sprint ve dayanıklılık parametresiyle
yakından ilişkilidir1,2,8. ACE rs1799752 varyantının olası genotip değerleri I (insertion)ve D (deletion)
polimorfizmleridir. ACE, elektrolit dengesini ve sistemik kan basıncını düzenleyen bir vazokonstriktör
enzimdir1. ACE genotipi atletik performans gelişiminde kardiyovasküler, iskelet kası fonksiyonu, hızlı kas
kasılma aktivitesi (DD) ve kas verimliliği (II) ile ilişkilidir. II genotipliler sprint özelliğine oranla dayanıklılık
için daha fazla doğal yeteneğe sahiptirler2,5. ACTN3 ve ACE varyantları hem anneden hem de babadan
değişime uğramadan (homozigot) yavruya aktarıldığında sprint ve güç sporlarında avantajlı (RR/DD), hem
anneden hem de babadan değişime uğrayarak yavrulara aktarılanlar (homozigot mutant-XX/II) ise
dayanıklılık aktivitelerinde üstünlük sağlamaktadırlar2. 2014 yılında 37 kişiden oluşan elit sporcu grubu ve 37
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kişiden oluşan bir kontrol grubu üzerinde yapılan bir çalışmada XX alellerin dayanıklılık sporunda açığa çıkan
olumlu yansımalarının elit sporcularda, kontrol grubuna oranla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Kısa
mesafeli koşular ve sprinterlerde baskın anaerobik ve anabolik yapıdaki RR alellere oranla aerobik yapıdaki
XX genotiplilerin dikkat çekici şekilde daha az sayıda olduğu gözlenmiştir. ACTN3 polymorfizminin kısmi
özellik gösteren RX alelinin ise kontrol grubunda %86,48, üst düzey atletlerde ise %54,05 olduğu
gözlemlenmiştir9. Ayrıca, Alfred ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları bir diğer çalışmada ACTN3 II
polymorfizminin aerobik dayanıklılığın baskın olduğu faaliyetlerde daha avantajlı, sprint gibi patlayıcı güç
gerektiren aktivitelerde ise dezavantajlı oldukları ortaya konulmuştur10.
Güç ve dayanıklılık parametrelerinde yer alan diğer aday genlerin dışında kan akışıyla ilişkili olarak
dört aday gen dikkati çekmektedir; ADRB2/ADRB3 rs1042713/rs4994 iskelet kası kan akışı, BDKRB2
rs1799722 kan damarlarının büyümesi ve AGT rs699 (anjiyotensinojen proteinin üretimini tetikler) egzersize
verilen kan basıncı yanıtını belirlemektedir. Söz konusu özelliklere sahip olan bireyler için sırasıyla AA, AA,
CT ve AG ideal örneklerdir. Diğer iki gen ise esneklik (COL5A1) ve geliştirilmiş hücre sinyaliyle ilişkili
GNB3'tür. COL5A1 varyantı (rs12722) CC olup ilave bir artış olmadığını gösterir, ancak GNB3 varyantı
(rs5443) CC homozigotlar atletik performansın olumlu gelişimi için bireysel dayanıklılık kabiliyetine ilave
desteğe ihtiyaç duyarlar. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, CC ve CT allellerine sahip kişilerde hemoglobin
değerlerinin TT allelerine sahip kişilerden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir11. Enerji kategorisinde,
HIF1A genotipli bireylerin hipoksik uyaran tepki varyantı (rs11549465) homozigot normaldir, atletik
performans kabiliyetinde normal enerji seviyelerini tavsiye eden enerji metabolizması varyantı ise heterozigot
PPARGC1A (rs8192678)’dur.
Kas hücrelerinin iyileştirilmesinde öncü bir sitokin olan homozigot IL-1B (rs16944) varyantına sahip
olanlar kuvvet antrenmanının olumlu etkilerinden daha fazla yararlanabilirler. Söz konusu bireyler, HNF4A
(rs745975) lipid metabolizması regülatör varyantı, reaktif oksijen türlerini (ROS) düzenleyen NAT2 varyantı
(rs1208) ve kas büyümesini ve gelişimini düzenleyen IGF1 varyantı (rs35767) için de heterozigot özellik
yansıtmaktadırlar. Fiziksel eforlar esnasında kalp kası verimliliğini belirleyen KIF5B (rs211302) varyantı,
kardiyovasküler cevap ve gevşeme ile ilgili NOS3 (rs2070744) ve NPY (rs16139) varyantlarının homozigot
özellikleri egzersiz ve kan lipit konsantrasyonuna ve kalp atış hızı cevaplarını olumlu yönde etkilemektedir.
Ayrıca, kalp atış hızının verdiği cevaplarla ilişkili olan heterozigot CREB1(rs2253206) varyantı da egzersiz
eforunun kalp zorlamasına neden olup olmayacağını tanımlamaktadır.
ACE, ACTN3, ADRB2/ADRB3, AGT, BDKRB2, COL5A1 ve GNB3 dayanıklılık ve sprint genleri de
egzersiz esnasında kan basıncının düzenlenmesi, pulmoner, kardiyovasküler kas kasılması ve tendon
boyutundaki esneklik aralığı ve gelişmiş hücre sinyali ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. HIF1A ve
PPARGC1A enerji ya da kalori yakan genler, oksijen ve glikoz taşınması ve enerji metabolizması ile ilişkilidir.
PPAR-a ve PPARGC1A genlerinin, aerobik enerji sistemini baskın olarak kullanan aerobik güç özelliği ve
yavaş kasılan kas lifi oranı yüksek olan elit dayanıklılık sporcularının performans düzeylerine etkisini
araştırmak amaçlı yapılan bir çalışmada (60 elit dayanıklılık sporcusu ve 110 kişilik sedanter kontrol grubu)
elit dayanıklılık sporcularında aerobik performanslarını ortaya koyma konusunda yüksek bir etkiye sahip
olduğu gözlenmiştir12. HFE, HIF1A, HNF4A, IGF1, IL-1B, MSTN GDF8 ve NAT2 genleri egzersize
uyaranlarına karşı organizmanın vermiş olduğu reaksiyonları, glikoz, insülin, inflamasyon ve demir depolama
seviyelerindeki dengeyi sürdürme ve kas liflerinin hipertrofisini artıran genlerdir. Ayrıca, CREB1, KIF5B,
NOS3, NPY genleri de kalbin yüklenmeler esnasındaki işleyişi (kalp atım hızı) ve mitokondriyal gelişim
safhalarıyla birlikte çizgisiz kasların gevşemesi, kardiyovasküler fonksiyonlar ve kan lipit konsantrasyonları
ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. ADRB1, APOE, NRF1 genleri oksijen alımı, lipoproteinlerin metabolik
regülasyonu (hücresel seviyede dokuda ve dolaşımdaki lipitlerin artışını tetikleyen FABP4 geninin etkilerini
azaltarak dengesizlikten dengeliliğe doğru yönelişi savunma sistemlerini harekete geçirerek sağlayan NRF1
kolesterol geni obesitenin engellenmesinde aktif rol almaktadır), mitokondriyal genesis ve oksidatif
fosforilasyon ile ilişkili genlerdir. Bununla birlikte AMPD1, APOA1, PPARA, PPARD genleri (metabolizma
genleri), lipit metabolizması, kas glikolizi, yağ asidi oksidasyonu ve glikoz homeostazı, CKMM / CKM, IL6
genleri toparlanma (recovery) enerji kaynaklarının yönetimi, taşınması, inflamasyon ve kas hasarı onarımına
yanıt vermede etkili olduğu ifade edilen genlerdir. CK-MM geni üzerinde oluşan polimorfizmlerin aerobik
169

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

dayanıklılık performansında artışa sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda yapılan bir çalışmada 20
haftalık dönem içerisinde uygulanan egzersizler sonrasında gözlemlenen performansın artışı ve oksijen
ihtiyacının azalması arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir13. DNAPTP6, PAPSS2 ve C18orf2
genleri de egzersize genetik yatkınlığı belirleyen aerobik ve anaerobik özellikteki kas lifleri ve beyin
proteinlerinin ekspresyonu ve maksimal yüklenme kapasitesi ile ilişkilendirilir. Ayrıca, ligament ve tendon
kuvvetini etkileyen ve spor yaralanmalarında ağrı eşiğini ve iyileşme sürecini etkileyen COL1A1, COL5A1,
GDF5, MMP3 ve CILP genleri de kolajen oluşumu, kıkırdak yapı, hücre dışı matris bakımı ve tendon onarımı
ile ilişkilendirilmektedir.
Günümüzde ACE ve ACTN3 (alfa-aktinin-3) polimorfizmleri gibi sadece çok sınırlı sayıda
performansla ilişkili genetik lokus bilinmektedir. Bununla birlikte, sedanterler ve sporcuların büyük
gruplarında genom çapında yapılan bağlantı çalışmaları genetik kimliği belirleme repertuarına da ivme
kazandıracaktır. Mevcut genetik teknolojiler halihazırda kullanılan yetenek seçim stratejileriyle anlamlı bir
şekilde örtüşmeyebilir, ancak genom özellikli teknolojilerin özellikle CRISPR teknolojisi gibi sporla ilgili
özelliklere uygulanması çok yakın gelecekte manzarayı değiştirebilir. CRISPR teknolojisi, genetik kod
bölümlerinin ekleme, kaldırma gibi yöntemlerle genleri yönlendirme amaçlı genom düzenlemede etkili bir
teknoloji yöntemidir. Bazı genetik hastalıkları iyileştirme ihtimalini hücredeki DNA yapısında yaptığı
değişikliklerle ortaya koymaktadır. Binlerce yıldır insanlar doğuştan gelen yeteneklerin ve çevresel faktörler
gibi dış etkileşimlerin herhangi bir sayıda özelliğin gelişimindeki rollerini tartıştılar. Bugün itibariyle
kazanılan yeteneklerin büyük çoğunluğunun hem doğuştan gelen kalıtım hem de dış çevresel faktörlerin ve
yaşam biçiminin birleşiminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır 1,2,3,4,5,6,8,14,15,16,17.
Tartışma ve Sonuç
Genetik miras ya da kalıtımın sportif performans üzerindeki etkileri şüphe götürmez bir gerçektir.
Ancak, bugün itibariyle atletik performansla ilişkili olarak tanımlanan iki yüzden fazla aday genin dışında
daha da fazla gen olabileceği ve esas itibariyle söz konusu aday genler ve bu genlerle ilişkili diğer genlerin
ortaya çıkarılması neticesinde metabolizmada açığa çıkarabileceği olumu ya da olumsuz yansımalarının
ilerleyen zamanlarda akıllarda yer tutan kuşkulara açıklık kazandıracağı muhakkaktır. Şimdilik, sadece aday
genler ve organizmada yarattığı etkiler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerin çok gen ve çok faktörlü
olası sonuçların ötesinde olduğu, ilerleyen zamanlarda genler ve birbirleriyle eşgüdümleri neticesinde
oluşabilecek enerji kaynakları, immün sistem, hormonal ve enzimatik aktiviteler vb. metabolik durumların
karşılıklı etkileşimleri hakkında bir fikir birliği sağlanabileceği öngörüsü ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
Günümüzde çok yaygın olmasa da birçok ülkede olası yeteneklerin ve sakatlanma ihtimali ve iyileşme
süreçlerinin belirlenmesine yönelik genetik testler uygulanmaktadır. Kesin sonuçları yansıtıp yansıtmadığına
dair spor ve bilim dünyasında tartışmalar yaratan bu testlere ve çalışmalara önyargı ile yaklaşmaktan çok
disiplinler arası çalışmalarla genetik ve sportif performans ilişkisinin ilerlemesine katkıda bulunulmasının
yerinde olacağını düşünmekle birlikte; söz konusu yetenek işaretleyicilerin tılsımlı bir destek olmadığı da
muhakkaktır. Genetik testler; sporcuların ve antrenörlerin hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak kullanışlı
yöntemlerdir; ancak söz konusu testlerin, sportif yeteneği belirleme ve antrenman şiddetini tayin etme gibi
işlevlerinin tek başına yeterli olması muhtemel değildir. Sportif başarıyı tetikleyen genetik miras; çevresel
faktörler, yaşam biçimi, antrenmanların uygulanması, yüklenmelerin kapsamı ve şiddeti, sinir kas uyumunun
gelişimi (kas içi ve kaslar arası eşgüdüm), yeterli beslenme ve kültürel farklılıklar gibi çok faktörlü
parametreler bireye özgü değişimler ya da farklılaşmalar açığa çıkarabilir. Söz konusu değişkenler göz önünde
bulundurularak performans gelişimi ve sportif başarı hakkında belli başlı öngörülerde bulunulabilir. Genetik
testlerin sportif yeteneği belirleme ve antrenman şiddetini tayin etme gibi işlevinin tek başına yeterli olabilme
ihtimali sınırlıdır ve tartışmalara açık bir olgudur 18,19.
Genetik ve sportif performans ilişkisi yeni bir olgu ve dikkat edilmesi gereken detaylar içermektedir.
Gen testleri ile alınan sonuçlar sporcu ve antrenörlere yol gösterici mahiyette hedefe bir adım daha
yaklaşılmasına olanak sağlayabilecek yöntem ya da uygulamalar olmalıdır. Yetenek seçiminde kullanılan bir
diğer yöntem olan alan testleri (yetenek seçimi) vasıtasıyla da doğru branş seçimi yapılabilir, ancak bilimsel
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destekten yoksun olacak şekilde uygulanan yetenek seçimi yöntemleri sporcunun ve antrenmanla ilişkili tüm
bireylerin (antrenör, aile vb.) uzun süreli olarak zaman kaybına ve başarısızlığına neden olabilir. Bireyler
şahsına özeldir, hangi antrenman tipinin kimlere uygun olduğu öngörüsü genetik özellikler de dikkate alınarak
tespit edilebilir. Yetenek seçimi ya da fiziksel performans kriterlerinin belirlenmesi maksadıyla kullanılan
saha (uluslararası normlar çerçevesinde) ya da laboratuvar değişkenlerinin (performans testleri ve performans
genleri gibi) miktarının artırılmasının birey ya da bireyler arasındaki farklılıklardan kaynaklanan yanılma
yüzdesini de azaltabileceği öngörülmektedir2.
Dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da test edilen aday genlerin (ACE, ACTN3, NOS3 vb.) dolaşımsal
ve kassal fonksiyonları açığa çıkarabilmesi ihtimaline karşılık, anneden doğrudan alınan mitokondriyal
DNA’nın içeriğinde mevcut olan 37 genin atletik performansa yansımalarını tespit edebilmenin ihtimaller
dahilinde olmadığıdır. Çünkü atletik performans anneden alınan genlerin oksidatif metabolizma yeteneğinin
sınırları ölçüsünde uygulanabilir. Doğuştan gelen yeteneklerin motivasyon ve başarıdaki kalıcılığa karşı
önemi hakkında ki tartışmalar da uzun zamandır spor bilimleri dünyasını meşgul etmektedir. Bazıları, elit
yetenekler üretmek için gerekli olan uzun yıllar ve binlerce saatlik antrenman kararlılığının ve adanmış
çabanın yeterli olduğunu iddia etseler de20, kalıtsallık çalışmalarının ve sporcu ailelerinin geçmişleri doğuştan
gelen niteliklerin belirli kişilere atletik çabalar için bir avantaj sağladığının da açık kanıtıdır2.
Genetik faktörlerin atletik performans üzerindeki rolünün kanıtları, egzersizin özelliğine bağlı olarak
önemli ölçüde değişir. Anaerobik performans veya iskelet kası özellikleri gibi değişkenlere ilişkin sınırlı
verilerden genetik faktörlerin aerobik performans ve kardiyak fonksiyondaki (mitonkondriyal DNA yoluyla
doğrudan yavruya aktarılan özellikler) varyasyonun yaklaşık %40-60'ını, anaerobik performanstaki
varyasyonun ise %50-90'ını oluşturduğu öngörülmektedir. İnsan genomundaki yaklaşık üç milyar nükleotid
(baz çiftleri) ile genlerin aktivitesini etkileyebilecek nükleotid kombinasyonlarının sayısı esasen sonsuzdur.
Son yıllarda özellikle insan genomunda ortaya çıkarılan bilgilerin artarak devam etmesi, önümüzdeki yıllarda
atletik performans ve ilişkili antrenman uygulamaları ve performansı etkileyen genetik elementlerin rolünü
daha da netleştirecektir. Bununla birlikte, bugüne kadar elde edilen verilere bakılarak, atletik performans
gelişiminde yer alan genlerin metabolizmada yarattığı olumlu ya da olumsuz etkilerin genel ifadesinin açık
olmadığı da anlaşılmaktadır.
ACE ve ACTN3 gibi performansla ilişkili gen varyantları, farklı bağımsız araştırma grupları tarafından
incelenmiş ve çelişkili sonuçlar (özellikle homojen olmayan kısa süreli ve küçük gruplarda) rapor edilmiştir.
Bugün birçok ülkede performansla ilişkili olduğu ifade edilen gen testleri yapılmaktadır. Söz konusu gen
testleri sadece aday geni irdelemekte, ancak diğer genlerle ilişkisini ve başka hangi genlerin bahse konu
gelişimde ya da sınırlı gelişiminde etkili olup olamayacağını açıklamamaktadır. Aynı şekilde, çocuklarda ve
gençlerde atletik performans gelişimini sağlayan aday genlere bakılarak ilgili spor branşlarına yönlendirmenin
de doğru antrenman uygulamaları (yüklenme dozajları, biyomotor ve yardımcı biyomotor özelliklerin eş
güdümü vb.) yapılamadığı müddetçe herhangi bir anlam taşımayacağı değerlendirilmektedir.
Sportif performansı belirleyen faktörlerin neler olduğuna dair yapılan araştırmalardan en doğru sonucu
alabilmek için, bu araştırmaların öncelikle büyük ve homojen (ırk, cinsiyet, coğrafi orijin, kültürel ve çevresel
farklılıklar, spor branşı, antrenman geçmişi, efor süresi ve şiddeti vb.) grupları kapsaması gerekir. Bu sayede
hem yetenekli sporcular seçilebilecek hem de sporcuların antrenman programlarının düzenlenmesinde
kullanılabilecek sağlıklı bilgiler elde edilebilecektir. Sportif başarıyı tetikleyen genetik miras; çevresel
faktörler, yaşam biçimi, egzersiz programlarının uygulanması (yüklenmelerin kapsamı ve şiddeti), sinir kas
uyumunun gelişimi, yeterli beslenme ve kültürel farklılıklar ile harmanlanarak bireye özel değişimler ya da
farklılaşmalar ortaya çıkarır ki ancak tüm bu değişkenler göz önünde bulundurularak performans gelişimi ve
sportif başarı hakkında sağlıklı öngörülerde bulunulabilir2, 5.
Yetenek testlerinin yansıttığı bilgiler genetik teknolojilerle yapılan seçimlerden farklı değildir, her ikisi
de küçük bilgi parçalarına dayanarak gelecekteki başarı olasılığını tahmin etmeye çalışır. Ancak, seçkin atletik
performansın tanımlanabilir genetik faktörlerden ne ölçüde etkilendiğini ortaya çıkarabilme olasılığı oldukça
düşüktür. Buna mukabil, yetenek avcıları elit sporculardaki birçok özelliği çocuklarda doğrudan
gözlemleyemedikleri için çocukların ilerleyen yaşlarda ortaya koyacakları atletik performans seviyesini ya da
özelliklerini belirleyebilme potansiyeli, genetik test programlarının ardında yatan temel gerçektir. Bugüne
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kadar yapılan çalışmalar çoğunlukla atletik performansı oluşturan fizyolojik özelliklerin altında yatan genlerin
tanımlanmasına odaklanmıştır, ancak tutum, motivasyon, stratejik düşünme ve diğerleri gibi psikolojik
özelliklerin de performansa katkıda bulunduğu şüphesi tam olarak açıklığa kavuşmamıştır21. Bu nedenle,
motivasyon ve özveriyi öngören psikolojik özelliklerin genetik profillemesinin bir yetenek tanımlama
programında başarı sağlama olasılığı daha yüksektir. İlgili genlerin profillemede ki kullanımları fizyolojik
özelliklerle ilişkili genlerden çok daha zor ve oldukça karmaşık olan gen-çevre etkileşimlerinde hareket etme
olasılığı da daha yüksektir22,23. Dahası, gelişimin doğasında zaman veya mekâna göre değişen rastlantısal
olguların önemi de oldukça fazladır. Genler, her biri sonucuna özgü bir öngörülemeyecek özelliklere sahip
olan sinyal yolakları ve biyokimyasal süreçlerle etkileşime giren karmaşık ağlar içinde düzenlenir 24. Doğru
genler ve doğru çevre bile hücresel girişimin olasılığı nedeniyle optimal gelişme sağlamak için yeterli
olmayabilir1,2,4,5,6,8,14,15,16,17.
Sporcu seçimi için yapılan genetik testler yanıltıcı ve dolayısıyla ayrımcı olma potansiyeline sahiptir,
çünkü genetik etkinin karmaşıklığı zorunlu olarak bazı aday genlerin farklı kişilerde az çok önemli olduğu
anlamına gelecektir. Eşsiz genetik profil, elit statüyü engellemez, bazı bireyler genetik bilgiye dayalı spor
mükemmelliği için seçilecekler, ancak gerçekte bunu elde edemeyeceklerdir. Önemli olan genetik tarama
tekniklerinin, yetenek belirleme programlarının bir parçası olarak söz konusu doğal avantajı ya da yeteneği
belirleyip belirleyemeyeceğidir. Önümüzdeki yıllarda belirli fizyolojik, psikomotor ve psikolojik özelliklerin
genlerinin belirlenmesi muhtemel olmakla birlikte, çocukluktaki bu faktörlerin tanımlanmasının başarılı atlet
tanımlamasına katkıda bulunup bulunmayacağı henüz kesinlik kazanmamıştır2. Kuşkusuz, doğru antrenman
uygulamalarıyla etkileşime giren uygun bir genetik profile sahip sporcuların daha yüksek performans
seviyelerine ulaşma olasılığı daha yüksektir. Ancak, elit düzey performansla sonuçlanan olası genetik ve
çevresel faktör bileşimlerinin muazzam ve genellikle öngörülemez olma ihtimali de devam edecektir. Söz
konusu parametreler (genetik, çevre ve yaşam biçimi), bir yetenek tanımlama programının bir parçası olarak
genetik taramanın kullanışlılığını sınırlayacaktır. Her ne kadar 10.000 kişiden sadece 1'i üst düzey spor
başarısına mahkûm olsa da genetik taramanın o kişiyi mevcut yetenek tanımlama stratejilerinden daha iyi
tanımlaması ihtimali oldukça iyimser görünmektedir5.
Genetik tanımlama programlarına dahil olan sporcular daha önce uzmanlaşmış, spora özel antrenmana
daha erken erişmenin gelecekteki başarı şansını artıracağına ilişkin yanlış varsayım içerisine girerler. Bu tür
erken uzmanlaşmanın sadece olumsuz sonuçları değil, aynı zamanda gelecekteki başarı için bu tür bir
uzmanlaşmanın gerekli olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Belki de genetik testin en olası kullanımı, çok
sayıda alanda aktarılabilen psikolojik veya motor becerilerde bazı genel kapasiteleri olan bireylerin
tanımlanması olacaktır. Bu bireyleri eğlenceli ve motive edici atletik aktiviteler yapmaya teşvik etmek hem
fiziksel hem de duygusal olarak gelişmek için kilit fırsatlar sunabilecektir. Bireysel genotip özellikleri
öğrenmek, sporcunun uyumlu bir yöne veya ideal performans gösterebileceği aktivitelere/branşlara
yönlenmesini sağlayarak, bireysel odaklı eğitim programlarının oluşturulmasını ve elit sporcu olmaları için
genetik potansiyeli olan bireyleri tanımak için yararlı ve kullanılabilir bir araç olabilir. Ayrıca, söz konusu
bilgiler aynı zamanda antrenörlere rehberlik bilgileri vererek onlara yardımcı olma fırsatı verirken aktif
sporcuların fizyolojik zayıflıklarını en iyi şekilde üstesinden gelmelerini ve kişisel antrenman programlarını
bireyin fizyolojik özelliklerine göre tasarlamalarını sağlayabilir.
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Dr. Nurten TOPÇU
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE 1948, 1968, 2005, 2009, 2015 ve 2017 DÖNEMİNDE EĞİTİM
PROGRAM TASARIMLARI PERSPEKTİFİNDEN HAYAT BİLGİSİ DERSİ İÇİN TASARIM
YAKLAŞIMLAR YÖNÜNDEN BİR İNCELEME
A REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL PROGRAM DESIGN IN THE
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM IN 1948, 1968, 2005, 2009, 2015 and 2017 PERIODS IN TERMS
OF DESIGN APPROACHES FOR LIFE SCIENCE COURSE

ÖZ
Yapılan bu çalışma; 1948 - 1917 yılları arasında ülkemizdeki eğitim uygulamalarında temele alınan
program tasarım yaklaşımları, süreçteki değişimleri, güncellemeleri, hayat bilgisi dersi program tasarımları
yönüyle incelemeyi amaçlamış ve genel hatlarıyla betimlenmiş. Her ülke ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
gücünü yetiştirmeyi eğitim sisteminin görevi olarak görmekte ve bu gereksinimlerini eğitim programı
tasarımlarında yapılan düzenlemelerle sağlamaya çalışmaktadır.
Eğitim uygulamalarının kalitesi ve verimliliğini arttırma çabalarına yönelik yapılan gelişim değişim
ve güncelleme ihtiyacı yetişmekte olan bireylerin yalnızca bilişsel beceri düzeylerinin (kazanımları)
geliştirilebilmesini değil aynı zamanda onların bilim teknoloji ve iletişimdeki değişimlere uyumlu becerilerle
donanmış olabilmelerini gündeme getirmektedir. Ülkemizde de program tasarımlarında belirli aralıklarla bu
değişimler yapılmış ve yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: program tasarımı, Program tasarım modelleri, hayat bilgisi dersi program
tasarımları.

ABSTRACT
This work done; Between 1948 and 1917, it aimed to examine the curriculum design approaches,
changes in the process, updates, and life studies lesson program designs, which were taken as the basis in
educational practices in our country and described in general terms. It tries to provide with the arrangements
made in its designs.
The development of the efforts to increase the quality and efficiency of educational practices, the need
for change and update not only improves the cognitive skill levels (acquisitions) of the individuals who are
growing, but also makes them equipped with skills that are compatible with the changes in science, technology
and communication. In our country, these changes have been made and are being made at certain intervals
in program designs.
Keywords program design, Program design models, life studies lesson program designs.
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GİRİŞ
Değişen dünya koşulları İnsanın geleceğe hazırlanma sürecinin temeli olan ilköğretim ve programları,
uygulamaları süreçte çocukların eğitimine yönelik kazanımlar açısından yeni yaklaşımlar yeni program
tasarımları ortaya çıkmasının nedeni olmuştur.Yetişmekte olan insana kazandırılacak özelliklerin belirlenmesi
ve bu özelliklerin kazanımlarını sağlayabilecek öğrenme-öğretme ortamlarının sunulmasında psikoloji
biliminin ve alt dallarının değişen verileri program tasarım modellerinin yenilenmesine neden olmuştur
Eğitim programı tasarısı; programın yapısı ya da örgütleme örüntüsü olarak ifadelendirilmiştir (Klein,
1991). Öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar.
Özcan'a (2014:43-44)göre; Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını
tasarlamakla başlanmalıdır. Bu aynı zamanda bir mimarın bir yapıyı tasarlaması ve plan çizmesi sürecine
benzer.
Program Tasarımı;"Hedefleri gerçekleştirmek üzere, “derse ilişkin olarak kazanımların ne
olduğu,hangi içerikle elde edileceği ve bu içeriğin nasıl bir öğretim sürecinde, hangi yöntem teknikler yoluyla,
hangi materyallerden yararlanılarak kazandırılacağı ve hangi ölçme araçlarından yararlanılarak ölçüleceğine
yönelik, her bir aşamanın belirli bir düzende planlanarak örgütlenmesidir. Öğrenme ve öğretim ile ilgili
bilimsel verileri öğretim uygulamalarında hayata geçirmeye de“öğretim tasarımı” denir. Öğrenme öğretme
sürecinin kontrollü götürülmesi açısından son derece önemlidir.
Bilim ve teknolojisindeki değişimler, öğrenme kuramlarındaki gelişmeler toplumun değişen ihtiyaçları
ve temele alınan felsefeyle;Okullarda uygulanan programların etkililiği yönüyle dinamik olması büyük önem
taşımak.
Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve bu öğeler
arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakla farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bir programın
temel öğeleri; hedef,içerik(konu alanı),öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir. Eğitim program tasarımları
bu öğelere farklı ağırlıklar verilerek oluşur.
Bir program tasarımı çalışmasında; büyük oranda, bir programın ana çerçevesi ortaya konulmaya
çalışılmaktadır;
“Ne yapılmalı?”
“Konu alanı neleri içermeli?”
“Hangi öğrenme stratejileri, kaynak ve etkinlikleri kullanmalı?”
“Sonuçların değerlendirilmesi için hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır?”
Program; konu hedeflerinin öğrenciler tarafından, etkili biçimde kazanılabilmesi için, öğretmenlere
sunulan kılavuzdur. Konu (içerik) seçiminde, içeriğin hedeflere ve öğrencilerin giriş davranışlarına uygunluğu
önem taşır.
Program tasarımlarını geliştirmede genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir.Bunlar;
1.Konu Merkezli Program Tasarımları, 2.Öğrenen Merkezli Program Tasarımları 3. Sorun Merkezli
Program Tasarımlarıdır. 1948'den günümüze hayat bilgisi dersi program tasarımları da süreçteki değişimler
ve güncellemelerle farklı tasarım modelleriyle planlanmıştır. Hayat Bilgisi dersinin önemli görülmesi tarihsel
süreçte çok öncelere dayanmaktadır. Hemen hemen her kültürde hayat bilgisi öğretimi ve önemiyle ilgili
görüşlere rastlanmaktadır. Dünya ülkelerinde zorunlu olması yönüyle ortaklaşan ilköğretimde; temel bilgi,
beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırma hedefleriyle de örtüşmektedir. Felsefi görüş veya koşul farkıyla
değişik uygulamaların olabileceğini de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için tasarlanan
hayat bilgisi dersi; temel eğitim birinci kademede, çocukların merak duygularını harekete geçirme, algı
kapasitelerini genişletebilme, yaşama yönelik temel becerileri kazandırabilme, soyut işlemler dönemi olan
ikinci kademede alınacak dersler için temel oluşturabilme gibi birçok yönüyle önemli görülmektedir.
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak kazanımlar için gerekli temel yaşam becerilerinin
geliştirilmesine önem verilmeli etkinlikler bu anlayışla hazırlanmalıdır.
Temel Eğitimde hayat bilgisi dersi 1, 2, ve 3. sınıflarda okutulmaktadır. Bu dönemde çocuklar yaşamı
bir bütün olarak algılar. Somut işlemler dönemindedir. Algı ve düşünce biçimleri gelişim evrelerine uygun ve
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kendilerine özgüdür, yani özneldir. Binbaşıoğlun'a göre(1974:82-84) zihin yapısı toplu öğretime ihtiyaç
duyar. Binbaşıoğlu toplu öğretim görüşünün çok eski olduğunu, Eflatuna kadar dayandırıldığını toplu
öğretimin ünite fikrini kabul ettiğini belirtmiştir. Kurucusunun Herbart olduğunu ona göre bu derste doğal ve
toplumsal olgular olaylar ele alınıp işlenirken keşfetmenin kullanılması gerektiği bilgisini aktarmıştır. Toplu
öğretimin Türkiye’de kullanılmasını zayıf bulmuştur. Ona göre gerçek toplu öğretiminde bütün dersler, hem
hayat bilgisine hem de birbirine bağlı olarak işlenilmelidir.ilk öğretim birinci devrede okutulan; Türkçe,
matematik, resim-iş, müzik beden eğitimi derslerinin bu dersin etrafında organik bir bütün oluşturması
gerekmektedir.
1948 Öncesi ve sonrasındaki programlarda toplu öğretimin uygunluğu kabul edilmiş olsa da
uygulamada 1968 programı tam olarak toplu öğretim esasına uygun olarak düzenlenmiştir ve
uygulanabilmiştir. Toplu öğretimde ;programın konuları çocuğun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre değişir
esasına da yer almıştır. Oysaki,1948’de her yerde aynı olmuştur. Bu yönüyle uygulamaya yönelik eksiklikler
görülmüştür. 1948’den günümüze hayat bilgisi program tasarımlarında toplulaştırma temele alınmıştır. 1968
ve sonrasında üniteleşen konular 2005’ten sonra toplulaştırmayı tema oluşturma olarak görmekteyiz. Program
tasarımlarını geliştirmede; Konu Merkezli,Öğrenen Merkezli ve Sorun Merkezli olarak üç temel yaklaşım
izlenmektedir. Kısaca değinecek olursak;
Konu merkezli program tasarımları;
- konu tasarımı; içerikte konu ve konuların düzenlenmesi önemlidir. Öğretmen merkezlidir.
-disiplin tasarımı; konu tasarımı ile aynıdır, program öğrencinin konuyu derinlemesine
çalışmasını sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.
-geniş alan tasarımı; birbirlerine yakın alanların birleştirilmesidir. Çoğrafya, tarih, ekonomi, sosyoloji
gibi derslerin bir arada sosyal bilgiler dersi olarak ifadelendirilmesi gibi.
-süreç tasarımı;tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım
yaklaşımıdır.(öğrenmeyi öğrenmek gibi)
Öğrenen merkezli program tasarımları;
-Çocuk merkezli tasarımlar; öğrencinin etkin duruma geçmesi, deneyim içinde öğrenmesi,
- yaşantı merkezli tasarımlar;çocuk merkezli tasarım gibidir. Ancak burada çocukların ilgi ve
ihtiyaçları önceden tasarlanmaz.
-romantik(radikal)tasarımlar; her öğrencinin kendi doğasında ele alınmasının uygun olacağını ileri
sürülmektedir, öğrenme ve bilgi sonuç değil özgürleştirici bir araçtır.
hümanistik tasarımlar; öğrenenin program karara katılması veya her birey için ayrı bir program
gereğini ileri sürmüştür.
Sorun Merkezli program tasarımları;
-yaşam şartları tasarımı; program yaşamın içinden önemli alanları kapsamalı, değerler gibi
-çekirdek tasarımı;konu ve öğrenen merkezli,işbirlikli öğrenme örneği
-toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık tasarımı; program tasarımı ile toplumun iyileşmesine
katkıda bulunmak,
İçerik Düzenleme Yaklaşımları ise;
-Doğrusal programlama yaklaşımı;ön koşul öğrenmeler yoğunluktadır.
-Sarmal(helezonik )programlama; temalar üniteler yeri geldikçe tekrarlanır.bayramlar örneği gibi.
-modüler programlama; canlılar modülü gibi.bir modül diğeri ile ilişkili olmayabilir.
-piramitsel programlama;Genelden özele programlama.
-çekirdek programlama; üniversite düzeyinde ortak derslerin yanı sıra verilen seçmeli dersler.
-Konu ağı Proje merkezli program;temalar üzerinde öğrencilerin grup yada bireysel çalışması.
-Sorgulama merkezli programlama; içerik(ünite tema) öğrencilerin sorularına göre oluşturulur.
Veri kaynağı;
Çalışmanın veri kaynakları; alanda sıklıkla kullanılan basılı kaynakların yanı sıra MEB Talim
Terbiye Kurulu’ndan alınan program ve dokümanlardır.
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Veri Analizi
Bu kaynaklara dayalı çıkarımsal bir içerik analizi ile elde edilen bilgilerdir; kaynak kitap ve
dokümanlar incelenmiş, MEB talim terbiye kurulundan alınan dokümanlar yıllara göre gruplanarak her bir
dönemin özellikleri ile temele alınan tasarımlar belirlenmiştir.
Bulgular:
hayat bilgisi dersi öğretim programı;1924, 1936, 1948, 1968 ve 1998 ilköğretim programlarında toplu
öğretim yaklaşımı gündeme gelmiştir; Ancak uygulamada 1968 programı, toplu öğretim yönünden belirleyici
olmuştur. 2005 yılı ve sonrası programları toplu öğretim esasını tema olarak temele almaktadır .
1948’den günümüze bakıldığında;
1948 programı konu merkezli program tasarımına göre düzenlenmiştir, geniş alan tasarım hedeflenmiş
ancak bilgiye dayalı konu merkezilik devam etmiştir,dersler konular birbirinden ayrı işlenmiştir. Konular
amaç olarak görülmüştür. Öğretmenin etkinliği geleneksel olarak ön planda olmuştur. İçerik tasarımı
çekirdek(konu merkezli) doğrusal denebilir. Üniteler bilgiye dayalı, ünite öğrenilmesi hedeflenmiştir.
1968 Program tasarım, geniş alan tasarımına göre düzenlenmiştir. Toplulaştırma olarak ifade edilen
beceri ve mihver ders ilişkilendirilmesi çocuğun gelişimine uygun bütünü görme eğilimi nedeniyle 1948
programından farklı olarak okutulan dersler bütünleştirilmiştir. İçerik tasarımı; doğrusal(ön koşul ilişkisi),
helezonik, yaşantı merkezli olduğu görülmektedir. proje çalışması problem çözme, yaparak yaşayarak
öğrenmenin öne çıkmış olması çocuk merkezliliğin bir işareti sayılabilir. Uygulama eleştirisi almıştır.
2005;Tasarımı öğrenen merkezlilik içerisinde; Çocuk merkezlidir. İçerik; tematik bir yaklaşımla,
toplulaştırma esasına dayalı, sarmal bir biçimde devam eden bütüncül,öğrenme öğretme süreci; oluşturmacı
yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Programın her öğesi yapılandırmacı(oluşturmacı) yaklaşıma uygun olarak
değiştirilmiştir. Bu anlayışla programlarda bilgilerin aktarılması ve tekrarının istenmesi yerine; öğrenci
tarafından keşfedilmesi ve anlamlandırılmasına fırsat sunan etkinliklere yer verilmiştir.
Programda yetişkin bakış açısı yerine çocuk bakış açısı temele alınmıştır(Öğütülmüş,2009,s.21).
Öğrenci merkezli etkinlik merkezli öğrenme yaşantıları ve süreç temelli değerlendirme olmasına karşın hala
öğretmen merkezli devam eden programın temel öğeleri 2009 ve 2015 yılındaki güncellemeleri ile yeniden
düzenlenmiştir.
2015 hayat bilgisi öğretim programı öğrenen merkezlidir, 2009’a ek olarak, ölçme değerlendirmenin
süreç olması açık hale getirilmiş, örneklenmiştir. En belirleyici yönü değerler eğitimidir. Aktif katılım
vurgulanmış, toplu öğretime uygun tematiktir. Uygulama bilgisi yer almıştır. TYÇ belirlenmiştir.(Türkiye
yeterlik çerçevesi)
En son 2017 program tasarımında; öğrenen merkezli, ancak sorun merkezli program tasarım anlayışı
içerisinde; yaşam şartları (değerler) tasarım anlayışı da yer almaktadır. Merak duygusu,sorgulama, işbirliği,
sorun çözme beceri gelişimi ve bireysel farkların dikkate alınması özellikle belirtilmiştir. Eğitsel rehberlik ve
mesleki rehberliğe yer verilmiştir. Değerlendirmede süreci izleme vurgusu yapılmıştır.
SONUÇ
Her ülkenin Eğitim sistemleriyle yetiştireceği insana kazandırmak istediği özellikler yönünden bir
felsefesi vardır. Felsefe ile bilimin içiçeliği gözönüne alındığında bilimdeki değişmelerinde insana bakış
açısın,ı öğrenme biçimini etkilemesi nedeni ile
İnsan yetiştirmeyi sistemleştiren programların
tasarlanmasında değişimler zorunlu hale gelmektedir. Ülkemizde hayat bilgisi öğretim programı; 1948 ve
1968'de genel olarak konu merkezli program tasarımına göre planlanmıştır. 1968'e kıyasla köklü değişiklikler
içeren 2005 ve sonrası programlarlarda hayat bilgisi öğretim programı; genel olarak öğrenci merkezli
tasarımdır. Öğrenme öğretme süreci yapılandırmacıdır. ''yapılandırmacılık çok farklı görüşleri bir araya
getirmek için bir bir şemsiye görevi yapmaktadır''yapılandırmacı görüşte öğrenme bilgiyi kazanımdan çok
yapılandırmanın desteklendiği bir süreçtir.(Duffy,Cunningman,1996,akt,Duman.s,2008). Duman,(2008)
yapılandırmacı görüş incelendiğinde öğrencinin aktifliğinin ortaya çıktığını belirtmiştir.
(Derry,1989,Akt.Arslan,1996,s.4). Öğrencinin yeni fikirlerle önceki öğrenmeleri arasında bağ kurması
bütünleştirmesi gereğini, (Özçelik,2004,s,49)önceki bilgilerinde bu süreçte kullanılabilir hale getirilmesini
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aynı zamanda bu bilgiler üzerinde işleyen çeşitli bilişsel süreçlerin olacağını belirtmiştir. Bu
yaklaşım;Öğrencileri hayata hazırlayan veya hayatın kendisi olmasında deneyim sunan hayat bilgisi dersi için
önemli görülmüştür. 2009, 2015 ve 2017'deki öğretim programlar tasarımlarında da temel öğeler yönünden
güncellemelere gidilmiştir. Ayrıca Uygulamalarda öğretmene yardımcı olabilecek etkinlik materyal
düzenlemelerine daha geniş yer verilmiş, uygulama daha kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Eğitim kurumlarının
işlevselliğini uyguladıkları programların iş görüsü belirlemektedir. Bu nedenle amaç ve koşullarına en uygun
program tasarım modeli seçebilir veya bu modellerden yararlanarak yeni bir model geliştirebilirler (Erden,
1998).
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TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ
LEGAL STATUS OF SYRIAN IMMIGRANTS LIVING IN TURKEY

ÖZ
Bu çalışmada, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin hukuki statülerinin ne
olduğunu açıklamaktır. Türk hukukunda Suriyelilerin hukuki durumu ilgili kanun ve yönetmeliklerle
değerlendirilecektir.
Böylece gerek akademik gerekse hukuki metinlerle Suriyelilerin hukuki statüleri ile ilgili sıklıkla
ortaya koyulan yanlış kavramların neler olduğunu ortaya koymak ve doğru kavramı da Türk hukukuna göre
belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için ilgili kanun ve yönetmelikler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Geçici Koruma, Suriye İç Savaşı, Türk Hukuku.

ABSTRACT
In this study, the legal status of Syrians who have migrated to Turkey will be discussed. The legal
status of Syrians in Turkish law will be evaluated with relevant laws and regulations.
Thus, we will talk about the wrong concepts regarding the legal status of Syrians in both academic
and legal texts. Instead, it will be revealed which is the correct concept. To achieve this purpose, relevant
laws and regulations will be examined.
Keywords: Refugee, Asylum Seeker, Temporary Protection, Syrian Civil War, Turkish Law.
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GİRİŞ
21. yüzyıl daha şimdiden birçok yazar ve araştırmacı tarafından göçler çağı olarak adlandırılmaktadır.
Dünya üzerindeki insanlar, hangi coğrafyada doğduklarına bakılmaksızın, sürekli bir mobilite halindedir
denebilir. Özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, birey ya da kitlelerin göç etmeye karar
vermelerinde önemli birer teşvik unsuru olmuştur. Birey ya da kitleler, bazen daha iyi ekonomik ve sosyal
koşullara ulaşma arzusu ile bazen de zorunlu sebeplerle bulundukları ülkeyi terk ederek başka bir ülkeye göç
ederler. Ancak göç eylemini gerçekleştiren birey ya da kitlelerin göç ettikleri ülkedeki hukuki statüleri
uluslararası sözleşmeler ve göç edilen ülkenin mevzuatına göre şekillenir. Dolayısıyla göç edenler, bu
mevzuat dâhilinde hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Bu yüzden göçmenlerin hukuki statüleri önem arz
etmektedir.
Göç edenlerin hukuki statüleri çoğu zaman karıştırılabilmektedir. Göçmen, sığınmacı, mülteci, misafir,
düzensiz göçmen, düzenli göçmen gibi çeşitli kavramlar göç eden kişi ya da gruplar için sıkça başvurulan
tanımlamalar arasındadır. Ancak bu kavramların hepsi farklı hukuki statüleri ifade etmektedir. Dolayısıyla bu
kavramların hiçbiri bir diğerinin ikamesi sayılamaz, yerine kullanılamaz. Türkiye’de Suriyeliler hakkında
gerek halkın tanımlamalarında gerek devlet birimlerinin açıklamalarında gerekse akademik ve hukuki
çalışmalarda sıklıkla bu kavram kargaşasının hâkim olduğu görülmektedir. Bu kargaşanın, özellikle devlet
dilinde ve akademik çalışmalarda giderilmesi elzemdir.
Bu çalışmada, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin hukuki statülerinin ne
olduğunu açıklamaktır. Türk hukukunda Suriyelilerin hukuki durumu ilgili kanun ve yönetmeliklerle
değerlendirilecektir. Böylece gerek akademik gerekse hukuki metinlerle Suriyelilerin hukuki statüleri ile ilgili
sıklıkla ortaya koyulan yanlış kavramların neler olduğunu ortaya koymak ve doğru kavramı da Türk hukukuna
göre belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için ilgili kanun ve yönetmelikler incelenecektir.
1.
GÖÇ KAVRAMI ve GENEL OLARAK GÖÇMENLERİN HUKUKİ STATÜSÜ
İnsanlık tarihiyle akran ve kadim bir kavram olarak göç birey, grup ya da kitlelerin ekonomik, sosyal,
siyasal ya da doğal sebeplerden dolayı yaşadıkları mekânı terk etmeleri ve yeni bir yerleşim mekânında
hayatlarını sürdürmelerini ifade etmektedir. Göç hareketliliklerin arkasında yatan motivasyon çoğu zaman
farklılık gösterebilir. “Dünyada nüfus hareketliliklerinin genel karakteri insanların güvenli, tok ve özgür
yaşama arzusunun bir terkibini ifade etmektedir. Bundan ötürü hareket, güvensiz, besinsiz ve hürriyetsiz olan
coğrafyadan bunların tersinin olduğu varsayılana doğru olmaktadır. Bu hareketleri tetikleyen gelişmeler
savaşlar, kimlikler arası kırımlar, kıtlıklar ve despotik-otoriter yönetimlerin pratikleri olarak özetlenebilir”
(Eser ve Çiçek, 2020: 116). Göçler, farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesi, farklı etnik kültürlerden
insanların birbirine karışması ve birlikte yaşama iradelerini ortaya koymak açısından birbirinden etkilenerek
ortak bir kültürü yaratmaları açısından da toplumsal değişmelerin önemli bir tetikleyicisi olarak görülebilir.
Karpat’a göre (2019: 9) yeni ırklar, yeni kültürler, yeni idare ve yaşam biçimleri göçlerin etkisiyle ortaya
çıkmış ve günümüz toplumlarının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla göç hareketliliklerinin
devamlılığı, toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinin de devamlılığını sağlayacak bir katalizör görevi
görmeye devam edecektir.
Günümüzde de toplumsal değişim ve dönüşümün devamlılığını sağlayan göçlerin, toplumsal dönüşüm
sürecinde olumlu bir rol oynaması toplumsal barış ve beka için elzemdir. Bunun başarılabilmesinin yolu
elbette göçmenlerin, göç ettikleri topluma entegrasyon süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları ile
mümkün olacaktır. Zira göçmenler, göç eylemini gerçekleştirirken yalnızca fiziki mekânlarını değiştirmekle
kalmaz; bütün bir hayat tecrübesini de değiştirmek zorunda kalırlar. Göç ettikleri yerin yaşam biçimine,
siyasal ve ekonomik yönetim şekline ve gündelik hayat pratiklerine de uyum sağlamak zorunda hissederler
(Çiçek vd, 2018: 149). Bu uyum sağlama süreci (ya da entegrasyon süreci) göçmenlerin hukuki statüleri
nedeniyle bazen toplumsal entegrasyonu zorlaştırabilir ve hatta imkansız hale getirebilir. Dolayısıyla ilk
olarak göç yazınındaki göçmen, mülteci, sığınmacı, misafir gibi hukuki statülerin neyi ifade ettiği büyük önem
arz etmektedir.
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1.1. Göçmen
Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü göçmen kavramını, “kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için
başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir” şeklinde tanımlamaktadır. TDK’nın tanımında
göçmenin, başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişi olduğuna vurgu yapılmakta, bu yönüyle ülke
içinde çeşitli nedenlerle yer değiştirenlerin (ya da şehir değiştirenler) göçmen sayılamayacağı anlaşılmaktadır.
Göç yazınının otorite isimlerinde biri olan Fiast (2003: 43) de TDK’nın tanımına benzer şekilde göçmeni,
başka bir ülkeye ikamet etmek üzere giden kişi ya da gruplar şeklinde tanımlamıştır. Ona göre aynı idari birim
içerisindeki insan hareketliliğini göç kapsamında değerlendirmemelidir. Zira Faist aynı ülke sınırları içindeki
yer değiştirme eylemini yeniden yerleşim olarak adlandırmaktadır. Zira ona göre göçün kriteri ulus-aşırı
alanda gerçekleşiyor olmasıdır. Başka bir deyişle göç, ancak uluslararası insan hareketliliği kapsamında ele
alınabilir. Göçmen de ikamet yerini değiştirmek için uluslararası göç eylemini gerçekleştiren kişidir. Fakat
burada üzerinde durulması gereken bir başka önemli detay daha vardır. Göçmenler, bahsi geçen göç eylemini
gerçekleştirirken kendi iradeleri dâhilinde hareket ederler. Başka bir deyişle göçmen terimi genellikle bireyin
göç etme kararını kendi özgür iradesiyle ve kişisel rahatlık sebepleriyle aldığı durumları kapsar (Adıgüzel,
2018: 4). Göçmen, maddi koşullarını iyileştirmek, daha iyi sosyal koşullarda hayatlarını sürdürebilmek gibi
saiklerle başka bir ülkeye göç eden kişi ya da gruplar olarak tanımlanabilir (Uluslararası Göç Terimleri
Sözlüğü, 2009: 22). Ekşi (2015: 16) ise göçmen kavramını, ülkede bulunan bütün yabancıları kapsayan genel
bir kavram olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre ülkede bulunan turistler, düzenli ve düzensiz göçmenler,
sığınmacı ve mültecilerin tamamı göçmen olarak kabul edilebilir. Buradan da görüleceği üzere göçmen
kavramı üzerinde bir konsensüs yoktur. Ancak genel olarak göçmen kavramını kişilerin kendi iradeleri ile
maddi ve sosyal koşullarında iyileşme beklentisi dâhilinde başka bir ülkede ikamet etmek üzere göç eden kişi
ya da gruplar şeklinde tanımlandığı söylenebilir.
Literatürde göç kavramı sıkça düzenli göç ve düzensiz göç olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki tasnif,
göçmenlerin göç ettikleri ülkede hukuki yollarla mı yoksa gayrı hukuki yollarla mı giriş yaptıkları ya da
sonradan yasal olmayan şekilde ülkede kaldıklarını belirtmek üzere kullanılmaktadır. Buna göre düzenli göç,
birey ya da toplulukların vatandaşı oldukları ülke dışındaki başka bir ülkeye yasal yollarla giriş yapmaları,
kalmaları ve çıkış yapmaları ifade etmektedir. Düzenli göçte göçmenler, mevzuata uygun evraklara sahiptirler
ve başka bir ülkeye girişleri, orada kalma süreleri gibi durumlar tamamen yasal yollarla gerçekleşmektedir.
Buna karşın düzensiz göç, düzensiz ya da kayıtsız göçmenleri konu almaktadır. Düzensiz göçmenler,
geçmekte olduğu ya da bulunduğu ülkede yasal statü bakımından problemli olan kişilerdir (Atasü Toğçuoğlu,
2018: 503). Düzensiz göçmenler, göç edecekleri ülkeye ya turist vizesi gibi kısa süreli vize alarak giriş yapan,
vizesi bitmesine rağmen ülkesine geri dönmeyen, ayrıca çalışma izni olmamasına rağmen gittiği ülkede
çalışan ve burada hayatını sürdürmek üzere bulunan dokümansız ya da sonradan dokümansız durumuna
kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Görüldüğü üzere ister düzenli isterse düzensiz olsun,
göçmenler daha çok kendi rızaları ile ve genel olarak daha iyi ekonomik şartlara erişmek için başka bir ülkeye
göç eden birey ya da grupları kapsar. Buna karşın mülteci ve sığınmacıların durumu farklılık arz etmektedir.
1.2. Mülteci
Mülteci kavramı, kişilerin ya da kitlelerin rızaları dışında ülkelerinden göç etmek zorunda kalmalarını
konu almaktadır. Mülteciler, uluslararası hukuk tarafından tanımlanır ve korunurlar. Bu yüzden mülteci
kavramını göç eylemini gerçekleştiren her şahıs, grup ya da kitle için kullanmak söz konusu olamaz. Mülteci
kavramı, bir ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri ya da iç savaş gibi nedenlerle ülkesinden kaçmak zorunda
olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Mülteciler, göçmenlerin aksine kendi gönüllü iradeleriyle göç
etmezler, göç etmek zorunda kalırlar (Çiçek, 2020: 247). “Mülteciler; eziyet, çatışma, saldırı veya toplum
huzurunu ciddi şekilde bozan diğer durumlarda, geldikleri ülkelerin dışında bulunan ve bunun sonucu olarak
da uluslararası koruma talebinde bulunan kişilerdir. İçinde bulundukları durumlar, çoğunlukla o kadar
tehlikeli ve dayanılmazdır ki, yakın bölgelerdeki ülkelerde güvenlik arama amacıyla ülkelerinin milli sınırları
dışına çıkarlar. Bu nedenle de devletler, BMMYK ve ilgili kuruluşların desteğini kazanarak uluslararası
mülteci statüsüne girerler” (UNCHR Mülteci ve Göçmen).
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1.3. Sığınmacı
Sığınmacı kavramı, sığınma arayan, mülteci olmak üzere başvuru yapmış ancak henüz başvurusu
tamamlanmamış kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Sığınmacılar, insani gerekçelerle ülkelerinden göç
etmek zorunda kalan ve başka bir ülkeye mültecilik başvurusu yapıp henüz mülteci statüsü alamayan
kişilerdir. Başka bir deyişle mültecilik başvurusu sonucunu bekleyen kişilerdir. Bu kişilere insani ya da diğer
gerekçelerle ülkede kalma izni verilmemişse ülkede bulunan herhangi bir düzensiz göçmen ya da yabancı gibi
her an sınır dışı edilebilirler (Çiçekli, 2009: 49).
Görüldüğü üzere göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları, göç edenler açısından farklı statüleri
belirtmektedir. Bunların hak ve yükümlülükleri, göç ettikleri ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
ve kendi iç hukuklarında ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de göçmen, mülteci ve sığınmacı gibi
statüleri, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara koydukları şerhlerle çeşitli kanun ve yönetmeliklerle
tanımlamış ve göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini bu doğrultuda çerçevelemiştir.
2.
TÜRK HUKUKU’NDA YABANCILARIN HUKUKİ STATÜLERİ
Türk Hukuku’nda yabancıların statüsüne geçmeden önce, bugün de bağlayıcılığını devam ettiren bir
uluslararası sözleşmeden bahsetmek gerekir. Zira Türkiye’nin geçmişte ve günümüzdeki sığınmacı ve mülteci
tanımlarının hepsi, bu sözleşmeye göre şekillenmiştir. 1951 tarihli Mültecilerin Hukukî Statüsüne Dair
Cenevre Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dair 1967 tarihli Mültecilerin Hukukî Statüsüne İlişkin Protokol,
uluslararası mülteci hukukunun temelini oluşturmaktadır. Cenevre Sözleşmesi’nde mülteci kavramı, kendi
ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü sebebiyle
zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak
istemeyen veya zulüm korkusu nedeniyle oraya dönmek istemeyen kişi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin
de imzaladığı bu sözleşme, mültecilerin statülerini ve hukukunu uluslararası olarak tanımlamıştır
(Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme). Ancak Türkiye, 24 Ağustos 1951 tarihinde bu sözleşmeyi
imzalamasına karşın 29 Ağustos 1961 tarihinde coğrafi bir çekince koymuştur. Bu çekinceye göre Türkiye
yalnızca Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıları mülteci olarak kabul edecektir. Avrupa ülkeleri dışından
gelenler ise Türk hukukuna göre sığınmacı (asylum sesker) olarak tanımlanmaktaydı. Bu kapsamda, Erdoğan
(2018: 45)’a göre, Cenevre Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girdiği yıldan günümüze (yaklaşık 60 yıllık
süreçte) 27 tanesi Yunanistan, 6 tanesi Bulgaristan, 6 tanesi Sırbistan-Karadağ, 3 tanesi Azerbaycan ve 1
tanesi de Arnavutluk vatandaşı olmak üzere Türkiye’ye toplam 43 mülteci kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 16. maddesi, temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar için,
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği hükmüne dayanmaktadır. Dolayısıyla
yabancılara yönelik koruma, anayasa ile garanti altına alınmıştır. Türkiye’de sığınmacı ve mültecilere yönelik
iç hukuk düzenlemeleri, sınırlarımızda yaşanan göç hadiseleri sonucunda 1994 yılında bir yönetmelik ile
yapılmıştır. Bahsi geçen yönetmelik “Türkiye’ye İltica Eden ve Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere
Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adını taşımakta olup 2006 yılında küçük değişikliklerle yeniden
kabul edilmiş ve mültecileri şu şekilde tanımlamaktadır: “mülteci; Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle
ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata
uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin
himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve
önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen
yabancıdır” (Resmi Gazete, 30 Kasım 1994).
Görüldüğü üzere bu yönetmelikte Türkiye’nin mülteci tanımı, Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi şerhe
uygun şekilde tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte sığınmacılar ise “ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal
gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı
olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan
dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya
dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu
183

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

metne göre sığınmacı ile mülteci arasında en temel fark geldikleri coğrafyadır. 1994 Yönetmeliği doğrudan
sığınma olaylarına ilişkin ilk genel düzenleyici belge niteliğindedir. Bununla birlikte Yönetmelik’in dayandığı
bir kanunun bulunmadığına da işaret etmek gerekir (Kaya ve Eren, 2015: 21).
Türk Hukuku’nda bahsi geçen bu yönetmelik olsa da bir kanunun eksikliği göze çarpmaktaydı. Bu
konuda özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde yabancılarla ilgili bir kanun üzerinde
çalışılmış ve Suriye iç savaşının da etkileriyle bahsi geçen kanun 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen
kanun 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’dur.
2.1. YABACILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (YUKK) ve TÜRKİYE’DEKİ
SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜLERİ
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte rejim karşıtı ya da yanlısı olduğuna bakılmasızın,
çok sayıda Suriyeli başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır gibi ülkelere göç etmek zorunda
kalmıştır. İç savaşın süresinin uzaması ve çeşitli terör örgütlerinin (DAEŞ/IŞİD, PYD-YPG gibi) de birer aktör
olarak bu savaşta yer alması, geçen on yıllık sürede daha fazla sayıda Suriyelinin kitlesel göçlere maruz
kalmalarına sebep olmuştur. Türkiye, bu süreçte açık kapı politikasıyla can güvenliği tehlikede olan
Suriyelilere sınır kapılarını açmış ve herhangi bir doküman sormaksızın güvenliklerini sağlamak için gerekli
tedbirleri almıştır.
Suriyelilerin geldiği ilk günlerde gerek Türk devleti gerekse kamuoyu gözünde Suriyeliler, misafir
olarak görülmüş ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında toplumsal bir seferberlik başlatılmıştır. Geçici
barınma merkezlerinde (kamplarda) ve il, ilçe ve hatta köylerde Türk toplumuyla birlikte aynı yaşam alanlarını
paylaşan Suriyeliler, halk tarafından uzunca süre misafir olarak görülmüş ve adlandırılmıştır. Bahsi geçen
misafir söylemi, bazı zamanlar devletin yetkili isimleri tarafından da dile getirilmiştir. Örneğin dönemin
AFAD Başkanı (günümüzde Cumhurbaşkanı Yardımcısı) olan Fuat Oktay, Suriyelilerin durumunu açıklarken
“Türk milletinin misafirperverliğini anlatması için sığınmacı kelimesi kullanmadık. Onları misafir olarak
görüyoruz” (Yenişafak Gazetesi) sözlerini kullanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2019
yılında yaptığı bir konuşmada “bizim peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı
nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti” diyerek, Suriyelileri
muhacir olarak tanımlamış ve Türk toplumuyla aralarında ensar- muhacir hukuku olduğunu söylemiştir. Türk
toplumunda, medyada ve birçok siyasetçi tarafından Suriyeliler misafir, muhacir, göçmen, mülteci, sığınmacı
gibi kavramlarla adlandırılmaktadır. Akademik camiada da bu kavram kargaşasına sıkça rastlanmaktadır. Zira
Murat Erdoğan (2018) Suriyeliler için "sığınmacılar" ya da yalnızca Suriyeliler, Kirişci ve Karaca (2015) ise
mülteci kavramını kullanmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda uluslar arası örgütün de Suriyelileri mülteci
olarak adlandırdığı görülmektedir (Bostan, 2018: 51). Oysa Türkiye’de bulunan Suriyelilerin resmi statüsü
burada bahsi geçen kavramların hiçbiri değildir. Kirişçi ve Karaca’nın yanı sıra uluslararası örgütlerin mülteci
kavramını kullanmaları esasında doğrudur. Zira Suriyelilerin durumu Cenevre Sözleşmesi’nde geçen mülteci
kavramı ile doğrudan uyumludur. Ancak Türk hukuku, Cenevre Sözleşmesine coğrafi çekince koymuştur ve
Suriye’den gelenler de bu çekince dâhilinde mülteci statüsünde değildir.
Suriyelilerin hukuki statüsü ile ilgili hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nda düzenlenmiştir. YUKK’un amacı “yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve
Türkiye’den çıkışları; Türkiye’den uluslararası koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamı
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir" (YUKK, md 1). Suriyelilerin hukuki statüsü bu
kanunun 91. maddesi hükmünce belirlenmiştir. Buna maddeye göre;
“(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.
(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında
yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve
yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”.
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Bu madde, 22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği’nin çıkarılmasının önünü açmıştır.
Geçici Koruma Yönetmeliği ile sığınmacı kavramı kaldırılmış, yerine şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici
koruma kavramları getirilmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesinde geçici koruma şu şekilde tanımlanmıştır:
“Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla
kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve
uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan koruma” (Geçici
Koruma Yönetmeliği, 2014).
Geçici koruma, sadece kitlesel olaylarda sağlanmaktadır. Geçici koruma sağlanması için yabancıların
aşağıdaki koşullarda olmaları gerekir: a)kitlesel olarak ülkeden ayrılmaya zorlanmış olmaları, b)ayrıldıkları
ülkeye geri dönememeleri, c)acil ve geçici koruma ihtiyacı içinde olmaları (Kaya ve Eren, 2015: 48). Geçici
Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancılara (Suriyelilere) sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal
yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetlerin sağlanacağı belirtilmiş ve bu konuda ayrıntılı
hükümlere yer verilmiştir (Topal, 2015: 17).
SONUÇ
Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda dört milyona yakın kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.
Başlangıçta kısa sürede Suriye iç savaşının biteceğini öngören ve Suriyelileri misafir olarak gören
Türkiye’deki otoriteler, savaş sürecinin uzaması ve Suriyelilerin kalıcılığının uzaması ile birlikte misafirlik
süreci kalıcılığa dönüşmüştür. Ancak bu dönüşüm, Suriyelilerin hangi statü ile Türkiye’de bulunduklarını ve
hangi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları sorununu gündeme getirmiştir. Türk kamuoyunda, devlet
yöneticilerinde ve akademide Suriyelilerin kalıcı üzerine misafirlik söylemi terk edilmiş ancak bunun yerine
sığınmacı, mülteci, göçmen, muhacir gibi çeşitli kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Oysa bu kavram
kargaşası, Suriyelilerin Türkiye’de sahip oldukları hukuki statüyü açıklama noktasında yetersiz kalmıştır.
2013 yılında çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Kanunu ile Suriyelilerin hukuki statüleri net bir şekilde
ortaya konmuş ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile bu statünün neyi ifade ettiği, nasıl kazanılıp kaybedildiği
ve hangi hak ve yükümlülükleri barındırdığı ortaya konmuştur.
Sonuç olarak ülkelerinden kaçmak zorunda kalarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin hukuki statüleri
“geçici koruma” kapsamında/statüsünde değerlendirilmekte olup, Suriyelileri sığınmacı ya da mülteci
şeklinde nitelemek Türk hukuku açısından yanlıştır. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ya da geçici koruma
statüsündeki Suriyeliler tabirini kullanmak akademik ve resmi metinlerde kullanım için daha uygundur.
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(24)
Dr. Nurten TOPÇU
SEVİYE(DÜZEY) BELİRLEME TESTİ ÇALIŞMASI
LEVEL DETERMINATION TEST STUDY

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ilkokul fen ve teknoloji dersinde yürütülen deneysel desenli araştırma için
öğrencilerin bilişsel davranışlarının ölçülebilmesi amacı ile; seviye(düzey) belirleme testi geliştirmektir.
Testin geliştirilmesi ve ölçülecek özelliklerin belirlenmesi için; geniş bir literatür taraması yapılmış kuramsal
yapı incelenmiştir.Testte yer alacak soruların saptanabilmesi için araştırma kapsamına giren 4. Sınıf Fen ve
Teknoloji dersi ders kitapları ve kaynak kitapları, öğretmen klavuz kitapları, M.E.B Talim Terbiye Kurulunca
düzenlenmiş Programları incelenmiştir. Araştırma kapsamına giren ve ikinci yarı yılda işlenecek olan ''ışık ve
ses'' ''gezegenimiz dünya'' konularının ünite analizleri yapılmıştır. Konu ağırlıklarının test maddeleri ile
örneklenmesini sağlayacak şekilde belirtke tablosu düzenlenmiştir. Bu tabloya uygun Oluşturulan soru
havuzundan seçilen 60 denemelik Test maddesi homojenliği, bilimselliği, öğrencinin gelişim özelliklerine
uygunluğu okumayı kolaylaştırması gibi birçok yönüyle tekrar incelenmiştir 60 sorunun kapsam geçerliği
yönüyle uygun ancak bu yaş grubu için 30+30 aynı davranışları ölçen soruların A ve B formu olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.Deneme uygulaması Amasya İlinde bu konuları okumuş olan 5. sınıf
öğrencilerinden seçilmiştir. 114 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Deneme örnekleminden elde edilen madde
puan analiz sonuçlarına göre; ayırt ediciliği yüksek olan test maddelerinden kapsam geçerliği göz önüne
alınarak, kritik davranışları temsil eden 26 test maddesi seçilmiştir. Seçilen test maddeleri en . 30, genelde
.40 üstü geçerliğe sahip olduğu görülmüştür, yalnız geçerliği .29 olan bir test maddesi kapsam geçerliğinin
bozulmaması için testte dahil edilmiştir.Madde Analizi Bilgi işleme araçları ile yapılmıştır. Güvenirlik
hesaplamasında KR-20 yöntemi kullanılmıştır, deneme A grubu için KR-20= 0,82 deneme B grubu için
KR-20 güvenirliği 0,836; A+B grubu birlikte KR-20 güvenirliği; 0,82 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düzey Belirmeme testi, bilişsel davranış, kritik davranış.
ABSTRACT
The aim of this study is to measure the cognitive behaviors of the students for the experimental design
research conducted in the primary school science and technology course; to develop a level (level)
determination test. In order to develop the test and to determine the properties to be measured; A wide
literature review was made and the theoretical structure was examined. In order to determine the questions
to be included in the test, the 4th grade Science and Technology course textbooks and resource books,
teacher's guide books, and the curriculums organized by the Board of Education were examined. Unit analyzes
of "light and sound" "our planet earth", which are included in the scope of the research and will be covered
in the second semester, have been made. A table of indications was arranged in a way to ensure that the
subject weights were sampled with test items. The test item of 60 trials selected from the question pool created
in accordance with this table was re-examined in many aspects such as its homogeneity, scientificity,
compliance with the developmental characteristics of the student, etc. The trial application was chosen from
5th grade students who studied these subjects in Amasya Province. The application was conducted with 114
students. According to the item score analysis results obtained from the trial sample; Considering the content
validity among the test items with high discrimination, 26 test items representing critical behaviors were
selected. The selected test items are at. 30 was generally found to have a validity of over .40, only a test item
with a validity of .29 was included in the test to ensure that the content validity was not compromised. Item
Analysis was performed with information processing tools. KR-20 method was used in the reliability
calculation. KR-20 = 0.82 for trial A group KR-20 reliability was 0.836 for trial group B; A + B group with
KR-20 reliability; It was found to be 0.82.
Keywords: Level Not Identifying test, cognitive behavior, critical behavior.
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GİRİŞ
Bilimdeki değişmelerinde insana bakış açısını öğrenme biçimini etkilemesi nedeni ile yeni kuramlar
eğitim durumları düzeni için yeni yöntem ve tekniklerde gelişmektedir. Yapılan birçok çalışmada kuramların
uygulanabilirliğini sağlayan ve somutlaştıran yöntemlerin etkililiğini belirleme olduğunu görmekteyiz. Bu
çalışmalar için seçilen araştırma desenine göre birçok farklı veri toplama aracı geliştirildiğini veya
kullanıldığını görmekteyiz. Öğrenme öğretme ortamında uygulanması önerilen bir yöntemin öğrenci
tarafından ne ölçüde kazanım sağladığı bilgisine ulaşılması gerekmektedir. Düzey belirleme testi; başlangıç
ve sonuç düzeylerini belirlemek amacıyla ölçümlerin karşılaştırılmasına fırsat sunan bir testtir. Hedefleri
temsil eden kazanımların iyi hazırlanmış olması gerekir.
Öğrencilerin bilişsel davranışlarının ölçülebilmesi amacı ile; ölçülecek özelliklerin belirlenmesi için;
test hazırlama kılavuzları, ölçme ve değerlendirme, Bilimsel Araştırma, program geliştirme kaynakları önce
yapılmış araştırmalar ve uzman görüşleri şekliyle geniş bir literatür taraması yapılmış kuramsal yapı
incelenmiştir.
Testte yer alacak soruların saptanabilmesi için araştırma kapsamına giren 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
dersi ders kitapları ve kaynak kitapları, öğretmen klavuz kitapları, M.E.B Talim Terbiye Kurulunca
düzenlenmiş Programları incelenmiştir.
Araştırma kapsamına giren analizleri yapılmıştır. Ünitelerin konu alanları için belirlenmiş
kazanımlarının bilişsel düzeyleri analitik yaklaşımla belirlenmiştir, uzman görüşü alınmış ve testi kapsayacak
belitkeler saptanmıştır.
Testin geliştirilmesi ve ölçülecek özelliklerin belirlenmesi için; test hazırlama kılavuzları, ölçme ve
değerlendirme, Bilimsel Araştırma, program geliştirme kaynakları , önce yapılmış araştırmalar ve uzman
görüşleri şekliyle geniş bir literatür taraması yapılmış kuramsal yapı incelenmiştir.
Testte yer alacak soruların saptanabilmesi için araştırma kapsamına giren 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
dersi ders kitapları ve kaynak kitapları, öğretmen klavuz kitapları, M.E.B Talim Terbiye Kurulunca
düzenlenmiş Programları incelenmiştir.
Araştırma kapsamına giren ünitelerinin analizleri yapılmıştır. Konu ağırlıklarının test maddeleri ile
örneklenmesini sağlayacak şekilde belirtke tablosu düzenlenmiştir. Belirtke tablosu aynı zamanda test
planıdır, kapsam geçerliğine olanak sağlar (Özçelik1981; s.96; Gülleroğlu,2014 s. 154 ).
Belirtke tablosu bir yanında bilişsel süreç becerileri boyutu ve aşamalılığı, diğer yanında sınav
içeriğinin bulunduğu ünite konu alanının bulunduğu iki boyuttan oluşur. Bilişsel özellikler; kavram tanım olgu
ilke kuram bilme, sınıflama neden belirleme önemliyi bulma, gerekçe belirleme,özetleme açıklama
yönelimleri kestirme yorum, kuralıma bulma, yeni durumları anlama, problem çözmede kullanabilme, analiz
sentez güçlerini içermektedir(Özçelik,1981, s.72 ;Demirel,2009, s. 26). Bilişsel alandaki davranışlar bilgiyi
ve bilgiden doğan zihinsel yeteneklerle becerileri içerir (Tekin,1979 s.180).
Bilişsel beceriler duyuşsal ve psikomotor beceriler için temel oluşturmaktadır, öğrenci başarısının
ölçülmesinde genellikle bilgi ve bilgiden doğan zihinsel yetenekler esas alınır (Tekin,1979.s.183).
Belirtke tablosu aracılığı ile kazanımların düzeyleri ve bu düzeylere ne derece ağırlık tanınacağı
belirlenmiştir(Özçelik,2013,s.98). Bu bağlamda her kazanıma uygun birden fazla test maddesi hazırlanmıştır
ve kritik olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerin bilişsel seviyeleri Benjamim Bloom (1956) tarafından
geliştirilen ve kendi adıyla anılan “Bloom Taksonomisi” kullanılarak geliştirilen belirtke tablosunda olduğu
gibi bilişsel düzey becerilerini temsil eden sorular; bilgi kavrama ve uygulama olarak ayrı ayrı
bölümlenmiştir.
Hazırlanan soruların teknik olarak ; Her kazanımı temsil eden yeter sayıda madde yazılması, test
maddelerinin kolaydan zora sıralanması, ön koşul ilişkisinin olması, benzer türde maddelerin bir arada olması,
test maddelerinin öğrenme alalarına göre sıralanması ve aynı öğrenme alanında olanların aynı davranışı
yoklayan maddelerin bir arada olması,madde kökü ifadesi ile ayrıca yazı puntoları ve maddeler arası
boşlukların ayarlanmasında yaş ve düzeylerinin dikkate alınmış olması yönüyle sorular iyi bir soruda
bulunması gerekli sorular haline getirilmeye çalışılmıştır.
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Oluşturulan soru havuzundan seçilen 60 denemelik Test maddesi homojenliği, bilimselliği, öğrencinin
gelişim özelliklerine uygunluğu okumayı kolaylaştırması gibi birçok yönüyle tekrar incelenmiştir (Atılgan,
2013 s.320).
Testin redaksiyonu ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından yapılmıştır(Ek:21) Alınan eleştirilerle
düzenlenen test maddeleri;dört program geliştirme uzmanı, üç fen ve teknoloji uzmanlarına inceletilmiştir.
Pilot okul fen ve teknoloji alan öğretmenleri ile araştırmanın yapılacağı okulun dördüncü sınıf öğretmenleri
ile görüşülmüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 60 sorunun kapsam geçerliği yönüyle uygun ancak bu yaş
grubu için 30+30 aynı davranışları ölçen soruların A ve B formu olarak uygulanmasına karar verilmiştir
(Ek:22).
Test geliştirme birçok aşamadan oluşan sistematik bir süreçtir. Geniş bir literatür taraması, test
maddesi yazılması, maddelerinin kazanımlarla tutarlı yazılması, soru havuzu, madde seçimi, redaksiyonu,
pilot uygulama ve analizleri şeklinde sıralanabilir. (Özçelik, 1992).
Deneme uygulaması grupları geçen yıl bu konuları okumuş olan 5. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir.
114 öğrenci ile uygulama yapılmıştır.(Ek:23) Öğrencilerin uygulama ile ilk kez karşılaşmış olmaları ve
yaşlarının küçük olması nedeni ile sınav öncesi öğrencilerle görüşülmüş, açıklamalar yapılmış ve gerekli
motivasyon sağlanmaya çalışılmıştır.
Testin yanıtlama süresi bir ders saati olarak belirlenmiştir. Uygulama koşullarına olabildiğince dikkat
edilmiştir. Uygulayıcı öğretmenler uygulamanın amacı ve uygulama koşulları ile ilgili önceden
bilgilendirilmişlerdir. Uygulayıcıların tercihleri de böyle olmuştur. Uygulayıcılar testin uygulama koşullarının
iyileştirilmesi için gerekli çabayı göstermişlerdir. Öğrencilerin test için psikolojilerinin hazırlanmasında da
önemli katkıları olmuştur.
Deneme örneklemi uygulama sonuçlarını sayısallaştırılması için denemeye katılan her öğrencinin, her
madde için yaptığı işaretlemeler doğru ise; (1), yanlış, boş bırakılmış veya birden çok seçenek işaretlenmiş
ise (0) olarak puanlanmıştır.(Özçelik,2013,s.117; Atılgan,2013,s.45; Özcan,2009,s.264)Bu değerlerin
güvenilir ve geçerli ölçümler haline getirilebilmesi için madde analizleri yapılmıştır (Özçelik,1981,s.117).
Madde Analizi: Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksi dir. Madde güçlük indeksi
maddendin zorluk derecesini sayısal bilgilerle verir (Kilmen,2014, s. 374).
Maddeye doğru yanıt verenlerin, testi alanların sayısına oranıdır. uygulandığı grupta doğru yanıtlama
oranı (p) ile gösterilir ve 0 ile 1 değerler alır. Sıfıra yakında değerler maddenin zorluğunu 1 e yakın değerler
kolay olduğunu gösterir.
Test maddelerinin güçlülüğü amacına bağlıdır. orta güçlükte olması tavsiye edilmektedir.
P = Maddeyi doğru yanıtlayan kişi sayısı
Testi yanıtlayan kişi sayısı
Madde Ayırtıcılık İndeksi; madde puanları ile toplam puanların korelasyonudur.
-1 ile +1 arasında değişen değerler alır 1 e yaklaşması çoğunun soruyu doğru yanıtladığı
anlamındadır. Ayırt edicilik indeksinin 0.30 üzeri çıkması beklenir.
0.20 ve 0.30 arası kalanlar düzeltilmelidir.
Genellikle ayırıcılığı 0,20 ile 0,80 arasında olan maddeler testte kullanılabilir. Ayırıcılığı 0,30 ile
0,40 arasında olan maddeler iyi; ayırıcılığı 0,40’tan daha yüksek maddeler
ise çok iyi
sayılabilir.(Özçelik,2013,s.136)
Denenmiş test puanlarının her birinin aritmetik ortalaması standart sapması puanlar arası
korelasyonu hesaplanmıştır. Denenen biçimi ile testin güvenirlik ve geçerlik tahminleri elde edilmiştir.
Madde Analizi Bilgi işleme araçları ile yapılmıştır. Güvenirlik hesaplamasında KR-20 yöntemi
kullanılmıştır, deneme A grubu için KR-20= 0,82 deneme B grubu için KR-20 güvenirliği 0,836; A+B
grubu birlikte KR-20 güvenirliği; 0,82 olarak bulunmuştur(ek:15 )
x=

[1-

]
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n: Testteki madde sayısı
p : Madde güçlük indeksi
q : (1-p)
S: Test maddeleri standart sapması
Deneme örnekleminden elde edilen madde puan analiz sonuçlarına göre; ayırt ediciliği yüksek olan
test maddelerinden kapsam geçerliği göz önüne alınarak, kritik davranışları temsil eden 26 test maddesi
seçilmiştir.(Ek:7)
Sadece öğrenme düzeyi belirlenecekse ölçme aracının tüm davranışsal özellikleri kapsaması zorunlu
değildir, hedef alınan davranışsal özelliklerin yeterli örneklemi ile örneklenen özelliklerin belirleyicileri olan
kritik davranışlardan başlıcaları ölçme aracında kapsanması yeterli olabilir, zaten tüm davranışlar tek testle de
ölçülemez.(Özçelik.2013,s.62) Eğitimde kazandırılması gereken davranışların düzey testleri için kritik
olanlarının test kapsamına alınması gerekir. (Atılgan,2013,s.317).
Seçilen test maddeleri en . 30, genelde .40 üstü geçerliğe sahiptir(EK.6) yalnız geçerliği .29 olan bir
test maddesi kapsam geçerliğinin bozulmaması için testte dahil edilmiştir. Elde edilen nihai testin istatistikleri
hesaplanmıştır, A grubundan elde edilen test maddelerinin güvenirliği 0.801, B grubu için 0,806 A+B= 822
güvenirliği bulunmuştur.
Evren ve örneklem:
Çalışma grubu: Amasya ilinde bir ilkokulun dördüncü sınıflarından A,B,C şubelerindeki
öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırma kapsamına alınan yukarıdaki üç sınıfın öğrencilerinin cinsiyet ve sayıları; öğretmenlerin
kıdem, cinsiyet ve öğrenim durumu itibariyle deklikleri denetlenerek, seçkisiz yöntemle 4/B sınıfı kontrol
grubu, 4/C sınıfı birinci deney, 4/A sınıfı ikinci deney grubu olarak belirlenmiştir. Grupların sayıları ve
cinsiyete göre dağılımları Tablo 4'de verilmiştir.
Ön bilgilerinin denkliği yönünden; Grupların okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi başarıları ile
ilgili yeterlikleri hakkında bilgiler sınıf öğretmenlerinden nitel olarak alınmıştır. Ön test sonuçları da nitel
olarak alınan ön bilgileri desteklemiştir.
Tablo:4
Denek Gruplarının Sayıları ve Cinsiyete Göre Dağılımı
GRUPLAR
KIZ
ERKEK
TOPLAM
KONTROL
11
11
22
BİRİNCİ
11
12
23
DENEY
İKİNCİ
11
12
23
DENEY
Ölçme Araçları
Bu bölümde öğrencilerin bilişsel davranışlarının ölçülebilmesi amacı ile; araştırmacı tarafından düzey
belirleme testi geliştirilmiştir.Testin geliştirilmesi ve ölçülecek özelliklerin belirlenmesi için; test hazırlama
kılavuzları, ölçme ve değerlendirme, Bilimsel Araştırma, program geliştirme kaynakları , önce yapılmış
araştırmalar ve uzman görüşleri şekliyle geniş bir literatür taraması yapılmış kuramsal yapı incelenmiştir.
Testte yer alacak soruların saptanabilmesi için araştırma kapsamına giren 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
dersi ders kitapları ve kaynak kitapları, öğretmen klavuz kitapları, M.E.B Talim Terbiye Kurulunca
düzenlenmiş Programları incelenmiştir.
Araştırma kapsamına giren ''ışık ve ses'' ''gezegenimiz dünya'' ünitelerinin analizleri yapılmıştır.
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Ünitelerin konu alanları için belirlenmiş kazanımlarının bilişsel düzeyleri analitik yaklaşımla
belirlenmiştir, uzman görüşü alınmış ve testi kapsayacak belitkeler saptanmıştır.
Konu ağırlıklarının test maddeleri ile örneklenmesini sağlayacak şekilde belirtke tablosu
düzenlenmiştir.Belirtke tablosu aynı zamanda test planıdır, kapsam geçerliğine olanak sağlar (Özçelik1981;
s.96; Gülleroğlu,2014 s. 154 ).
Belirtke tablosu bir yanında bilişsel süreç becerileri boyutu ve aşamalılığı, diğer yanında sınav
içeriğinin bulunduğu ünite konu alanının bulunduğu iki boyuttan oluşur. Bilişsel özellikler; kavram tanım olgu
ilke kuram bilme, sınıflama neden belirleme önemliyi bulma, gerekçe belirleme,özetleme açıklama
yönelimleri kestirme yorum, kuralıma bulma, yeni durumları anlama, problem çözmede kullanabilme, analiz
sentez güçlerini içermektedir(Özçelik,1981, s.72 ;Demirel,2009, s. 26). Bilişsel alandaki davranışlar bilgiyi
ve bilgiden doğan zihinsel yeteneklerle becerileri içerir (Tekin,1979 s.180).
Bilişsel beceriler duyuşsal ve psikomotor beceriler için temel oluşturmaktadır, öğrenci başarısının
ölçülmesinde genellikle bilgi ve bilgiden doğan zihinsel yetenekler esas alınır (Tekin,1979.s.183).
Belirtke tablosu aracılığı ile kazanımların düzeyleri ve bu düzeylere ne derece ağırlık tanınacağı
belirlenmiştir(Özçelik,2013,s.98). Bu bağlamda her kazanıma uygun birden fazla test maddesi hazırlanmıştır
ve kritik olmasına dikkat edilmiştir.
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Ek-3 Plot uygulama A gurubu
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Ek-4 Plot uygulama B grubu
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Ek-5

Ek-6 Ünite kazanımlarının bilişsel düzeyleri
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Işık ve Ses
Konu :1 Karanlıkta görebilir miyiz ?
1.1…:Bilgi – Bilgi birikimimi hatırlama (İlke ve Genelleme)
1.2…:Kavrama – (İlke Açıklama)
Konu : 2 Çevremizdeki Işık Kaynakları
2.1…:Bilgi – Temel Olgu
2.2…:Kavrama (Karşılaştırma)
2.3…:Bilgi (Sınıflama)
2.4…:Bilgi (Kavram Bilgisi)
2.5…:Bilgi - Kavram Bilgisi
Konu : 3 Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
3.1…:Kavrama (Yorum)
3.2…:Kavrama (Kestirebilme)
3.3…:Bilgi (Olgu)
3.4…:Bilgi (Olgu)
Konu : 4 Aydınlatma Teknolojileri Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?
4.1…:Kavrama (Kestirebilme)
4.2…:Kavrama (Karşılaştırma )
4.3…:Kavrama (Kestirme)
4.4…:Kavrama (Kestirme)
Konu : 5 Işık Çevre Kirliliğine Neden Olabilir mi?
5.1…:Bilgi (Kavrama)
5.2…:Bilgi (Sınıflama)
5.3…:Kavrama (Açıklama)
5.4…:Kavrama (Yorum)
5.5…:Uygulama (Çözüm ya da Gösterme)
Konu : 6 Her Sesin Bir Kaynağı Var
6.1…:Kavrama (Yorum Açıklama)
6.2…:Kavrama (Kestirebilme)
6.3…:Bilgi (Sınıflama)
6.4…:Bilgi (İlke ve Genelleme)
6.5…:Kavrama (Yorum)
6.6…:Uygulama (İlke Uygulama)
Konu =:7 Ses Cisimlerin Titreşmesi Sonucu Oluşur
7.1…:Uygulama
7.2…:(Bilgi) – İlke ve Genelleme
7.3…:(Bilgi) – İlke ve Genelleme
7.4…:Bilgi (İlke ve Genelleme)
Konu : 8 Sesin İşitmedeki Önemi
8.1…:(Bilgi) – İlke ve Genelleme
8.2…:Bilgi(Olgu)
8.3…:Bilgi(Olgu)
8.4…:Kavrama(Açıklama ve Yorumlama)
8.5…:Kavrama(Örnek Nesne - Açıklama)
8.6…:Uygulama(Probleme Çözüm Üretme Sonuç Bulma)
8.7…:Kavrama (Açıklama)
Konu =:9 Ses Çevreyi Kirletebilir
9.1…:Kavrama(Yorum-Açıklama)
9.2…:Uygulama(İlke-Ölçüt)
9.3…:Uygulama(Problem Çözüm)
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9.4…:Kavrama(Açıklama)
9.5…:Uygulama(Çözüm Yolu Gösterme)
Konu : Dünyamızın Şekli Neye Benzer
1.1…:Bilgi (Kavram)
1.2…:Kavrama (Açıklama)
1.3…:Bilgi (Sınıflama)
Konu =:2 Sesin İşitmedeki Önemi
2.1…:(Bilgi) – İlke ve Genelleme
2.2…:Bilgi (Sınıflama)
2.3…:Bilgi (Kavram)
2.4…:Bilgi (Kavram)
2.5…:Bilgi (Kavram)
2.6…:Kavrama (Yorum)
2.7…:Kavrama (Yorum)
2.8…:Kavrama (Yorum)
2.9…:Kavrama (Özleştirme)
2.10…:Uygulama (Problem Çözme)
2.11…:Bilgi (Kavram)
2.12…:Bilgi (İlke ve Genelleme)
2.13…:Bilgi (Sınıflama)
2.14…:Uygulama (Problem Çözme Ölçüt – Bence Hocam )
Hazırlanan soruların teknik olarak ; Her kazanımı temsil eden yeter sayıda madde yazılması, test
maddelerinin kolaydan zora sıralanması, ön koşul ilişkisinin olması, benzer türde maddelerin bir arada olması,
test maddelerinin öğrenme alalarına göre sıralanması ve aynı öğrenme alanında olanların aynı davranışı
yoklayan maddelerin bir arada olması,madde kökü ifadesi ile ayrıca yazı puntoları ve maddeler arası
boşlukların ayarlanmasında yaş ve düzeylerinin dikkate alınmış olması yönüyle sorular iyi bir soruda
bulunması gerekli sorular haline getirilmeye çalışılmıştır.
Oluşturulan soru havuzundan seçilen 60 denemelik Test maddesi homojenliği, bilimselliği,
öğrencinin gelişim özelliklerine uygunluğu okumayı kolaylaştırması gibi birçok yönüyle tekrar incelenmiştir
(Atılgan, 2013 s.320).
Testin redaksiyonu ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından yapılmıştır(Ek:21) Alınan
eleştirilerle düzenlenen test maddeleri;dört program geliştirme uzmanı, üç fen ve teknoloji uzmanlarına
inceletilmiştir. Pilot okul fen ve teknoloji alan öğretmenleri ile araştırmanın yapılacağı okulun dördüncü sınıf
öğretmenleri ile görüşülmüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 60 sorunun kapsam geçerliği yönüyle uygun
ancak bu yaş grubu için 30+30 aynı davranışları ölçen soruların A ve B formu olarak uygulanmasına karar
verilmiştir (Ek:22).
Deneme uygulaması grupları geçen yıl bu konuları okumuş olan 5. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir.
114 öğrenci ile uygulama yapılmıştır.(Ek:23) Öğrencilerin uygulama ile ilk kez karşılaşmış olmaları ve
yaşlarının küçük olması nedeni ile sınav öncesi öğrencilerle görüşülmüş, açıklamalar yapılmış ve gerekli
motivasyon sağlanmaya çalışılmıştır.
Testin yanıtlama süresi bir ders saati olarak belirlenmiştir. Uygulama koşullarına olabildiğince dikkat
edilmiştir. Uygulayıcı öğretmenler uygulamanın amacı ve uygulama koşulları ile ilgili önceden
bilgilendirilmişlerdir. Uygulayıcıların tercihleri de böyle olmuştur. Uygulayıcılar testin uygulama koşullarının
iyileştirilmesi için gerekli çabayı göstermişlerdir. Öğrencilerin test için psikolojilerinin hazırlanmasında da
önemli katkıları olmuştur.
Deneme örneklemi uygulama sonuçlarını sayısallaştırılması için denemeye katılan her öğrencinin, her
madde için yaptığı işaretlemeler doğru ise; (1), yanlış, boş bırakılmış veya birden çok seçenek işaretlenmiş
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ise (0) olarak puanlanmıştır.(Özçelik,2013,s.117; Atılgan,2013,s.45; Özcan,2009,s.264)Bu değerlerin
güvenilir ve geçerli ölçümler haline getirilebilmesi için madde analizleri yapılmıştır (Özçelik,1981,s.117).
Madde Analizi: Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksidir. Madde güçlük indeksi
maddendin zorluk derecesini sayısal bilgilerle verir (Kilmen,2014, s. 374).
Maddeye doğru yanıt verenlerin, testi alanların sayısına oranıdır. uygulandığı grupta doğru yanıtlama
oranı (p) ile gösterilir ve 0 ile 1 değerler alır. Sıfıra yakında değerler maddenin zorluğunu 1 e yakın değerler
kolay olduğunu gösterir. test maddelerinin güçlülüğü amacına bağlıdır. orta güçlükte olması tavsiye
edilmektedir.
P = Maddeyi doğru yanıtlayan kişi sayısı
Testi yanıtlayan kişi sayısı
Madde Ayırtıcılık İndeksi; madde puanları ile toplam puanların korelasyonudur.
-1 ile +1 arasında değişen değerler alır 1 e yaklaşması çoğunun soruyu doğru yanıtladığı
anlamındadır. Ayırt edicilik indeksinin 0.30 üzeri çıkması beklenir.
0.20 ve 0.30 arası kalanlar düzeltilmelidir.
Genellikle ayırıcılığı 0,20 ile 0,80 arasında olan maddeler testte kullanılabilir. Ayırıcılığı 0,30 ile
0,40 arasında olan maddeler iyi; ayırıcılığı 0,40’tan daha yüksek maddeler
ise çok iyi
sayılabilir.(Özçelik,2013,s.136)
Denenmiş test puanlarının her birinin aritmetik ortalaması standart sapması puanlar arası
korelasyonu hesaplanmıştır. Denenen biçimi ile testin güvenirlik ve geçerlik tahminleri elde edilmiştir.
Madde Analizi Bilgi işleme araçları ile yapılmıştır. Güvenirlik hesaplamasında KR-20 yöntemi
kullanılmıştır, deneme A grubu için KR-20= 0,82 deneme B grubu için KR-20 güvenirliği 0,836; A+B
grubu birlikte KR-20 güvenirliği; 0,82 olarak bulunmuştur(ek:15 )
x=

[1-

]

n: Testteki madde sayısı
p : Madde güçlük indeksi
q : (1-p)
S: Test maddeleri standart sapması
Deneme örnekleminden elde edilen madde puan analiz sonuçlarına göre; ayırt ediciliği yüksek olan
test maddelerinden kapsam geçerliği göz önüne alınarak, kritik davranışları temsil eden 26 test maddesi
seçilmiştir.(Ek:7)
Sadece öğrenme düzeyi belirlenecekse ölçme aracının tüm davranışsal özellikleri kapsaması zorunlu
değildir, hedef alınan davranışsal özelliklerin yeterli örneklemi ile örneklenen özelliklerin belirleyicileri olan
kritik davranışlardan başlıcaları ölçme aracında kapsanması yeterli olabilir, zaten tüm davranışlar tek testle de
ölçülemez.(Özçelik.2013,s.62) Eğitimde kazandırılması gereken davranışların düzey testleri için kritik
olanlarının test kapsamına alınması gerekir. (Atılgan,2013,s.317).
Seçilen test maddeleri en . 30, genelde .40 üstü geçerliğe sahiptir(EK.6) yalnız geçerliği .29 olan
bir test maddesi kapsam geçerliğinin bozulmaması için testte dahil edilmiştir. Elde edilen nihai testin
istatistikleri hesaplanmıştır, A grubundan elde edilen test maddelerinin güvenirliği 0.801, B grubu için 0,806
A+B= 822 güvenirliği bulunmuştur(ek:15 ).
BULGULAR.
Madde Analizi Bilgi işleme araçları ile yapılmıştır. Güvenirlik hesaplamasında KR-20
yöntemi kullanılmıştır, deneme A grubu için KR-20= 0,82 deneme B grubu için KR-20 güvenirliği 0,836;
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A+B grubu birlikte KR-20 güvenirliği; 0,82 olarak bulunmuştur Deneme örnekleminden elde edilen madde
puan analiz sonuçlarına göre; ayırt ediciliği yüksek olan test maddelerinden kapsam geçerliği göz önüne
alınarak, kritik davranışları temsil eden 26 test maddesi seçilmiştir .
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Elde edilen nihai test geçerliği ve güvenirliği yönüyle test maddelerinin kazanımlarla eşleşmesi
yönüyle deneysel çalışmalarda veri toplamak için, Denel işlemin başında ön test olarak, Denel işlemin
sonunda son test olarak uygulanması açısından kullanışlıdır.
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(25)
Dr. Erkan YILMAZ
ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ143
TURKEY-RUSSIA RELATIONS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL POWER BALANCE

ÖZ
Türkiye-Rusya ilişkileri uzun bir tarihi geçmişi olmasına rağmen ilişkiler sürekli olarak rekabet
düzleminde gelişmektedir. Türkiye’nin bulunduğu jeostratejik konum Rus dış politikasının öncelikleri ile
kesişmektedir. Dolayısı ile bu durum her iki devletin aynı coğrafi mekan üzerinde rekabet etmelerine neden
olmaktadır. Rusya’nın tarihsel olarak boğazlar üzerinden batıdan, Kafkasya ve İran üzerinden doğudan sıcak
denizlere inme çabası Türkiye’nin bölgesel çıkarlarıyla çakışmaktadır. Bu durum aynı zamanda iki ülke
rekabetinin önemli bir jeopolitik alanını da oluşturmaktadır. Bu jeopolitik alan içerisine giren Karadeniz,
Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu içerisinde meydana gelen tüm çatışma alanlarında her iki devlet
sürekli olarak karşı karşıya gelmektedir.
Bu makalede uluslararası sistemin temel iki aktörünün ilişkileri neorealizm kuramı çerçevesinde analiz
edilmiştir. “Uluslararası sistemde yapısal değişimler iki ülke ilişkileri üzerinde etkilidir” önermesi çalışma
için temel hipotez olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, uluslararası sistemin küresel ve bölgesel aktörleri
arasındaki rekabet, her iki devletin tehdit algılamalarını ve güvenlik kaygılarını artırmakta ve ittifak ilişkilerini
belirlemektedir. Bu durumun neorealizmin temel hipotezlerinden olan güç dengesinin oluşmasıyla örtüştüğü
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neorealizm, Türkiye, Rusya, Küresel Güç, Bölgesel Güç, Güvenlik.

ABSTRACT
Although Turkey-Russia relations have a long history, the relationship has been developing constantly
in competition level. Turkey's geostrategic position is no intersection with the priorities of Russian foreign
policy. Therefore, this situation causes both states to compete on the same geographical space. Russia's effort
going down to the warm seas from the West through the straits and from the East through the Caucasus and
Iran coincides historically with Turkey's regional interests. This situation also constitutes an important
geopolitical field of competition between the two countries. Both states constantly confront each other in all
conflict areas that occur in the Black Sea, the Mediterranean, the Caucasus, Central Asia and the Middle
East, which constitute this geopolitical area.
In this article, the relations of these two main actors of the international system are analyzed within
the framework of neorealism theory. “The structural changes in the international system affect the relations
of two countries“ was determined as the main hypothesis for this study. In this framework, the competition
between the global and regional actors of the international system increases the threat perceptions and
security concerns of both states and determines the alliance relations. It has been determined that this
situation coincides with the formation of the balance of power, which is one of the basic hypotheses of
neorealism.
Keywords: Neorealism, Turkey, Russia, Global Power, Regional Power, Security.

Bu makale, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize
edilip düzenlenen 19-20 Kasım 2018 Hilton Hotel Zeytinburnu/İstanbul’da 1. ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞ
POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ’nde sözlü olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ
Türkiye ile Rusya ilişkileri tarihsel süreç içerisinde rekabet ve dolayısıyla savaşlar biçiminde
gelişmiştir. Aynı jeopolitik alana hakim olma çabası, bu iki devletin rekabet etmelerine ve birbirlerini güvenlik
tehdidi bağlamında değerlendirmelerine neden olmakta ve birbirlerinden duydukları tehdit algısını
yükseltmektedir. Bu durum Çarlık Rusya-Osmanlı döneminde olduğu gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde de
devamlılık göstermektedir. Bu rekabet Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Suriye ve Libya
bağlamında da Ortadoğu gibi uluslararası sistemin birçok alanında devam etmektedir.
Türkiye-Rusya ilişkileri genel olarak yukarıda sayılan bölgelerde ortaya çıkan çatışma alanlarındaki
tek tek olaylar üzerine odaklanılarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle iki ülke ilişkileri bütünsel bir
görünümden uzak tek tek olaylara indirgenmekte ve büyük bir kısmı da kuramsal çerçeveden yoksun
değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Bu durum iki ülke ilişkilerine yön veren temel motivasyonun
anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada iki ülke ilişkilerinin arkasındaki motivasyon ortaya konmaya
çalışılacaktır. Bunu gerçekleştirmek için, “Uluslararası sistemde yapısal değişimler iki ülke ilişkileri üzerinde
etkilidir” önermesi çalışma için temel hipotez olarak belirlenmiştir.
Devletler arası ilişkileri açıklamada ve anlamlandırmada farklı teorik yaklaşımlar benimsenebilir.
Liberal teoriler, son dönemde iki ülke ilişkilerinin ticari, ekonomik ve turizm gibi alanlarda gelişme
göstermesinin iki ülke ilişkilerinde işbirliğini öne çıkaracağını iddia etmektedirler144. Ancak, bu durum her iki
ülkenin Kosova, Ukrayna, Gürcistan, Karabağ, Libya ve Suriye sorunlarında neden farklı argümanlara sahip
oldukları ve farklı taraflarda yer aldıkları gerçeğini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Benzeri bir biçimde
klasik realizmin insan doğasına aşırı derecede yaptığı vurgu ve devletlerin ilişkilerinin birimler arası
etkileşime dayalı olduğu hipotezlerinin de yetersiz kaldığı görülmektedir. Çünkü iki ülke ilişkilerinde
geçmişten günümüze kadar liderlerin değişmesine rağmen ilişkilerinin niteliğinin değişmediği görülmektedir.
Ayrıca sadece birimler arasındaki etkileşimin de iki ülke ilişkilerini belirlediği görüşü de tartışmalıdır. Çünkü
devletlerin dış politika davranışları, sadece birbirleri ile geliştirdiği ilişkilerle sınırlı değil, kapasiteleri
oranında belirlediği bir yapı çerçevesinde devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, iki ülke arasındaki geçmişten gelen ve günümüzde de devam eden rekabetin
arkasındaki temel motivasyonun anlaşılmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için neorealizm kuramının
hipotezleri kullanılacaktır. Bu çerçevede, devletlerin bütüncül bir varlık olarak kabul edilmesi, dış
politikalarının oluşturulmasında iç yapısal faktörlerin etkisini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle
yapacağımız analizde devletlerin iç yapısal faktörlerine odaklanılmayacaktır.
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesinde uluslararası sistemin
yapısında meydana gelen değişimlerin iki ülke ilişkileri üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede
makalenin temel problemi olan “Türkiye-Rusya ilişkilerinin belirlenmesindeki temel motivasyon nedir”?
sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.
1.
ULUSLARARASI SİSTEM ve GÜÇ DENGESİ KURAMI
Dış politika analizi çalışmalarında dikkate alınan üç yaklaşım vardır: Bunlar; liderlerin kişilik
özellikleri ve dünyayı algılama biçimleri, devletlerin iç yapılarının ve toplumsal özelliklerine yönelik
yaklaşım ve uluslararası sistemin yapısına yönelik yaklaşımdır. Liberal teoriler genel olarak devlet içi
toplumsal faktörleri dikkate alırken, psikolojik yaklaşımlar politik psikoloji bağlamında incelenmekte ve daha
çok liderlerin kişilik özelliklerine vurgu yapmaktadır.145 Çalışmanın ana eksenini oluşturan “güç dengesi”
kavramı ise uluslararası sistemin yapısı bağlamında açıklamalar sunan yapısal gerçekçi bilim insanlarının
kullandığı temel açıklayıcı düzeyi içermektedir.
Neorealistler, uluslararası sistemin yapısını anarşi olarak tanımlamaktadır. Anarşik uluslararası
sistemde devletlerin iç yapılarının ve kapasitelerinin farklılığına rağmen temelde benzer dış politika
davranışları sergiledikleri kabul edilmektedir. Buna göre devletler, güvenliklerini, sahip oldukları güç
Fatih Özbay, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010, Bilge Strateji, Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011, s. 75.
Tarık Oğuzlu, “Uluslararası Sistemin Yapısı ve Dış Politika”, (Der. Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı), Dış Politika Teorileri
Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Cilt 1, Nobel Yayınları, İstanbul 2012, s. 203.
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imkanlarını korumayı ve bu imkanları daha da artırmayı arzu etmektedir. Bu çerçevede devletler için en temel
amaç hayatta kalma yani beka sorunudur. Bu nedenle devletler bu temel amacı gerçekleştirmek için benzer
dış politika davranışları sergilemektedir. Bu benzerliği ortaya çıkaran temel faktör ise uluslararası sistemin
anarşik yapısıdır. Devletlerin politikalarını kontrol edebilecek bir üst otoritenin yokluğu, devletlerde güvenlik
kaygısını sürekli canlı tutmaktadır.
Devleti uluslararası politikanın temel aktörü olarak kabul eden realistlere göre, devletler arasındaki
çatışmalar kaçınılmaz ve doğaldır. Devlet adamlarını ve karar vericileri rasyonel davranan kişiler olarak kabul
eden realistlere göre devlet adamının temel amacı anarşik bir yapıda devletin varlığını (national survival)
sürdürmektir. Uluslararası sistemde devletler güvenliklerini sağlamak için izledikleri birkaç yöntem vardır.
Devletler, kendilerinden daha güçlü devletlere karşı ya kendi kaynaklarına dayanarak güvenliklerini
sağlamakta (self-help) ya da aynı kaynaktan tehdit algılayan devletler ile ittifaklar yaparak (balance of power)
güvenliklerini sağlamaktadırlar146. Bunların dışında diğer bir yolda peşine takılma-takip etme
(bandwagoning)’dir. Bandwagoning, tehdit dengesi kuramının bir öngörüsü biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Stephen M. Walt, genelde zayıf devletlerin, peşine takılmayı (bandwagoning) dengelemeden daha çok tercih
ettiklerini söylemektedir147. Scheweller ise devletlerin takip etme (bandwagoning) stratejilerinin arkasında
yatan temel dürtünün güçlü devletle ittifak kurarak ondan gelebilecek tehdidi dengelemek değil, onun
zaferinden yararlanmak olduğunu belirtir. Bu nedenle ittifak davranışının kökeninde “tehdit dengesi” değil,
“çıkar dengesi” (balance of interest) vardır148. Soğuk Savaş döneminde küçük devletlerin sistemin iki büyük
gücüne yönelik yaklaşımları buna örnek gösterilebilir. Küçük devletler, ABD’nin öncülüğündeki NATO ile
SSCB öncülüğündeki Varşova Paktı’na katılarak güvenliklerini korumaya çalışmışlardır.
Uluslararası sistemde ortaya çıkan güvenlik kaygısı ve kapasite farklılığı devletleri genel olarak
güvenlik eksenli ve savunmacı politikalar izlemeye sevketmektedir. Devletlerin iç yapıları ve kapasiteleri
farketmeksizin benzeri politikalar üretmektedirler. II. Dünya Savaş’ında imparatorluk yönetimindeki Japonya
ile demokrasi ile yönetilen Almanya’nın benzeri amaçlar ve politikalar üretmesi bunun önemli bir örneğini
oluşturmaktadır.
Devletlerin güçlerini artırmak için “kendine yardım” yöntemi uygularlar. “Kendine yardım”
sisteminde, kendisine yardım etmeyen ya da diğerlerinden daha az yardım edenler gelişemez ve kendilerini
tehlikelere açık bırakırlar. Devletlerin böyle istenmeyecek sonuçlardan çekinmeleri onların güç dengesi
yaratacak biçimlerde davranmalarına yol açmaktadır149. Bu politikayı gerçekleştirmenin yolu ise ittifak
ilişkileri geliştirmektir. Bu çalışmanın ana konusu olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesinde güç
dengesinde yaşanan değişimlerin etkisi tartışılacaktır.
Realizmin en önemli kavramlarından biri olan güç dengesi (balance of power) politikası, büyük güçlere
karşı ittifaklar kurulmasını veya yükselen devletlerin, hegemon150 güce karşı dengeleme politikasını devreye
sokmasını öngörmektedir151. Güç dengesinin kökeni 15. Yüzyılın ikinci yarısından İtalya’daki beş büyük
İtalyan şehrinin kendi aralarında mücadele ettiği sisteme dayandırılmaktadır. Bu sistemin 1455 yılında
imzalanan Lodi Barışı’ndan beri sürdüğü belirtilmektedir152. Güç dengesi terimine anlaşmalarda (1713
Murat Yorulmaz, “Nükleer Güç ve Güvenlik Sorunu Bağlamında ABD ve İran”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Ekim
2011- Mart 2012, s. 203.
147
Stephen M. Walt, “Alliances: Balancing and Bandwagoning”, Cornell Universy Press, 1987, s. 114.
148
Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, Security, International Cilt: 19, Sayı:
1, 1994, s. 99.
149
Kenneth Waltz, George H. Quester. “Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi”, (çev. Ersin Onulduran),
AÜSBFYayınları, Ankara, 1982, s. 45.
150
Yunanca ‘’hegemonia’’ kelimesinden gelen hegemonya kavramı sözlük anlamı ile sistem içindeki bir elemanın diğerlerinden
daha üstün ve baskın olmasını ifade etmektedir. Uluslararası sistemi anlama ve güç ilişkilerini analiz etmede hegemonya kavramı
bize önemli bir katkı sağlamaktadır. Gücü sadece zorlamaya değil ‘’rıza’’ya da dayalı olduğunu ortaya koyan Antonio
Gramsci’nin (1891-1937) payı büyüktür. Gramsci’ye göre hegemonya, uluslararası sistemdeki en kuvvetli devletin veya belirli bir
bölgedeki hakim devletin konumunu tanımlamaktadır. Gramsci, hegemonyadan bir sosyal ve siyasi denetim tarzını, zor ve rızayı
birleştirerek “zorun zırhıyla korunan oydaşma” anlamını çıkarmaktadır (Yılmaz, 2008, s.25).
151
Umut Uzer,“21. Yüzyılda Tek Kutupluluk Tartışmaları”, Bilge Strateji, Cilt: 5, Sayı: 8, 2013, 69.
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Ainur, Nogayeva, “Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin Stratejik Denge Arayışları”, USAK Yayınları, Ankara 2011
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Utrecht), devlet adamı ve diplomatların anılarında, tarihçi ve hukukçuların yazılarında rastlanır. Ancien
regime (Eski Rejim)153 diplomatlarına göre, güç dengesi, sistemin istikrarını oluşturan temelin altındaki
prensiptir154.
Reelpolitik dış politikanın yürütülme yöntemlerini gösterir ve onlar için sağlam kurallar ortaya koyar.
Güç dengesi, bu yöntemlerin yol açtığı uluslararası sonuçları açıklamak iddiasındadır. Kenneth Waltz güç
dengesi kuramının uluslararası politika teorisi olduğu konusunda nettir155. Waltz, Uluslararası İlişkiler
Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi adlı çalışmasında, “Eğer uluslararası ilişkilerin açık bir şekilde siyasal bir
kuramı varsa, bu güç dengesi kuramıdır” demektedir156. Ancak güç dengesi ile ilgili genel kabul gören bir
tanım bulunmamaktadır. Güç dengesi konusunda yazılanları dikkatle inceleyen Ernst Haas bu terimin sekiz
ayrı tanımının yapıldığını157, Martin Wight ve Herbert Butterfield ise, güç dengesini destekleyen metin ya da
konuşmalarda ortaya çıkan en az on bir farklı anlamın örneklerini toplamışlardır158 Hans Morgenthau, Politics
Among Nations’ta kanunun derin tarihsel çözümlemesinde dört tanım kullanmıştır. Güç dengesi kimine göre
bir doğa kanunu, kimisine göre bir rezalet olarak görülmektedir. Bazıları güç dengesini devlet adamları için
yol gösterici, bazıları için ise güç dengesi emperyalist politikaları gizleyen bir maske niteliği taşımaktadır.
Kimileri, güç dengesinin devletlerin güvenliğinin ve dünya barışının en iyi garantörü olduğuna inanmakta,
kimileri ise güç dengesinin bir çok savaşın nedeni olup devletleri ortadan kaldırdığına inanmaktadır159.
Kenneth Waltz, klasik realistlerden farklı olarak uluslararası çatışmaların nedenini insan doğası ve
birimlerin etkileşimi yerine uluslararası politikanın rekabetçi ve anarşik yapısından kaynaklandığı fikri
üzerinde durmuştur. Uluslararası sistemdeki bütün devletler güvenliklerini korumak zorundalar, ancak bu
durum anarşi tarafından sınırlandırılmaktadır. Her devletin stratejisi diğerlerine bağlıdır. Güç dengesi de bu
stratejinin sonucudur. Yani sisteme hakim olan anarşi güç dengesinin oluşmasını sağlamaktadır.
2.
ULUSLARARASI SİSTEMİN YAPISAL DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE-RUSYA
İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Makalenin amacı Türkiye-Rusya ilişkilerinde her olayı detaylı bir biçimde incelemek değil, daha çok
sistemsel değişimlerin Türkiye-Rusya ilişkileri üzerindeki etkilerini ortaya koymak olduğu için ayrıntılardan
kaçınılacaktır.
Modern uluslararası sistemin ilk doğuşu sayılan 1648 Vestfalya (Westphalia) ile oluşan dünya düzeni
Habsburglar’ın gücünü sınırlamış ve Avrupa güç dengesini oluşturmuştu. 1659 Pirene Anlaşması ile Fransa
güçlenerek İspanya’nın yerini aldı. Devletler artık savaş ve barış kararlarını giderek büyük ölçüde dinsel
sebeplerle değil, “ulusal çıkarlar” temelinde alma eğilimi göstermeye başladılar. Ancak 1815 Viyana
Kongresi kararlarıyla da Fransa’ya karşı güç dengesi politikası uygulanarak İngiliz Dışişleri Bakanı Viscount
Castlereagh ile Avusturya Başbakanı Klemens von Metternich’in cezalandırma yöntemine başvurmadan
oluşturduğu denge, kıta Avrupası’nı zayıflatmış ve sanayi devrimini gerçekleştiren İngiltere’nin gelecek yüz
yılda önünü açmış oldu. 1648 sonrası Büyük Devlet statüsü kazanan Rusya’nın Viyana düzenlemeleri sonrası
Osmanlı devletinin Avrupa’daki toprakları üzerinden genişlemeye çalışması ve buradaki ulusçuluk akımlarını
desteklemeleri Viyana düzenlemesinin çökmesine neden olmuştur.
14. yüzyılın başlarından itibaren güçlenip büyüyen Osmanlı Devleti, Ruslar ile ancak 16. Yüzyılın
başlarında Kırım Hanları üzerinden ilişki kurmuşlardı. Her iki devletin genişleme alanlarının aynı olması bu
iki devletin sürekli olarak çıkarlarının çatışmasına neden olmuştur. İki ülke arasında başlangıçtaki oluşan
eşitsiz ilişki 18. Yüzyılda dengelenmeye başlamış ve bu süreçten sonra da sürekli bir biçimde Rusya lehine
Fransa’da, I. François’nın hükümdarlık dönemiyle (1515-1547) başladığı kabul edilen ve Fransız Devrimi’ne (17 Haziran
1789’da Ulusal Meclis’in ilanı ile 4 Ağustos 1789’da ayrıcalıkların kaldırılması) kadar süren dönemi kapsayan siyasal, iktisadi, ve
toplumsal rejim.
154
Chiris Brown; Kırsten Ainley,Uluslararası İlişkileri Anlamak. (1. Baskı). (çev. Mehtap Gün Ayral), İstanbul 2013, s. 125.
155
Chiris Brown; Kırsten Ainley, Uluslar arası……, s. 129.
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Kenneth N. Waltz, Uluslararası……., s. 147.
157
Kenneth Waltz, George H. Quester. “Uluslararası……, s. 41.
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bir eğilim göstermiştir. 19. yüzyılda İngiltere, Avusturya, Prusya’nın oluşturduğu 1815 Viyana düzeni ile
kurdukları güç dengesi Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki toprakları üzerinden genişlemeyi
düşünmeye başlaması ile burada Avusturya ile çatışma olasılığını artırmış ve Orta Avrupa’da Rusya’nın
desteklediği ulusçuluk akımları güçlenmeye başlayınca Viyana düzeni de çökmüş oldu160.
Viyana düzenlemeleri sonucu büyük güç haline gelen Rusya, Balkanlarda yürüttükleri komite
faaliyetlerinin yanında Osmanlı Devleti’ne yaptıkları baskılar ile 1828-1829’de Navarin’de Osmanlı
donanmasını da yaktılar161. Donanmanın yokluğundan istifade eden Ruslar Karadeniz’i geçip Edirne’ye kadar
geldiler. Batı’da Mora’yı terk eden Osmanlı, Eflak-Boğdan ve Sırbistan’ın imtiyazlarını artıracak ve
Yunanistan’a tam bağımsızlık verecekti. Ruslar bunun yanında doğuda da Ahıska, Kars ve Erzurum’u işgal
ettiler. 19. Yüzyılın ilk yarısı Rusya, Osmanlı’yı doğudan ve batıdan ablukaya aldı 162.
Osmanlı İmparatorluğunun Rusya karşısında varlığı, 1856 Kırım Savaşı’nda olduğu gibi ancak
Rusya’nın bölgede daha fazla güçlenmesini istemeyen Batılı güçler tarafından sağlanmıştır. Rusya, Kırım
Savaşı’nda kaybettiği kazanımlarını geri almak için 1877-1878 tarihinde 93 harbi olarak bilinen savaşta
Osmanlı’yı ağır bir yenilgiye uğrattı163. 1871 yılında birliğini tamamlayan Almanya, “Avrupa Uyumu” olarak
bilinen güç dengesini bozmaya başladı. Rusya’nın daha fazla güçlenmesini istemeyen İngiltere ve Avusturya,
Rusya’nın Balkanlar’da ve Anadolu yaylasında güçlenerek İngiltere’nin imparatorluk yolunu tehdit etmeye
başlamıştı. Bu nedenle 1878’de Osmanlı-Rusya arasında yapılan Ayastefanos Anlaşması’nı anlaşmayı iptal
ederek 13 Haziran-13 Temmuz 1878 tarihlerinde Berlin Kongresi’nde yeni bir anlaşma yaparak Ruslar’ın
Balkanlar ve Orta Avrupa’ya hakim olmasının önüne geçtiler164.
Osmanlı ile Rusya arasında uzun süren tarihsel rekabet I. Dünya Savaşı’nda da rakip olmalarına neden
olmuştur. Almanya’nın 1871’de birliğini tamamlayarak güç dengesini bozması, İngiltere, Fransa ve Rusya
arasında ittifakın oluşmasını sağlamıştır. Almanya ile birlikte bu cepheye savaş ilan eden Enver Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusu, Kafkas Cephesi’nde savaşarak Sarıkamış’ta yenilgiye uğradı ve Ruslar,
Erzurum, Trabzon, Erzincan ve Muş’u ele geçirdiler. Rusya’da Ekim 1917’de Bolşevikler’in gerçekleştirdiği
devrim ile Çarlık Rusya yıkıldı ve Bolşevikler ile Brest-Litovsk Anlaşması yapılarak Kars, Batum ve Ardahan
geri alınmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında hem Osmanlı hem de Çarlık Rusya yıkılmış yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti ile Sovyet Rusya ilişkileri başlangıçta ittifak biçiminde başlamıştır. Türkiye’nin bağımsızlık
mücadelesi Sovyet Rusya tarafından desteklenmiştir. Lenin ile başlayan Türkiye-Rusya ilişkileri Stalin
döneminin başlarında da olumlu bir biçimde devam etmiştir. Lenin’den sonra iki devlet arasında Dostluk ve
Tarafsızlık Anlaşması 7 Aralık 1925 tarihinde imzalandı165. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti dış politikada
çok taraflı bir politika izlemiştir. Uluslararası sistemin blokları keskin bir biçimde belirlenmediği bu dönemde
devletler dış politika alanında daha rahat hareket edebilmekteydi. I. Dünya Savaşı sonrası Almanya başta
olmak üzere yenilen devletler ile “cezalandırma” prensibine göre anlaşmaların yapılması sistemin kaotik
yapısına ivme kazandırmıştır. Devletlerin hissettikleri güvenlik kaygıları onları güç yarışına sevk etmiş ve
nihayetinde tüm dünyanın katıldığı II. Dünya Savaşına neden olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB liderliğinde oluşan iki kutuplu uluslararası sistemde Türkiye
ve Rusya karşıt kamplarda olmalarından dolayı ikili ilişkiler mesafeli devam etmiştir. Soğuk Savaş öncesi
dönemde yaşanan kısa süreli yakınlaşma II. Dünya Savaşı sonrasında kesintiye uğramıştır. SSCB, savaş
sonrasında bazı Alman gemilerinin boğazlardan geçişlerine izin verildiği gerekçesi ile 19 Mart 1945 tarihinde,
yirmi yıllık Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti ve daha sonra 7 Haziran 1945
tarihinde Türkiye ile yeni bir anlama yapılmasını teklif etti. Anlaşmaya göre Kars ve Ardahan’ı isteyen SSCB,
Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e. (22. Baskı), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2011, s. 182.
İlyas Topsakal, Tarihi Süreçte Rusya-Türkiye İlişkileri, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Sonbahar
2016, s. 43.
162
İlyas Topsakal, a.g.m., s. 43.
163
Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, (Çev. Birtane Karanakçı), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 2015,
s. 237.
164
Oral Sander, a.g.e., s. 315.
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boğazlarında ikili bir anlaşma ile ortak savunulmasını talep ediyordu. Josef Stalin’in Türkiye ile ilgili
söylemlerinin ülkede oluşturduğu güvenlik kaygısı Türkiye’nin ABD/Batı güvenlik şemsiyesi olan NATO
içerisinde konumlanmasına neden olmuştur. SSCB, 30 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye’ye gönderdiği nota ile
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den elde etmek istediği taleplerden vazgeçti. Ancak bu politika
değişikliği Türkiye’nin SSCB’ye yönelik endişelerini tamamen ortadan kaldırmamış ve Türkiye’nin Batı ve
ABD yönelimli politikalarının artmasına neden olmuştur166.
1960’ların ikinci yarısından sonra ABD ile SSCB arasında bir “yumuşama” (detence) dönemine girildi.
Küba füze krizinden sonra “yumuşama” dönemine girilmesi ve ABD-Türkiye ilişkilerinde Kıbrıs sorunu ve
Johnson Mektubu gibi olaylar Türkiye’nin geleneksel batı ittifakını sorgulamasına ve çok taraflı bir dış
politika izlenmesine neden olmuştur. Bu durum Türkiye’nin SSCB ile ilişkilerinin gelişmesini sağladı. İki
ülke arasında birçok alanda işbirliği yapılması SSCB yatırımlarının önünü açmış oldu167.
1970’den itibaren haşhaş ekiminin yasaklanması ile bozulan Türkiye-ABD ilişkileri, Temmuz 1974’de
Kıbrıs’ta Nikos Sampson tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında adaya askeri müdahalede bulunan
Türkiye, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmıştır168. Kıbrıs sorununun oluşturduğu kriz, Türkiye ile SSCB’yi
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa bir bölgesel sorun karşısında anlaşma noktasına getirmese de karşı
karşıya getirmedi. İki ülke arasındaki bu durum 1979 yılında SSCB’nin Afganistan müdahalesine kadar devam
etmiştir169. SSCB’nin 1979’da Afganistan’a müdahale etmesi Türkiye’ye Afgan göçünü başlattığı için
olumsuz bir biçimde yansımıştır. Bu dönemde Türkiye’de yaşanan ülke içi siyasal hareketlilikten SSCB’nin
sorumlu tutulması ve sonrasında gerçekleşen ABD destekli darbe, Türkiye-SSCB ilişkilerinde bir miktar
durgunluğa neden olmuştur. Ancak, Gorbaçov döneminde SSCB’de uygulanmaya çalışılan Glastnos (Açıklık)
ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikaları ile Kruşçev’in “barış içinde bir arada yaşama” politikasına,
“karşılıklı bağımlılık ve uluslararası işbirliği” ilkelerini eklemesiyle Stalin döneminin dünyayı iki kampa
bölen yaklaşımı da değişmiş oluyordu170. Türkiye’de 1980 sonrası kurulan yeni yönetimin neoliberal
politikaları ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır.
Uluslararası sistemin anarşik doğası devletlerin birbirlerinden algıladıkları tehditleri yükseltirken güç
yarışına da neden olmuştur. 1945 sonrasını ifade eden Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB arasındaki güç
yarışının sonucunda oluşan kapasite farkı uluslararası sistemde yapısal değişimlere neden olurken Soğuk
Savaş döneminin iki kutuplu yapısını da sona erdirmiştir. 1815-1914 dönemi “Avrupa Uyumu” (Concert of
Europa) olarak anılan dönem kadar olmasa da 1945-1991 arasında kırk beş yılı aşkın bir süre uluslararası
ilişkiler sistemine adını veren İki Kutuplu uluslararası sistem yaşandı. Uluslararası sistemin değişen bu yapısı
devletlerin dış politika uygulamalarına yansımıştır.
3.
SOĞUK SAVAŞ SONRASI SİSTEMDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Soğuk Savaş döneminde uluslararası sistemin genel karakteri nedeniyle yaşanan çatışmalar, sistemin
blokları arasında bütünsel bir görünüm arz etmekteydi. Yani bölgesel sorunlar ve bölge devletleri arasındaki
ilişkiler en asgari düzeye indirilmiş, bu ilişkiler blok liderlerinin ellerindeki araçlar vasıtasıyla devam
ettirilmekteydi. Batı Avrupa’da askeri ve güvenlik konuları ABD’nin liderliğini yaptığı NATO kapsamına
girerken, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kafkaslar gibi bölgelerdeki askeri ve güvenlik konuları SSCB

Nejat Tarakçı, Türkiye-Rusya İlişkilerinin Bölge Güvenliğine Etkileri,
https://tasam.org/Files/Icerik/File/turkiye_-rusya_iliskilerinin_bolge_guvenligine_etkileri_70d7aa27-f525-488f-9c5783183b48a294.pdf, (Erişim Tarihi: 21.05.2020).
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2019, s. 179.
168
Çağrı Erhan, “ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular,
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liderliğindeki Varşova Paktı vasıtasıyla çözüm bulmaktaydı. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bu durum
değişime uğradı ve aynı bölgelerde çoklu rekabet politikaları öne çıkmaya başladı.
Soğuk Savaş dönemi boyunca SSCB’den tehdit algısı devam eden Türkiye, Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle birlikte önemli bir güvenlik tehdidinden kurtulmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte
uluslararası sistemin iki kutuplu yapısı ortadan kalkmış ve ABD hegemonyasının tüm dünyada ilan edildiği
Charles Krauthammer’in ifadesiyle “tek kutuplu an” (Unipolar Moment) yaşanmıştır171. 1990’lar boyunca
devam eden tek kutuplu uluslararası sistem giderek yerini çok kutupluluğa bırakmaya başlamıştır. Rusya, Çin,
Hindistan, AB gibi uluslararası sistemin diğer aktörlerinin süreç içerisinde kapasitelerinin artması küresel ve
bölgesel güç mücadelesinin artmasına, dolayısıyla küresel ve bölgesel güç denklemlerinde değişimlere neden
olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde sistemin liderlerine havale edilen güvenlik sorunları bu süreçten sonra büyük
ölçüde devletlerin kendi sorunları olmaya başlamıştır. Soğuk Savaş döneminde dondurulmuş birçok sorun bu
sürecin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkmış ve devletlerin güvenlik kaygılarının artmasına neden olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde Batı güvenlik şemsiyesi altında yerini alan Türkiye, 1990’lardan sonra da
ABD’nin bölgeye yönelik politikalarıyla uyumlu bir dış politika izlemiştir. Türkiye, Soğuk Savaş dönemi
süresince uzak kaldığı Kafkasya ve Orta Asya bölgesine yönelik politikalar geliştirme fırsatı yakalamıştır.
Bölgenin hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin çıkarları için merkezi bir konumda olması iki ülke ilişkilerinin
gelişmesini engellemiştir. Başkan Bill Clinton döneminde ABD’nin bölgeye yönelik uyguladığı “Önce
Rusya” (Russia First) politikasının değişime uğraması ve Rusya’nın 1993 yılında bölgeyi “Yakın Çevre”
olarak tanımlaması bölge üzerinde mücadeleyi artırmıştır172. Türkiye’nin bağımsızlığını yeni kazanan
devletler için model olma ve kültürel olarak yakınlığını kullanarak bölgede etkisini artırma ihtimali Rusya’nın
çıkarları ile çatışmaktaydı. Bu dönemde Türkiye’nin 1992’de “Adriyatikten Çin Seddine” dev bir Türk
dünyasının kurulduğunu ilan etmesi173 bölgeyi hakimiyet alanı olarak gören Rusya’yı kaygılandırmıştır.
Özellikle Hazar Havzası enerji kaynaklarının batıya taşınmasında önemli bir geçiş ülkesi olan Türkiye, Rusya
için hem batıda hem doğuda rakip konumuna gelmiştir.
1990’ların başında bölgesel rekabet düzleminde gelişen Türkiye-Rusya ilişkileri 2000’li yıllardan
sonra ikili düzeyde artarak bölgesel düzeyde işbirliğine doğru ilerlemiştir. Bu işbirliğini sağlayan temel faktör
ise ABD’nin özellikle Ortadoğu bölgesinde gerçekleştirmeye çalıştığı politikaların bölgesel güvenlik
kaygılarını artırmasıdır. ABD’nin 11 Eylül sonrası süreçte uluslararası hukuku yok sayan uygulamaları ve BM
yerine NATO’yu öne çıkararak tek kutuplu bir dünya vurgusu174 eleştirilmeye başlanmıştır. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in 10 Şubat 2007 tarihinde 43. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda
ABD ve NATO’yu eleştirmesi ve uluslararası sistemin yapısına yönelik açıklamaları önemliydi. Putin yaptığı
konuşmada, “Günümüz dünyasında tek kutuplu dünyanın kabul edilemez olmasının yanı sıra aynı zamanda
imkansız olduğu kanaatindeyim” diyerek ABD’nin kendi liderliğindeki tek kutuplu dünya iddiasına meydan
okumuştur175.
Ukrayna krizi ve Suriye iç savaşı, Karadeniz Havzası, Güney Kafkasya ve Ortadoğu’nun bölgesel
güvenliğinin Türkiye ve Rusya’nın güvenlik algılamalarını etkilemesi nedeniyle bu bölgede oluşan tehdit
algılamaları iki ülkenin yakınlaşmasını sağlamıştır. Her ne kadar Gürcistan, Ukrayna ve Karabağ gibi bölgesel
sorunlarda Rusya’dan farklı yaklaşımları olsa da Suriye sorunu iki ülkeyi sınırlı da olsa yakınlaştıran bir
Charles Krauthammer, “Unipolar Moment”, Foreign Affairs: America and the World, Vol.70, No.1, 1990/91, 23-24.
Fatih Özbay, Rusya-ABD İlişkileri: 1991-2011, Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası, Teori ve Pratik, (Ed. Cenap Çakmak,
Cengiz Dinç, Ahmet Öztürk), Nobel Yayınları, Ankara, 2011, s. 180-181.
173
Mehmet Seyfettin Erol, 11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve “Dört Tarz-ı Siyaset”, Akademik Bakış,
Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007, s. 42.
174
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bu durumun değişmeye başladığını söylemiştir. Krauthammer, Uluslararası sistem için çok önemli bir an olan 11 Eylül 2001 terör
saldırıları sonrasını, ABD’nin liderliğindeki tek kutupluluğun ilk krizi olarak değerlendirmiştir. Charles Krauthammer, “The
Unipolar Moment Revised”, The National Interest, 2002/03, s.10
175
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unsura dönüşmüştür. Çünkü ABD’nin Suriye sınırları içerisinde oluşturmaya çalıştığı otonomiler Türkiye’nin
beka sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.
ABD’nin Ortadoğu bölgesine yönelik geliştirdiği politikaların Türkiye’ye yönelik olumsuz sonuçları
Türkiye’nin dış politikasında farklı yönelimlere girmesini pekiştirmiştir. Devletlerin en temel amaçlarının
beka olduğu düşüncesinden hareketle bu politika değişimi zorunluluk arz etmiştir. ABD’nin I. Körfez
Savaşı’nda Irak’a müdahale etmesinin bölgedeki Kürt nüfusunu hareketlendirmesi Türkiye’nin bölgede
güvenlik kaygılarını artırmıştır. Bu tarihi hafıza ve ABD’nin bölgeye yönelik uluslararası hukuku yok sayan
yaklaşımları ile Afganistan’dan sonra 2003 yılında Irak’a müdahale öncesinde Türkiye topraklarından ABD
askerlerinin geçişinin oylandığı 1 Mart Tezkeresi’nin TBMM’den geçmemesi ABD ile Türkiye’nin geleneksel
ittifak ilişkilerinin değiştiğinin işaretini vermiştir.
Uluslararası sistemde her ne kadar Rusya, Çin, Hindistan, AB gibi diğer aktörlerin güçlerinin artmasına
rağmen hala dengelenmesi zor bir ABD gücünden söz edilebilir. ABD’nin Ortadoğu bölgesine yönelik
politikalarının pratiği olan Suriye sorununun bölge güvenliği üzerinde oluşturduğu tehdit edici etkileri
ABD’nin gücünün dengelenmesini sağlayacak ittifak ilişkilerinin önünü açmıştır. Bu ittifaklardan özellikle
Türkiye-Rusya ve İran arasında oluşan ilişkiler dikkat çekmektedir. ABD’nin Ortadoğu politikalarının en
temel parametrelerinden olan İsrail’in güvenliğinin sağlanması ve bölgede oluşturmaya çalıştığı Kürdistan’ın
su yüzüne çıkması Kürt nüfusu içeren Türkiye ve İran’ın güvenlik kaygılarının üst seviyeye çıkmasına ve
bölgesel güç denkleminde değişimler yaşanmasına neden olmuştur.
Ortadoğu bölgesinde hiçbir bölgesel gücün tek başına ABD’nin gücünü dengeleyememesi bölgede yer
alan aktörler arasında ittifakın önünü açtı. ABD politikalarına karşı Rusya ve İran arasında geliştirilen
işbirliğine Suriye bağlamında Türkiye de dahil olmuştur. Suriye sorununun başlangıcında ABD ile aynı safta
olan Türkiye, ABD’nin Suriye’de oluşturmaya çalıştığı otonomilerin Türkiye üzerinde oluşturduğu güvenlik
tehditleri Türk dış politikasının değişmesine neden oldu. Bu süreç Türkiye’nin Rusya ve İran ile birlikte Suriye
sorununun çözümüne yönelik girişimlerde bulunmasını sağlamıştır. “Soçi Mutabakatı” olarak başlayan
diyalog süreci, ABD’nin Suriye’de oluşturmaya çalıştığı politikaların gerçekleşmesini engellemeğe
çalışmaktadır.
24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan Rus uçağı krizi iki ülke ilişkilerinin düşünüldüğü kadar sağlam
olmadığını ve birbirini bölgesel bir rakip olarak algıladıklarını göstermiştir. Kriz sonrasında Rusya, Türkiye
ile ilgili çok keskin adımlar atmıştır. Rusya’da ekonomik faaliyetleri olan tüm şirketlerin faaliyetlerine son
verilmesi, vizelerin iptali, şirket çalışanlarının da sınır dışı edilmesi ve Rusya’ya gönderilen malların Rusya
gümrüklerinden geri çevrilmesi dahil birçok tedbir alınmıştır. Türkiye-Rusya ilişkileri Türkiye’nin yoğun
girişimleri ile yumuşama dönemine girmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD/Batı ile ilişkileri
gerilen Türkiye, Rusya ile olan ilişkilerine özel önem vermektedir. ABD’nin öncülük ettiği NATO güvenlik
örgütünün Türkiye’nin güvenliğine yönelik kaygısız tutumu, Türkiye’nin güvenliğini sağlamının yollarını
aramasına neden olmuştur. Türkiye, F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı’na katılarak 100
adet F-35 uçağı alma garantisi vermişti. Ancak, Haziran ayında ikisinin alınmasına rağmen diğerlerinin teslimi
konusunda belirsizlik durumu devam etmektedir. Bu nedenle Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma
sistemleri ile hem güvenlik kaygılarını gidermeye çalışmakta hem de ABD/Batı ile ilişkilerinde bir koz olarak
kullanmaktadır. F-35 Program Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, gazetecilere yaptığı açıklamalarda
program katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek Türkiye’ye Mart 2019’da iki F-35
uçağının daha teslim edilmesini beklediklerini söylemesine rağmen bu konuda somut bir adım atılmamıştır176.
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası sistem kimilerine göre tek kutuplu olmaya başlamışken,
kimilerine göre ise Çin, Hindistan, Rusya, AB gibi güçlerin ağırlığının arttığı çok kutuplu bir yapı oluşmuştur.
Hatta son yıllarda ortaya çıkan uluslararası sistemin kutupsuz olduğu da iddia edilmektedir. Bu durum
devletlerin ittifak ilişkilerinin keskin sınırlar ile bölünmesini de zorlaştırmaktadır. Dolayısı ile devletler
arasındaki ilişkiler çok kaygan bir zeminde ve sürekli olarak ittifakların değişmesi ile sonuçlanmaktadır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Bilim, Birlik, Barış, Güvenlik Bülteni, Ekim 2018, s. 5.,
file:///C:/Users/HP/Downloads/EK%C4%B0M_2018_B%C3%9CLTEN_21YY.pdf, (Erişim Tarihi: 02.10.2018).
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Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan tüm bu değişimlerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri
olmuştur. Uluslararası sistemin iki kutuplu yapısının değişmesi Türk dış politikasında seçenekleri
çeşitlendirmiştir. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan gelişmeler sistemde yaşanan bu değişimlerin sonucu
olmuştur. 1990’ların başında Ankara-Moskova arasında rekabet düzleminde başlayan ilişkiler ABD’nin
bölgeye yönelik politikalarının Türkiye üzerinde oluşturduğu güvenlik kaygıları nedeniyle yerini ittifaka
bırakmıştır. Tehdit algısının yükselmesi bu işbirliğini sağlayan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye, bu süreçle birlikte ulusal çıkara dayalı ikili ilişkilerini öne çıkarmaya başlamıştır. Bir taraftan içinde
bulunduğu güvenlik örgütü NATO ile ilişkileri devam ederken, diğer taraftan Rusya’dan almayı planladığı S400 füze savunma sistemleri ile güvenliğini sağlayacak seçenekleri artırmaktadır.
Türkiye ve Rusya’nın aynı jeopolitik eksende olmaları onları tarihsel olarak rakip konumuna
oturtmaktadır. Uluslararası sistemi algılama biçimleri ve sistemdeki birçok çatışma alanındaki tutumları farklı
olmaktadır. Balkanlarda yaşanan Kosova sorununda ve Kuzey Arnavutluk’un NATO üyelik girişiminde farklı
bir tutum almaktadır. Türkiye, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olurken, Rusya, Kosova’nın
bağımsızlık girişimini bölgeye NATO müdahalesi bağlamında değerlendirmektedir. Benzeri bir durum 2014
yılındaki Ukrayna-Rusya çatışmasında ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakında da ortaya çıkmaktadır. 03 Şubat 2020
tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde Ukrayna askerlerini, Rusya karşıtı Ukrayna
milliyetçilerinin kullandıkları “Slava Ukraine” (Yaşasın Ukrayna) diyerek selamlaması Türkiye’nin durduğu
pozisyonu göstermesi bakımından dikkat çekici bir mesaj olmuştur177. Rus basınında konuyla ilgili eleştiriler
üzerine Ukrayna dönüşünde gazetecilere demeç veren Erdoğan, bu ifadenin Türkiye’ye gelen yabancı
ziyaretçilerin kullandığı “Merhaba Asker” ifadesinden farklı olmadığını söylemiştir178. Ukrayna Devlet
Başkanı Vladimir Zelenskiy 17.10.2020 tarihinde Türkiye’nin resmi daveti ile gerçekleştirdiği ziyaret
öncesinde yaptığı açıklamalarda, “Ukrayna'ya yönelik tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden ve toprak
bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Bu, Ukrayna'da tüm nesiller
boyunca unutulmayacak” diye konuştu179. Ziyaretin bölgede Azerbaycan-Ermenistan savaşının şiddetli
olduğu bir dönemde yapılması, Rusya’nın Karabağ savaşına olası bir müdahalesine yönelik bir girişim olarak
değerlendirilebilir. Türkiye bölgede Rusya’ya karşı bir blok oluşturmaya çalışmaktadır.
Türkiye’nin Güney Kafkasya’da yaşanan çatışmalarda da Rusya’dan farklı yaklaşımlar
geliştirmektedir. Karabağ sorununda Rusya, Ermenistan’dan yana ve sorunun çözümünü istememekle birlikte
süreci kendi denetimine almak isterken, Türkiye Ermenistan ile sınırlarını kapatarak Azerbaycan’dan yana
açık bir biçimde taraf olmuştur. Ağustos 2008’de Gürcistan’ın Rusya tarafından işgali ve Güney Osetya
sorununda Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir180. Ermeniler’in Azerbaycan’ın Tovuz
şehrine181 yönelik yaptıkları saldırılar sonrasında gerilimin yükselmesi 27 Eylül 2020 tarihinde AzerbaycanErmenistan arasında sıcak bir savaşın fitilini ateşledi182. 1990’larda Rusya destekli Ermenistan ordusu, gönüllü
birliklerden oluşan Azerbaycan kuvvetlerini yenilgiye uğratmış ve Hocalı gibi Azerbaycan’a ait topraklarda
soykırıma varan olaylar gerçekleştirmişti. İki ülke arasında başlayan savaş Rusya’nın başlangıçta sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da,
https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-ukraynada?page=1, (Erişim Tarihi: 23.05.2020).
178
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Ziyareti Dönüşü Gazetecilerle Söyleşi Gerçekleştirdi,
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-ziyareti-donusu-gazetecilerle-soylesigerceklestirdi, (Erişim Tarihi: 23.05.2020).
179
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye Ziyareti Öncesi DHA'ya Konuştu,
https://www.haberler.com/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-turkiye-ziyareti-13671327-haberi/, (Erişim Tarihi: 20.10.2020).
180
Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya. USAK Yayınları, Ankara, 2011, s. 112.
181
Tovuz bölgesi Karabağ cephe hattının yaklaşık 200 km kuzeyinde kalmasına rağmen Ermenistan bu bölgeye saldırıyor. Bölge,
Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma hatlarının geçtiği güzergahta olduğu için stratejik bir
öneme sahiptir. Bu nedenle bölge istikrarsızlaştırılmak istenmektedir.
182
Ağdərə İstiqamətində Düşmənin Artilleriya Bölmələrinə Zərbələr Endirilib,
http://yeniazerbaycan.com/Siyaset_e55516_az.html, (Erişim Tarihi: 02.10.2020).
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kalması nedeniyle183 Azerbaycan’ın büyük bir üstünlüğü ile devam etmiş ve I. Karabağ savaşında kaybedilen
birçok toprak geri alınmıştır. İlham Aliyev’in ifade ettiği gibi, Türkiye Azerbaycan’ı manevi ve politik
bakımdan açıktan desteklemesi184 bölgede Rusya-Türkiye’nin aldıkları konumları göstermesi bakımından
aydınlatıcı bir açıklama olmuştur. Azerbaycan ordusunun ilerleyişini bölgede aynı zamanda Türkiye’nin
etkisinin büyümesi bağlamında değerlendiren Rusya, savaşa müdahale etmiş ve 10.11.2020 tarihinde
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesini sağlamıştır185. İlham Aliyev her ne kadar bölgede
Rus askeri ile birlikte Türkiye’nin de askeri güç bulunduracağına yönelik açıklamalar yapsa da186 Rusya
resmileri bu durumu yalanlamaktadır187. Yani Türkiye’nin bölgede askeri güç bulundurmasını
istememektedirler. Karabağ savaşında Rusya’nın aldığı karar ve ateşkes hükümleri bölgede barışın
sağlanmasını zayıflatmakta ve Türkiye-Rusya arasında bir rekabet alanının devamını sağlayacaktır. Ayrıca
Rusya’nın sorunu bu denli denetimine alması küresel güçlerin de bölge politikalarını hareketlendirecektir.
Türkiye ile Rusya arasında jeopolitik rekabet Doğu Akdeniz üzerinde de devam etmektedir. Türkiye,
Kıbrıs’ta doğalgaz kaynaklarının tüm ada halkı arasında bölüştürülmesini savunurken Rusya ise Rum
yönetiminin Türkiye’yi dışlayan ve Kıbrıs’ı kendi tekelinde gören politikalarını savunmaktadır. Temmuz
2019’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz’un Kıbrıs’ın doğusuna
ulaşmasının ardından Rusya, “Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlal edilmemesi” yönünde çağrı yapmış ve
Türkiye’nin buradaki faaliyetlerini desteklemediğini açıklamıştır188. Türkiye, Doğu Akdeniz kaynaklarından
faydalanmak ve İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır’a karşı güç elde etmek için Libya ile deniz yetki alanları
anlaşması imzalamıştır. Kaddafi’nin yıkılmasından sonra Libya’da iki yönetim ortaya çıktı. Birisi BM’nin
meşru kabul ettiği Fayez el Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğeri ise Rusya’nın da
desteklediği ve Libya topraklarının dörtte üçünü kontrol eden General Halife Hafter’dir. Rusya, Wagner isimli
güvenlik şirketi üzerinden Hafter’i desteklemektedir. BM’nin ve Türkiye’nin meşru kabul ederek desteklediği
UMH Başkanı Serrac’ın Ekim 2020 sonuna kadar istifa edeceğini açıklaması 189 ve bunun gerçekleşmesi
Türkiye’nin elini zayıflatan bir gelişme olacaktır. Serrac’ın istifasını doğrulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“Bizler için üzüntü verici” şeklindeki açıklaması Türkiye’nin kaygısını göstermesi bakımından dikkat
çekicidir190. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ile yapılan anlaşmaların bu durumdan
etkilenmeyeceğini ifade etse de191 Serrac’ın istifası durumunda Türkiye’nin bölgedeki elinin zayıflayacağı
düşünülmektedir. Serrac’ın daha önce Ekim sonunda yürütme yetkisini devredeceğini açıklamasına rağmen,
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan ve Rusya’nın Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olmaları
nedeniyle Ermenistan’a karşı sorumlulukları olduğunu ancak, “Çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor” açıklamasını
yapmıştır.
Putin: 'Çatışmalar, Ermenistan Toprağında Yapılmıyor'
https://www.milliyet.com.tr/dunya/rusya-devlet-baskani-putin-catismalar-ermenistan-topraginda-yapilmiyor-6324052, (Erişim
tarihi: 08.10.2020).
184
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin Manevi ve Siyasi Desteği Zaferimizde Büyük Rol Oynadı,
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiyenin-manevi-ve-siyasi-destegi-zaferimizde-buyukrol-oynadi-41660315, (Erişim Tarihi: 13.11.2020).
185
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da Anlaşmaya Vardı,
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ve-ermenistan-daglik-karabagda-anlasmaya-vardi/2037860, (Erişim
Tarihi: 13.11.2020).
186
Prezident İlham Əliyev: Bu, Bizim Müştərək Qələbəmizdir, Türkiyə-Azərbaycan Birliyinin Təsdiqidir,
http://yeniazerbaycan.com/Gundem_e56526_az.html, (Erişim Tarihi: 13.11.2020).
187
Dağlık Karabağ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bölgede Türk Gözlemci Olmayacağını Söyledi,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54916088, (Erişim Tarihi: 13.11.2020).
188
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Sorunlu Alanlar,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51389034, (Erişim tarihi: 23.05.2020).
189
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac İstifa Edeceğini Açıkladı,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54186699 (Erişim Tarihi: 19.09.2020).
190
Erdoğan İstifayı Doğruladı: Bizler İçin Üzüntü Verici,
https://odatv4.com/erdogan-istifayi-dogruladi-18092051.html (Erişim Tarihi: 19.09.2020).
191
İbrahim Kalın'dan Serrac'ın İstifa Kararı ile İlgili Açıklama,
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ibrahim-kalindan-serracin-istifa-karari-ile-ilgili-aciklama-41616770, (Erişim Tarihi:
23.09.2020).
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30 Ekim 2020’de kararının değiştiğini açıklamıştır. Kararın, “Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek
Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar
üzerine” alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri
tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi192. İzmir’de yaşanan deprem
sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac’ın geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı193. Serrac’ın göreve
devam etmesi durumunda Türkiye’nin Libya üzerinde Rusya’ya karşı pozisyonu güçlenecek ve özellikle Doğu
Akdeniz ile ilgili yapılan anlaşmanın geleceği ve uygulanması konusunda gücü artacaktır.
Uluslararası sistemin en önemli aktörü ABD’nin bölgesel politikalarının bu bölgede yaşayan aktörlerin
güvenliklerini tehdit etmeleri bölgede zorunlu bazı ittifakların oluşmasına neden olmuştur. Özellikle son
dönem uluslararası politikanın en önemli gündemi olan Suriye sorununda ortaya çıkan tablonun doğrudan
Türkiye ve İran’ın bekalarını ilgilendirmesi ve Rusya’nın Akdeniz’de varlığının tehdit altında olması
nedeniyle bu üç devlet arasında Soçi’de başlayan ve Soçi Mutabakatı olarak isimlendirilen bir süreci
başlatmıştır. Ancak, bu üç devletin Suriye merkezi hükümetine ve Suriye içerisindeki gruplara olan yaklaşım
farkları, güvenli bir ilişkinin oluşmasını engellemektedir. Kendisi için bölgesel güvenlik tehdidi ve terör
örgütü olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri (PYD) ile başta ABD olmak üzere Batılı devletler ile sorunlar
yaşayan Türkiye, Rusya ile işbirliğine yönelmiştir. Ancak, Moskova’da PYD’ye temsilcilik verilmesi ve
Rusya’nın Suriye merkezi hükümetinin içinde olmadığı bir çözümü kabul etmemesi Türkiye-Rusya
ilişkilerinde kopmalara neden olmaktadır. Son olarak Ekim 2019’da Türkiye’nin YPG’yi hedef alarak
başlattığı Barış Pınarı Hareketi’nde Rusya destekli Suriye güçlerinin Türk askerlerine saldırısı sonucu çok
sayıda askerin şehit edilmesi Türkiye-Rusya ilişkilerinde güvenin daha da azalmasına neden olmuştur.
Soğuk Savaş sonrasında uluslararası politikada bu dönemde dondurulan birçok sorun ortaya çıkmıştır.
Uluslararası sistemde ve bölgesel alt sistemlerde ortaya çıkan hemen hemen tüm sorunlarda Türkiye ve Rusya
farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya ve Türkiye’nin pozisyonlarının
her zaman örtüşmediği gibi bazen tamamen uzaklaştığını söyleyerek devlet başkanı düzeyinde bu durumu
açıklamış ve diplomasi yolu ile uzlaşma sağlanabileceğini belirtmiştir194. Tarihsel rakip algısının yanında her
iki devletin aynı jeopolitik yayılma alanında olmaları bu aktörleri rakip durumuna taşımaktadır. Tarihsel
rekabetin altında da bu neden yatmaktadır. Devletlerin güçlerini artırmalarının bir aracı olan ekonomik
faktörlerin öne çıkması devletler arasında rekabeti ortadan kaldırmıyor, aksine her devlet bu alanı daha fazla
güç kazanmanın bir aracı olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda Türkiye ile Rusya arasında başta enerji
anlaşmaları olmak üzere turizm gibi alanlarda yapılan görünür işbirliği de bu çerçevede değerlendirilebilir.
Dolayısıyla yukarıda ifade edilen birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanlarda görünür işbirliği stratejik bir
işbirliğine dönüşememektedir.
ABD’nin politikalarının Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit etmesi Türkiye’nin ulusal güvenliğini
ABD ve NATO dışında alternatif arayışlarına itmiştir. Bu nedenle Türkiye ulusal güvenliğini sağlamak için
ABD’nin teslim etmek istemediği F35’lere karşı Rusya’nın ürettiği hava savunma sistemi olan S-400 alımını
gerçekleştirmiştir. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki sorunlar S-400’lerin ne olacağı konusunu da tartışılır
duruma getirmiştir. Karabağ savaşına Rusya’nın müdahale etmesi ve Türkiye’nin Karabağ görüşmelerinde
ısrarla yer almak istemesi ve askeri güç bulundurmasına Rusya karşı çıkmaktadır. Bu durum iki ülke
ilişkilerinde çatlağın daha da derinleşmesine neden olabilecek potansiyeldedir. Washington ve NATO üyesi
Libya Başbakanı Serrac İstifa Kararından Vazgeçtiğini Duyurdu,
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202010301043124601-libya-basbakani-serrac-istifa-kararindan-vazgectigini-duyurdu/,
(03.11.2020).
193
Libya UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac İstifa Kararından Vazgeçti,
https://www.indyturk.com/node/265396/d%C3%BCnya/libya-umh-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-fayiz-es-serrac-istifakarar%C4%B1ndan-vazge%C3%A7ti, (Erişim Tarihi: 03.11.2020).
194
Putin: Rusya ve Türkiye’nin pozisyonları her zaman örtüşmüyor, fakat diplomasi sanatı uzlaşma sağlamaktır,
https://tr.sputniknews.com/rusya/202011171043244194-putin-rusya-ve-turkiyenin-pozisyonlari-her-zaman-ortusmuyor-fakatdiplomasi-sanati-uzlasma/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_tr, (Erişim Tarihi:
17.11.2020).
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diğer devletlerin yakından takip ettiği S-400’lerin kurulumunun ne zaman yapılacağı merak edilmektedir.
Konu ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı sözcüsü ve dış politika başdanışmanı İbrahim Kalın, S-400
hava savunma sisteminin COVID-19 salgını nedeniyle etkinleştirilmesinin ertelendiğini ancak ileride
planlandığı gibi aktif hale getirileceğini ifade etmiştir195.
SONUÇ
Bu çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi, uluslararası sistemin yapısında meydana gelen
değişimlerin Türkiye-Rusya ilişkilerinin oluşmasında belirleyici bir etkisinin olduğudur. Devletlerin tehdit
algılarının değişmesi dış politikalarında etkiler ve değişimler oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin
sistemin başat aktörü ABD ile geleneksel ilişkileri sorgulanmaya ve değişmeye başlamıştır.
Çalışmada varılan ikinci sonuç, uluslararası sistemin ABD’nin tek kutuplu açıklamalar yapmasının
aksine çok kutuplu bir yapıya dönüştüğüdür. Bu yapı, devletlerin güç kapasitelerinin sınırlı olmalarına rağmen
dış politika yapım süreçlerini etkilemekte ve bunlara manevra kabiliyeti kazandırmaktadır.
Üçüncü sonuç, Türkiye-Rusya ilişkileri ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği düzleminde devam
etse de uluslararası sistemde meydana gelen birçok çatışma alanlarında her iki devlet de farklı taraflarda yer
almaktadır. Kosova, Kırım, Güney Osetya, Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye sorunlarında görüldüğü
gibi her iki devlet farklı argümanlara sahip ve çok net bir biçimde farklı taraflarda yer almaktadırlar. Özellikle
Suriye rejimine yönelik her iki ülkenin yaklaşım farkları ve Türkiye’nin güvenlik tehdidi olarak gördüğü
PKK’nın Suriye kolu PYD’ye yönelik Rusya’nın politikaları işbirliğinden uzaklaşılmasına neden olabilecek
başlıklardır.
Dördüncü sonuç ise, Türkiye-Rusya ilişkilerinin niteliği uluslararası sistemde yaşanan değişimlere
paralel olarak değişmektedir. Uluslararası sistemin en önemli gücü ABD’nin bölgeler ve bölgesel alt sistemler
üzerindeki etkisini artırma girişimleri bu bölgelerde güvenliği temel bir parametre haline getirmektedir. Bölge
ülkelerinin yaşadığı güvenlik krizleri ittifak ilişkilerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimi
kolaylaştıran ve devletlerin daha rahat ittifak ilişkileri kurmalarını sağlayan temel unsur ise iki kutuplu
uluslararası sistemin sert bir biçimde ayrışması benzeri bir durumun olmadığı çok kutuplu bir uluslararası
sistemdir.
Son olarak ise, her iki ülkenin uluslararası politikanın birçok alanında farklı taraflarda konumlanmaları
Türkiye ve Rusya’nın aynı jeopolitik yayılma alanında olmalarının sonucudur. Coğrafya ve bunun getirdiği
jeopolitik değişmediği sürece uluslararası sisteme hakim olan anarşinin varlığı her iki ülke arasında rekabeti
devamlı kılacaktır.
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(26)
Prof. Dr. Hasan LATİF196; Yasemin EKİCİ GÜRBÜZOĞLU197
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ COVID-19 SÜRECİNİN İLK GÜNLERİNİ NASIL
YÖNETTİ? İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE NE DEĞİŞİKLİKLER OLDU?
HOW DID HUMAN RESOURCES MANAGERS MANAGE THE FIRST DAYS OF THE COVID-19
PROCESS? WHAT CHANGES IN HUMAN RESOURCES PROCESSES?

ÖZ
Bu araştırmanın konusu, COVID-19’un insan kaynakları (İK) işlevi üzerindeki etkileridir.
Araştırmanın amacı; yayılan salgın hastalığın, İK politika ve süreçlerinde neleri değiştirdiğini ortaya
çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcıları İK yöneticileridir. Araştırma neticesinde ortaya çıkan bulgulara göre,
sağlık sorunlarıyla birlikte, pikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları öne çıkaran COVID-19 sürecinde İK
fonksiyonunun öneminin arttığını söylemek mümkündür.
Diğer bulgular, araştırma bölümünde gösterilmiş ve sonuç bölümünde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yöneticileri, İnsan kaynakları yönetimi, COVID-19, İşyeri.

ABSTRACT
The subject of this research is the effects of COVID-19 on human resources (HR) functions. The aim
of the research is to reveal what the spreading epidemic has changed in human resources policies and
processes. The participants of the research are HR managers. According to the findings of the research, it is
possible to say that the importance of HR function has increased in the COVID-19 process, which highlights
psychological, social and economic problems along with health problems.
Other findings are shown in the research section and discussed in the conclusion section.
Keywords: Human resources managers, Human resources management, COVID-19, Workplace.
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GİRİŞ
Coronavirus salgın hastalığı (COVID-19), Kasım 2019' da Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede
tüm dünya ülkelerine yayıldı. Bu salgın hastalık küresel sağlık krizine yol açmakla beraber ekonomik, sosyal
ve psikolojik sorunları da ortaya çıkardı. Türkiye'de ilk COVİD-19 vakası (Euronews, 2020) 11 Mart 2020’de
görüldü. İlk COVİD-19 teşhisli ilk ölüm (“Türkiye’de Koronavirüs’ten ilk” 2020) 17 Mart’ta gerçekleşti.
Salgın hastalığa karşı birçok ülke farklı önlemlere başvurdu. Türkiye ise genel bir kısıtlamadan ziyade,
nüfusun belirli bir kısmına yönelik kısıtlamaları yürürlüğe koydu (Cumhuriyet, 2020). Hükümetin “evde kal”
çağrılarının (CNN Türk, 2020) ardından, insanlar evlerine çekilmeye başladılar.
COVID-19 yeni bir hadisedir ve devam etmektedir; şimdilik ortada sadece çok kısa sürede kendini
gösterebilen biyolojik etkilerinin yanı sıra sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri mevcut olsa da, artık hiçbir
şeyin eskisi gibi olmayacağı söylemlerini CEO ve insan kaynakları (İK) yöneticilerinden sıkça duyuyoruz
("COVID-19 Pandemi Değerlendirme," 2020; “Yeni normal: Uzaktan,” 2020; Silvestri, 2020).
Araştırma süreci
Bu araştırmanın konusu, COVID-19’un insan kaynakları yönetimleri üzerindeki etkileridir.
Araştırmanın amacı, COVID-19’un kısa sürede insan kaynakları politika ve süreçlerinde neleri değiştirdiğini
ortaya çıkarmaktır.
Bu araştırmanın katılımcıları İK yöneticileridir. Katılımcıların çoğu otomotiv işkolundandır. Diğer
katılımcılar; bankacılık ve finans, gıda, enerji, lojistik, metal, tekstil ve turizm iş kollarında faaliyet gösteren
işletmelerde görev yapan İK yöneticileridir. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışan
sayısı bakımından değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğu büyük işletmelerde görev yapmaktadırlar
(ortalama çalışan sayısı 6260). Anket, 18 Mayıs ve 3 Haziran arasında yapıldı.
Araştırmanın konusuna ve amacına uygun olarak açık uçlu altı sorudan oluşan bir anket tasarlanmıştır.
Araştırmanın yazarlarından biri, binek ve ticari otomobil üreten bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak
görev yapmaktadır; araştırmanın katılımcılarına ulaşmak için bu yazarın mesleki çevresinden yararlanılmıştır.
Anket 18 Mayıs 2020 tarihinde Google Forms üzerinden 87 katılımcıya iletilmiş, 3 Haziran 2020 tarihinde
sonlandırılmıştır; bu sürede 58 katılımcıdan geri dönüş olmuştur.
Analiz ve bulgular
Sorulara ait geçerli yanıtlar, Krippendorff’un (2004, p. 32), Stubbs’un (1995; 2001, p.39; 2009)
uyarıları dikkate alınarak çözümlenmiştir. İfadelere anlam katan işlevsel sözcükler üzerinde durulmuştur.
Anahtar sözcükler veya ifadeler saptanarak sıklık analizi yapılmıştır. Sıklık analizi sonucunda soruların öne
çıkan yanıtları biçiminde bulgulara ulaşılmıştır.
“COVID-19 ile birlikte veya ardından işletmenizin genel politikalarında ve buna bağlı olarak İK
politikalarında ne gibi değişiklikler oldu ve hangi değişiklikleri bekliyorsunuz?” sorusuna, katılımcıların
%29’u değişiklik olmadığını ve beklemedikleri yanıtını vermişlerdir. Yapılan değişikliklerin başında
esnek/uzaktan/evden çalışma uygulamasına geçiş gelmektedir. Ardından, COVID-19 önlemleri kapsamında
maske, mesafe, temizlik ve sağlık kuralları, ofislerin ve yemekhanenin yeniden düzenlenmesi, risk ve kriz
yönetimi senaryolarının artırılması, eğitimlerin elektronik alana taşınması, yazılı olmayan kuralların
geliştirilmesi, misafir kabul edilmemesi, elektronik iletişimin artması dikkat çekmiştir. Beklenen değişiklikler
arasında; işe alım, eğitim ve performans yönetimi ve terfi politikaları olabileceği anlaşılmıştır.
“COVID19 süreci ile birlikte; insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun önemi artmış mıdır, artmış
ise, size göre bunun nedenleri nelerdir?” sorusuna, katılımcıların %73’ü “evet artmıştır” yanıtını vermişlerdir.
Nedenler arasında en başta; salgının öznesinin insan olduğu ve insan odaklı oldukları, işletmede insan sağlığı
ve psikolojisiyle ilgili birimin İK olduğu için çalışanların bu birime sarılmaları gösterilmiştir.
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[COVID-19'dan sonra “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesi bir insan kaynakları profesyoneli
olarak sizce ne ifade etmektedir?] sorusuna verilen yanıtlarda; yeni normal, dijitalleşme ve teknoloji kullanma
bilgisinin öneminin artması, tedbirli ve disiplinli çalışmanın öneminin artması, çalışanlarda yeni yetkinlikler
ve yeni yetenek yönetimi, iş yapma biçimlerinin değişmesi gibi beklenen değişim konuları öne çıkmıştır.
Katılımcıların %14’ü ifadenin, verimliliğin ve işsizliğin artacağını ifade ettiğine değinmiştir.
“Yüz yüze yakın temasın, fiziksel yakınlığın sakıncalı olduğu dönemlerden geçiyoruz. Yeni iş ve
çalışma düzeninde buna yönelik ne gibi önlemler geliştirmektesiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda; uzaktan
çalışma, çalışanların yerleşim planlarında değişiklik, masalar arası şeffaf bariyer, ateş ölçümü, yeni sosyal
mesafe kuralları, dijital toplantı, yemekhanede ve servis araçlarında yeni oturma düzeni, dezenfektan
kullanımı ifadeleri öne çıkmıştır.
“COVID-19 ardından, iş arayanların iş arama davranışlarında nasıl bir değişiklik olacağını
öngörüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda; iş bulmanın daha zor hale geleceği, iş arama faaliyetlerinde
azalma olacağı ve erteleme olabileceği, işsizlik ve ekonomik kriz yaygın olduğu için iş aramaya devam
edileceği, iş aramada internetin daha fazla kullanılacağı görüşleri ağır basmıştır.
“COVID-19 sürecinde; diğer yöneticilerle yaptığınız toplantılarda geleceğin planlanması ile ilgili
hangi konular üzerinde duruyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda geleceğin belirsizliğine bağlı olarak plan
yapamadıklarını, gündemin daha ziyade COVID-19 salgınına ilişkili olarak geliştiğini ifade etmişlerdir.
SONUÇ
Araştırmanın bulgularını genelleştirme çabalarımız doğrultusunda, İK yöneticilerinin COVID-19
sürecinin ilk aylarında sürecin yarattığı koşullar ile alakalı ne düşündükleri ve ne yaptıkları üzerinde üzerinde
durulmuştur.
İlk olarak işletme İK yöneticilerinin COVID-19 sürecinde genel politika değişikliğinden ziyade yazılı
olmayan kuralları artırmışlardır. Yazılı olmayan kuralların tamamı COVID-19 sürecinde önlem ve
değişikliklikler ile alakalıdır.
İK işlevinin geleceği (“İnsan kaynaklarının geleceği”, t.y.; “Bir kurumdaki tüm”, t.y.) üzerinde
tartışmalar sürerken, bazı kuram yapıcılar ve uygulamacılar İK işlevinin geleceğinin tehdit altında olduğunu
söylerken, COVID-19 süreci bu görüş sahiplerini görüşlerini yeniden değerlendirmesi gerektiği yönünde
uyarmıştır. COVID-19 süreciyle birlikte İK faaliyetlerinin daha önemli hale geldiğini söylemek mümkündür.
COVID-19, İK yöneticilerine işgörenlerin sağlığını geniş perfspektifli bir konu olarak yeniden
düşünmeye ve ele almaya zorlayan bir süreç olmaya devam etmektedir. İK yöneticileri kısa sürede önlemler
almışlardır, ama sürecin etkisinin uzun yıllar sürebileceği varsayımı, sağlık konusunu İK politikalarına dahil
etme mecburiyetini ortaya koymaktadır.
İK yöneticilerinin, COVID-19’un işletmeye ve çalışma düzenine yansıyan psiko-sosyo ve ekonomik
etkilerine ilişkin öngörüleri üzerinde dikkatle durmak gerekir. Bununla birlikte, işletmelerin üst yönetimi ve
devletin ilgili kurumlarının yöneticileri, sürecin ortaya çıkaracağı olumsuz etkilerinin en az seviyede olması
ve bertaraf edilmesi bakımından ortak ve uyumlu biçimde hareket etmelidir.
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(27)
Miraç Fatma UZUN198, Savaş KANBUR199
GÜRÜLTÜYE BAĞLI OLARAK GELİŞEN MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF OCCUPATIONAL HEARING LOSS DUE TO NOISE

ÖZ
Çalışma ile ülkemizde meslek hastalıkları teşhis ve tanı kriterlerine farklı bir yorum getirilerek, meslek
hastalıkları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Araştırma için Ocak
2018’de İstanbul Gedik Üniversitesi Etik Kurulu’na ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne
başvurulmasını mütakiben çalışmaya başlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul Meslek Hastalıkları
Hastanesi’ne 08.07.2014-27.12.2017 tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerden başvuran, farklı sektörlerde
çalışmakta olan, E3 tanısı (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliği kapsamında işitme kaybı tanısı) alan ayakta gelen 212 hasta oluşturmaktadır. Bu hastaların, bilgi
işlem kayıt, epikriz formları ve odyogram testleri incelenmiştir.
Retrospektif bir araştırma formatında yürütülen çalışmada, demografik verilerin yanı sıra, kronik
hastalıkların sayısı, tipi ve odyogramlardan elde edilen farklı frekans değerlerindeki işitme kayıp düzeyleri
gibi verilerle ilgili, SPSS programında dağılım grafikleri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar iş sağlığı,
meslek hastalıkları yönünden tartışılarak öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gürültü, Halk Sağlığı, İşitme Kaybı, İş Sağlığı, Meslek Hastalığı.

ABSTRACT
The aim of this study is to raise awareness and awareness about occupational diseases by introducing
a different interpretation to the diagnostic and diagnostic criteria of occupational diseases in our country.
Approval for research was obtained from Istanbul Gedik University Ethics Committee and the Istanbul
Occupational Diseases Hospital for the purpose of examining patient records in the archive. The study's
universe consists of 212 outpatients who applied to İstanbul Occupational Diseases Hospital between
08.07.2014 and 27.12.2017, Istanbul and the surrounding areas, working in different sectors and receiving
E3 diagnosis (According to the Regulation on Determining the Working Force and Occupational Power Loss
Rate, hearing loss diagnosis).
The records of these patients, epicrisis forms and audiogram tests were examined. In a retrospective
research format, demographic data as well as the number of chronic diseases, types of hearing loss in different
frequency values obtained from audiograms, were created as frequency graphics in the SPSS programme.
The results were discussed in terms of occupational health and occupational diseases.
Keywords: Noise, Public Health, Hearing Loss, Occupational Health, Occupational Disease.
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GİRİŞ
Günümüz modern yaşamında, gerek günlük yaşamsal etkinlikler esnasında çevresel faktörler
tarafından oluşan, gerekse endüstriyel etkinlikler sırasında meydana gelen gürültü, yaşamımızın bir parçası
haline gelmiştir.
Halk sağlığı, çevre ve iş sağlığı konularında yapılan araştırmalarda gürültüye maruziyetin insanda bazı
sağlık sorunlarına yol açtığı ortaya konulmuştur. Yetişkin bireylerde aşırı gürültüye maruziyet, gürültünün
süresi, frekansı ve şiddetiyle orantılı biçimde işitme kaybı ve otonom sinir sistemi uyarılarıyla ilişkili biçimde
hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalığında artışa sebebiyet vermektedir (Kam vd.,1997).
Son yıllarda araştırmacılar, belirli bir kaynaktan belirli bir frekansla üretilen ultrasonik ses dalgalarının
birçok canlıda farklı tepkimeler meydana getirdiğini ve bu dalgaların çeşitli organların fonksiyonlarında farklı
değişiklikler oluşturduğunu ortaya koymuştur.
Gürültü maruziyeti yüzlerce yıldır işitme kaybına sebep olan bir faktör olarak kabul edilmektedir
(Neitzel vd., 2010; Cinar vd., 2019). Gürültü kaynaklı işitme kaybı ABD’de her yıl yüz milyonlarca dolara
mal olmaktadır (Dobie, 1995). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada 250 milyon insanın orta şiddetli işitme
kaybının olduğunu tahmin etmektedir (WHO, 2013). 2006 yılında Norveç İş Müfettişliği işten kaynaklanan
hastalıkların %59’unun mesleki işitme kaybıyla ilişkisi olduğunu raporlamıştır (Samant vd., 2008). Gürültü
maruziyeti dünyadaki en yaygın mesleki tehlike olarak kabul edilebilir (Bogardus vd., 2003; Ferrite vd., 2005;
Koh vd., 1998; Yueh vd., 2003). Mesleki işitme kayıpları denge fonksiyonel bozukluğu gibi diğer
potansiyellerle de ilişkilidir (Kilburn vd., 1992). Bazı sektör çalışanları diğer sektörlerden daha yüksek risk
altındadır, yapılan çeşitli çalışmalar inşaat işinde çalışanlarda %16-50 oranında işitme kaybı belirlemiştir
(Ringen vd., 1992; Wu vd, 1998; Miyakita vd., 1997).
Ulusal ve uluslararası literatürdeki araştırmalara bakıldığında mesleki işitme kayıplarının ilişkili
olduğu birkaç faktörle (Sigara-alkol alışkanlığı, yaş, maruziyet süresi, BMI) ilişkinin incelendiği çalışmalar
mevcut olup, yapılan çalışmanın mesleki işitme kayıplarının, diğer faktörlerle (Kronik hastalık tipi, sayısı,
meslek grupları, farklı frekans aralıklarında ölçülen işitme düzeylerinin her iki kulak için kayıp seviyeleri vb.
parametrelerle) de kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ve tanımlandığı bir çalışma olması bakımından
bilimsel literatürde önemli bir yer edineceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın, Türkiye'de meslek hastalığı
tanım kriterlerine farklı bir bakış açısı getirmesi düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmanın Metodolojisi
Araştırma, 2014-2017 yılları arasında, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Kliniği'ne başvurup E3 tanısı (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliği uyarınca işitme kaybı tanısı) alan, çoğunluğu Marmara Bölgesi olmak üzere İstanbul ve çevre
illerinde farklı iş kollarında çalışmış 212 kadın ve erkek çalışanlara ait arşiv kayıtlarıyla yapılmıştır. Kliniğe
ayakta gelen hastaların bilgi işlemdeki kayıtları, epikriz raporları ve çekilen odyogram testleri incelenmiştir.
Retrospektif olarak yapılan çalışmamız süresince ilgili kayıtlarda hastalara ait şahsi bilgiler, isimler ve kurum
isimleri gizli tutulmuştur.
Bilgi işlemden alınan raporlardaki bilgiler ve odyogram bilgileri, her hasta için işitme kaybı tanılı hasta
bilgi formlarına işlenmiştir. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda SPSS istatistiki analiz programında
oluşturulan tablolara veri girişi sağlanmıştır.
Tanımlayıcı epidemiyolojik yaklaşımla ele alınan çalışmada işitme kaybı tanılı hastalarla ilgili elde
edilen veri ve bilgilerin özelliklerine göre dağılımları yapılmıştır.
İstatistiksel Yöntem
İstatistiksel verileri anlamlı şekle sokmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bunların bazıları, sözel
betimlemelerle açıklamak, tablo halinde sunmak, grafiklerle gösterim ya da verileri değerlendirmek suretiyle
istatistiki ölçütler elde etmektir (Evliyaoğlu, 2017).
Çalışmamızda İşitme Kaybı Tanılı Hasta Bilgi Formu'ndaki tüm değişkenler için ayrı ayrı frekans
(sıklık) dağılım grafikleri oluşturularak bulgular bölümünde yorumlanmıştır.
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Bulgular
Çalışmamızda, hastaların odyogramları değerlendirilerek, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 ve
8000Hz. frekansındaki işitme kaybı derecelendirmeleri sağ ve sol kulak için ayrı ayrı tablo şeklinde
oluşturulmuştur.
Tablo 1’de tüm hastaların 250Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 187 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 2'şer kişinin işitme kaybı ileri ve çok ileri
seviyededir.
Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-250Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 250Hz_sağ_kulak

Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
187
7
10
4
2
2
212

Yüzde
88,2
3,3
4,7
1,9
,9
,9
100,0

Geçerli Yüzde
88,2
3,3
4,7
1,9
,9
,9
100,0

Kümülatif Yüzde
88,2
91,5
96,2
98,1
99,1
100,0

Tablo 2 'de tüm hastaların 500Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 186 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 1 kişinin işitme kaybı ileri, 3 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 2. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 500Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 500Hz_sağ_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
186
10
11
1
1
3
212

Yüzde
87,7
4,7
5,2
,5
,5
1,4
100,0

Geçerli Yüzde
87,7
4,7
5,2
,5
,5
1,4
100,0

Kümülatif Yüzde
87,7
92,5
97,6
98,1
98,6
100,0

Tablo 3’de tüm hastaların 1000Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 174 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 1 kişinin işitme kaybı ileri, 3 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 3. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-1000Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 1000Hz_sağ_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
174
18
13
3
1
3
212

Yüzde
82,1
8,5
6,1
1,4
,5
1,4
100,0

Geçerli Yüzde
82,1
8,5
6,1
1,4
,5
1,4
100,0

Kümülatif Yüzde
82,1
90,6
96,7
98,1
98,6
100,0

Tablo 4'de tüm hastaların 2000Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 117 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 5 kişinin işitme kaybı ileri, 3 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
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Tablo 4. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-2000Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 2000Hz_sağ_kulak

Geçerli

Normal

Frekans
117

Yüzde
55,2

Geçerli Yüzde
55,2

Kümülatif Yüzde
55,2

Çok hafif derece

42

19,8

19,8

75,0

Hafif derece

34

16,0

16,0

91,0

Orta derece
İleri derece

11
5

5,2
2,4

5,2
2,4

96,2
98,6

Çok ileri derece

3

1,4

1,4

100,0

Toplam

212

100,0

100,0

Tablo 5'de tüm hastaların 4000Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 8 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 35 kişinin işitme kaybı ileri, 6 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 5. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-4000Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 4000Hz_sağ_kulak
Geçerli

Frekans
8
26
71
66
35
6
212

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Yüzde
3,8
12,3
33,5
31,1
16,5
2,8
100,0

Geçerli Yüzde
3,8
12,3
33,5
31,1
16,5
2,8
100,0

Kümülatif Yüzde
3,8
16,0
49,5
80,7
97,2
100,0

Tablo 6’da tüm hastaların 6000Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 3 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 56 kişinin işitme kaybı ileri, 19 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 6. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-6000Hz Sağ Kulak
İsitmekaybı6000Hz_sağ_kulak
Geçerli

Normal

Frekans
3

Yüzde
1,4

Geçerli Yüzde
1,4

Kümülatif Yüzde
1,4

Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece

12
49
73
56

5,7
23,1
34,4
26,4

5,7
23,1
34,4
26,4

7,1
30,2
64,6
91,0

Çok ileri derece
Toplam

19
212

9,0
100,0

9,0
100,0

100,0

Tablo 7’de tüm hastaların 8000Hz frekans için sağ kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 9 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 53 kişinin işitme kaybı ileri, 24 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 7. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları-8000Hz Sağ Kulak
İsitme kaybı 8000Hz_sağ_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
9
18
40
68
53
24
212

Yüzde
4,2
8,5
18,9
32,1
25,0
11,3
100,0
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Geçerli Yüzde
4,2
8,5
18,9
32,1
25,0
11,3
100,0

Kümülatif Yüzde
4,2
12,7
31,6
63,7
88,7
100,0
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Tablo 8'de tüm hastaların 250Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 182 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, bu frekansta 3 kişinin işitme kaybı ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 8. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 250Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 250Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
182
13
10
4
3
212

Yüzde
85,8
6,1
4,7
1,9
1,4
100,0

Geçerli Yüzde
85,8
6,1
4,7
1,9
1,4
100,0

Kümülatif Yüzde
85,8
92,0
96,7
98,6
100,0

Tablo 9’da tüm hastaların 500Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir.179 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 2 kişinin işitme kaybı ileri, 3 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 9. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 500Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 500Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
179
18
8
2
2
3
212

Yüzde
84,4
8,5
3,8
,9
,9
1,4
100,0

Geçerli Yüzde
84,4
8,5
3,8
,9
,9
1,4
100,0

Kümülatif Yüzde
84,4
92,9
96,7
97,6
98,6
100,0

Tablo 10’da tüm hastaların 1000Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir.164 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 2 kişinin işitme kaybı ileri, 3 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 10. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 1000Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 1000Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
164
25
13
5
2
3
212

Yüzde
77,4
11,8
6,1
2,4
,9
1,4
100,0

Geçerli Yüzde
77,4
11,8
6,1
2,4
,9
1,4
100,0

Kümülatif Yüzde
77,4
89,2
95,3
97,6
98,6
100,0

Tablo 11’de tüm hastaların 2000Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir.105 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 2 kişinin işitme kaybı ileri, 4 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 11. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 2000Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 2000Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
105
39
44
18
2
4
212

Yüzde
49,5
18,4
20,8
8,5
,9
1,9
100,0
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Geçerli Yüzde
49,5
18,4
20,8
8,5
,9
1,9
100,0

Kümülatif Yüzde
49,5
67,9
88,7
97,2
98,1
100,0
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Tablo 12’de tüm hastaların 4000Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir.3 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 41 kişinin işitme kaybı ileri, 6 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo12. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 4000Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 4000Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
3
20
74
68
41
6
212

Yüzde
1,4
9,4
34,9
32,1
19,3
2,8
100,0

Geçerli Yüzde
1,4
9,4
34,9
32,1
19,3
2,8
100,0

Kümülatif Yüzde
1,4
10,8
45,8
77,8
97,2
100,0

Tablo 13'de tüm hastaların 6000Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 2 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 66 kişinin işitme kaybı ileri, 22 kişinin ise çok
ileri seviyededir.
Tablo 13. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 6000Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 6000Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
2
11
35
76
66
22
212

Yüzde
,9
5,2
16,5
35,8
31,1
10,4
100,0

Geçerli Yüzde
,9
5,2
16,5
35,8
31,1
10,4
100,0

Kümülatif Yüzde
,9
6,1
22,6
58,5
89,6
100,0

Tablo 14’de tüm hastaların 8000Hz frekans için sol kulaktaki işitme kaybı derecelendirmeleri
görülmektedir. 11 kişinin işitme düzeyleri normal aralıkta olup, 60 kişinin işitme kaybı ileri, 28 kişinin ise
çok ileri seviyededir.
Tablo 14. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların İşitme Kayıpları Dağılımları 8000Hz Sol Kulak
İsitme kaybı 8000Hz_sol_kulak
Geçerli

Normal
Çok hafif derece
Hafif derece
Orta derece
İleri derece
Çok ileri derece
Toplam

Frekans
11
16
41
56
60
28
212

Yüzde
5,2
7,5
19,3
26,4
28,3
13,2
100,0

Geçerli Yüzde
5,2
7,5
19,3
26,4
28,3
13,2
100,0

Kümülatif Yüzde
5,2
12,7
32,1
58,5
86,8
100,0

Araştırmaya katılan hastaların sağ ve sol kulak için 250-500-1000-2000-4000-6000 ve 8000Hz.
frekanslarındaki ileri ve çok ileri seviyedeki işitme kayıpları farklılaşmaları Şekil 1 ve Şekil 2’deki grafiklerde
gösterilmiştir. Grafikler incelendiğinde özellikle sağ ve sol kulak için 4000,6000 ve 8000Hz frekanslarda ileri
ve çok ileri düzeyde işitme kaybı oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 6000Hz frekansında her iki kulak
için en yüksek değerler bulunmuştur.
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Şekil 1. Sol Kulak İleri ve Çok İleri Düzeyde İşitme Kayıpları Seviyeleri

Şekil 8. Sağ Kulak İleri ve Çok İleri Düzeyde İşitme Kayıpları Seviyeleri
Odyoloji bilimi ile ilgili yapılan araştırmalarda insan kulağının en duyarlı olduğu frekans seviyesinin
1000-6000Hz olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle 4000Hz düzeyindeki frekanslar kulağın en duyarlı olduğu
seviyelerdir ve bu sebeple de kulağa en fazla zarar veren gürültü düzeyleridir. İşitme kayıpları kulağın
4000Hz'lik frekansı işiten kısmında meydana gelir. Sonrasında da konuşma frekanslarını etkiler. Etkilenmenin
devam etmesi bu frekans bölgelerini zamanla genişletir.
Uzun süreli gürültüye maruziyet sonucunda işitme hücrelerinde (dış tüy hücreleri) meydana gelen
harabiyet işitme kayıplarına neden olur. Bu tip işitme kayıplarının uzun sürede ve yavaş yavaş gelişmesi 5002000Hz aralığındaki konuşma frekanslarından değil, 4000 ve 6000Hz gibi daha tiz frekanslarda başlaması
hastanın işitme kaybını fark etmesini engelleyen durumlardandır.
Anatomik ve fizyolojik açıdan da, gürültü maruziyeti sebebiyle meydana gelen koklea hasarına en
hassas olan bölgenin bazal kıvrımdaki 4000 Hz alanlar olduğu bilinmektedir. Detaylı incelemelerle de, hasarın
kokleanın 8-10mm'lik bölümünde olduğu ortaya konulmuştur, bu bölge topografik olarak 4000Hz alanına
karşılık gelmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Meslek hastalıkları tanısı koymak Türkiye'de olduğu gibi diğer dünya ülkelerinde de her zaman
tartışma konusu olmaktadır. Ülkemizde 2014, 2015 ve 2016 yılları SGK istatistiklerine bakıldığında; 5510
Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi kapsamındaki sigortalılardan meslek Hastalığına tutulanların sayıları 2014
yılında, 494 erkek-24 kadın ( 494 kişi), 2015 yılında, 470 erkek-40 kadın ( 510 kişi), 2016 yılında 568 erkek,
29 kadın ( 597 kişi) olduğu görülmektedir. Bu üç yılda meslek hastalığı tanısı konulmuş kişi sayısı; 1508 erkek
çalışan, 93 kadın çalışanla da 1601 kişidir. Bunların içinde mesleki işitme kaybı tanısı almış olanların sayısı
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44 kişidir. Bu verilere göre tüm meslek hastalıkları tanısı konulmuş hastalıklar içinde mesleki işitme kayıpları
oranı %2.74’tür.
Yapmış olduğumuz çalışmada, sadece İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde 2014-2017 tarihleri
arasında, mesleki işitme kaybı tanısı almış olan, arşiv kayıtlarına ulaşılabilmiş ayaktan başvuran hasta sayısı
212'dir.Yatan hastalardaki mesleki işitme kaybı tanısı alan hasta sayısı ise 22'dir. Çalışmamızda ayaktan
başvuran hasta kayıtları değerlendirilmiş olup, da ayaktan ve yatan hasta sayısı 234'tür. Bu veriler, görüldüğü
gibi SGK istatistiklerindeki mesleki işitme kaybı tanısı alan hasta sayısının yaklaşık olarak 5 kat
büyüklüğündedir (İstanbul dışındaki diğer meslek hastalıkları hastanesi ve meslek hastalıkları tanısı koymaya
yetkili eğitim araştırma ve kamu üniversite hastanelerinden gelecek olan nüfus bazlı veriler de dikkat
alındığında Türkiye’deki mesleki işitme kaybı tanısı alan hasta sayısı yaklaşık 600 civarında olması
öngörülmektedir). Normalde mesleki işitme kaybına bağlı meslek hastalığı tanısı alan hasta sayısının SGK
istatistiklerindeki 44 sayısı ile bizim yapmış olduğumuz çalışmada elde ettiğimiz veriler kıyaslandığında
yaklaşık olarak 13 kat fark olduğu görülecektir. Bu elde edilen 13 katlık fark diğer meslek hastalığı tanısı alan
hastalara da yansıtıldığında SGK istatistikleri arasında görülen meslek hastalığı tanısı almış kişi sayısının ne
kadar farklı olacağını tahmin edebiliriz. Ülkemizdeki meslek hastalığına tutulan kişi sayısının yıllık yaklaşık
600 civarında olduğunu ve bunun 475 (100x13/2.74-İşitme kaybı tanı oranın %2.74 olduğunda 13 kat fark
varsa, tüm meslek hastalığına tutulma oranın-da 475 kat artış meydana gelir.) katının gerçekte olması gereken
rakamlar olduğunu düşündüğümüzde, meslek hastalıklarına tutulan kişi sayısı yıllık aslında 285000
civarındaki rakamlarına ulaşmaktadır.
Mesleki işitme kaybı tanısı alan hastaların SGK’da yetkilendirilmiş sağlık kurullarındaki tespit edilen
meslekte kazan-ma gücü kaybı oran tespitinin yapılması sırasında elde edilen kayıp oranlar %10'un altında
olmasından dolayı SGK istatistiklerinde belirtilen meslek hastalığı kriteri olan %10'luk tazminat esasına göre
belirlenmiş baremin altında kalan kişilerin kayıpları mesleki işitme kaybı olarak görülmemektedir.
Sonuç olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın meslek hastalıkları tanısını koyma kriterleri
yeniden gözden geçirilerek istatistiksel karmaşanın önüne geçilmesi ve toplumumuzdaki mesleki işitme
kayıplarının rakamsal olarak ne kadar fazla sayıda olduğunun gösterilmesi ve bu konuda alınacak önlemlerin
sadece mesleki işitme kayıplarının önüne geçmesine değil, ayrıca gürültünün neden olabileceği hipertansiyon
(HT), kardiyomiyopati, infertilite, psikosos-yal etkilenmeler, koroner arter ve periferik arter hastalıkları
vb.sağlık sorunlarının da oluşmadan önlenmesine sebep olarak ülkemizin sağlık harcamalarında önemli bir
azalma yaparak hem yetişmiş insan gücü kaybı, hem de iş günü kaybı ve ekonomik kayıpların da önüne
geçilecektir.
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(28)
Arş. Gör. Ceyhun SERÇEMELİ200
EBEVEYNLERİN SOSYAL MEDYADAKİ “OVER-SHARENTING” DAVRANIŞLARININ
HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ201
LEGAL EVALUATION OF THE "OVER-SHARENTING" BEHAVIORS OF PARENTS IN SOCIAL
MEDIA

ÖZ
İnternet ve sosyal medya araçlarının kullanım oranı ve kullanıcı sayıları her geçen gün yükselmektedir.
Günümüzde bağımlılık seviyesinde yoğun şekilde kullanılan sosyal medya araçlarının bilinçsiz kullanımı bir
takım problemleri beraberinde getirebilmektedir. Çocuk haklarının sosyal medya araçları vasıtasıyla ihlal
edilmesi bu problemlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Uluslararası literatürde “over-sharenting”
olarak nitelendirilen davranışlar da bu problemin ebeveynlere ilişkin boyutunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin sosyal medyadaki “over-sharenting” davranışlarının hukuki açıdan
problem teşkil eden yönlerinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında öncelikle “sharenting” ve “oversharenting” davranışları incelenecektir. Ardından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” başta olmak üzere
yürürlükte bulunan uluslararası ve ulusal düzenlemeler ışığında “over-sharenting” davranışlarının hukuki
açıdan problem teşkil eden yönleri vurgulanacaktır. Söz konusu davranışların çocuk haklarının ihlaline neden
olduğu, gelir elde etmek amacıyla yapılan paylaşımların ise “çocuk işçiliği” olarak nitelendirilebileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Sharenting, Sosyal Medya, Hukuk.
JEL Kodları: A14, O20, Z1.

ABSTRACT
The usage rate of internet and social media tools and the number of users are increasing day by day.
The unconscious use of social media tools, which are used extensively at the addiction level today, can bring
some problems. Violation of children's rights through social media is among the most important of these
problems. Behaviors defined as "over-sharing" in the international literature also constitute the parental
dimension of this problem.
The aim of this study is to investigate the legally problematic aspects of parents' over-sharenting
behaviors in social media. Within the scope of the study, firstly, "sharenting" and "over-sharenting" behaviors
will be examined. Then, the legally problematic aspects of "over-sharenting" behavior will be emphasized in
the light of international and national regulations, especially the "Convention on the Rights of the Child". It
is considered that such behavior violates children's rights, and posts made for the purpose of earning income
can be qualified as “child labor”.
Keywords: Children's Rights, Sharenting, Social Media, Law.
JEL Codes: A14, O20, Z1.

Atatürk Üniversitesi; Erzurum/TÜRKİYE; ceyhun.sercemeli@atauni.edu.tr
Bu çalışma, 2. KAÇEP Sempozyumu’na gönderilen “Ebeveynlerin Sosyal Medyadaki “Over-Sharenting”
Davranışlarının Çocuk Hakları Bağlamında Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” Başlıklı bildirinin, güncellenmiş halidir.
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GİRİŞ
İnternet ve sosyal medya araçlarının kullanım süresi ülkemizde ve dünyada her geçen gün
yükselmektedir. Dünya genelinde internet kullanım amaçlarının ve kullanıcı sayılarının araştırıldığı bir
çalışmada 2019 yılında internet ve sosyal medya kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış
gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dünya nüfusunun %57 oranındaki bir bölümü internet
kullanmaktadır. Toplam nüfusun %45’lik bölümü ise aktif sosyal medya kullanıcısı olup %42’lik kısmı söz
konusu sosyal medya araçlarına mobil cihazlar üzerinden erişim sağlamaktadır. Öte yandan 2018 yılı verileri
dikkate alındığında söz konusu oranların tamamının artış gösterdiği anlaşılmaktadır (wearesocial.com, 2018;
wearesocial.com, 2019; Nurluoğlu, 2019).
Sosyal medya araçlarının yoğun kullanımı, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok açıdan problemlere
neden olabilmektedir. Çocuk haklarının ebeveynleri veya üçüncü kişiler tarafından sosyal medya platformları
aracılığıyla ihlal edilmesi de sıklıkla karşılaşılan problemler arasında yer almaktadır. Günümüzde çocukların
fotoğraf ve videolarının özellikle ebeveynleri tarafından sosyal medya araçları vasıtasıyla paylaşılması
“sharenting” davranışı olarak nitelendirilmekte, söz konusu paylaşımların aşırı seviyeye ulaşması ise “over
sharenting” davranışı olarak ifade edilebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin sosyal medyadaki “over-sharenting” davranışlarının hukuki açıdan
problem teşkil eden yönlerinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” başta
olmak üzere yürürlükte bulunan uluslararası ve ulusal düzenlemeler ışığında “over-sharenting” davranışlarının
hukuki açıdan problem teşkil eden yönleri, çocuk hakları ve çocuk işçiliği bağlamında araştırılacaktır. Sonuç
ve öneriler bölümünde ise bilinçsiz sosyal medya kullanımına bağlı olarak gerçekleşen mahremiyet ihlallerine
değinilerek, hukuki düzenlemeler ve sosyal politikalar açısından alınabilecek önlemlere ilişkin
değerlendirmede bulunulacaktır.
1.
SHARENTING DAVRANIŞI
Sosyal medya araçlarının kullanım oranları ve kullanıcı sayısı ülkemizde ve dünyada her geçen gün
yükselmektedir. Öyle ki sosyal medya hesapları kontrol edilerek güne başlanmakta; gidilen yerlerden yenilen
yemeklere, yıl dönümlerinden, gündelik sıradan anlara kadar pek çok duruma ilişkin paylaşım gün içerisinde
sıklıkla yapılmaktadır (wearesocial.com, 2019; Nurluoğlu, 2019). Yapılan paylaşımların çok mahrem
konulara ilişkin olabildiği görülmektedir. Özellikle aile hayatına ilişkin çok özel nitelikteki fotoğraf veya
videolar bu platformlarda paylaşılabilmektedir. Söz konusu paylaşımlarda çocukların mahremiyet hakları da
ihlal edilebilmektedir. Ayrıca paylaşımların her ne kadar kısıtlı bir çevreyle paylaşıldığı düşünülse de basit
programlar, screenshot gibi uygulamalarla paylaşılan içerikler saklanabilmekte, gizliliğin de basit bir şekilde
önüne geçilebilmektedir (Serçemeli, 2016: 8).
Sosyal medyanın bilinçsiz ve yoğun kullanımı toplumsal hayatı da etkilemektedir. Bu platformlarda
mahremiyet haklarının ihlal edilmesi ise telafisi güç zararlara neden olmaktadır. Yapılan paylaşımlar dijital
ayak izlerini oluşturmakta ve kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Bu durumdan en olumsuz
etkilenen grubun çocuklar olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde çocukların doğumundan önce dahi
adlarına sosyal medya hesapları açıldığı görülebilmektedir. Ebeveynlerin sosyal medyada çocuklarına ait
fotoğraf veya videoları paylaşmaları, literatürde “sharenting” kavramıyla nitelendirilmektedir. Söz konusu
kavramın ilk olarak The Wall Street Journal tarafından kullanıldığı bilinmektedir (wsj.com, 2012). Sharenting
kavramı, Türkçe karşılığı “paylaşma” olan “share” ve Türkçe karşılığı “ebeveynlik” olan “parenting”
sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen bir terim olarak nitelendirilmektedir. Bu davranış, ebeveynlerin
sosyal medyada çocukları ile ilgili fotoğraf, video vb. paylaşımlarını ve bir ebeveyn olarak kendilerini sunma
davranışlarını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır (Kaya ve Kaya, 2017: 445).
Araştırmalara göre, ebeveynlerin çocukları ile ilgili sosyal medya paylaşımları her geçen gün
artmaktadır. Çocukların doğumundan önce adlarına sosyal medya hesapları açılabilmekte ve daha bir
yaşlarına bile gelemeden fotoğraf veya videolarının paylaşıldığı görülmektedir. Amerika’da iki yaşına gelen
çocukların yüzde doksana varan oranlardaki büyük kısmının dijital bir görüntüsü bulunmaktadır (Otero, 2017:
412). Özellikle Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla ve yine çocukların
doğum öncesinden başlayarak günlüklerinin tutulduğu bloglar vasıtasıyla ebeveynler, önemli olduğunu
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düşündükleri anları, sosyal çevreleri ile paylaşmakta, ayrıca bu platformlarda ebeveynlik deneyimleri
hakkında tartışmalara katılmakta ve görüşlerini paylaşmaktadırlar. Örneğin, birçok ebeveyn çocuklarının
fotoğraflarını Facebook üzerinden paylaştıklarını ve bu paylaşımlar vasıtasıyla sosyalleştiklerini ve sosyal
destek aldıklarını bildirmektedirler. Bu durum da çocukların sosyal medya kullanıcısı olmaksızın, dijital
kimliklerinin sanal dünyaya ebeveynleri vasıtasıyla taşındığını göstermektedir (Kaya ve Kaya, 2017: 446).
Ebeveynlerin, sosyal medyadaki sharenting davranışları giderek yaygınlaşmakta, her geçen yıl bu
davranışta bulunan ebeveyn sayısı yükselmektedir. Ebeveynlerin çocukları hakkında yayınladıkları içerik
türlerini analiz etmek ve Çek ve İspanyol ebeveynlerin sharenting davranışlarını karşılaştırmak amacıyla
yapılan bir araştırmada, ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun, çocuklarının mahremiyetini hesaba
katmaksızın, fotoğraflarını herkes tarafından erişilebilecek şekilde sosyal ağlarda yayınladıkları tespit
edilmiştir (Kopecky vd., 2020). Instagram’da “okul öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelendiği bir
araştırmada da instagramda paylaşılan içeriklerde çocukların yüzlerinin görünmesine dikkat edilmediği tespit
edilmiştir (Kesicioğlu, 2019).
2. OVER-SHARENTING DAVRANIŞI
Sharenting davranışının paylaşan (share) ebeveynler (parenting) olarak nitelendirilmesi mümkünken,
“Over Sharenting” ise aşırı seviyede paylaşan ebeveynler olarak ifade edilebilir. “Over Sharenting” terimi,
genellikle ebeveynlerin bu davranışı sıklıkla veya aşırı yaptığını belirtmek için kullanılmaktadır. Öyle ki, söz
konusu davranış kapsamındaki paylaşımlardan çocukların ilerleyen yaşlarında rahatsızlık duyması çoğu
zaman kaçınılmaz olmaktadır (Nottingham, 2019). Öte yandan bu tür rahatsızlık oluşturabilecek nitelikteki
fotoğraf ve videolar internet üzerinde bir kez paylaşıldığında her ne kadar silinebileceği düşünülse de bu
fotoğrafların üçüncü kişiler tarafından saklanmasının önüne geçmek mümkün olmamaktadır.
Sharenting davranışına ilişkin yapılan araştırmalarda söz konusu terimin genel olarak, çocuklar
hakkında bilgi paylaşımı anlamında kullanıldığı, ebeveynler tarafından yapılan paylaşımların aşırı seviyeye
ulaşması ise “over sharenting” olarak nitelendirildiği bilinmektedir. Öte yandan kavramın ilk olarak Mayıs
2012’de Wall Street Journal yazarı Stevan Leckart tarafından “Over-sharenting” olarak kullanıldığı ifade
edilmektedir (Marasli vd. 2016, s.399).
Ebeveynlerin sosyal medyadaki over-sharenting davranışları giderek yaygınlaşmaktadır. Günümüzde
sosyal medya platformlarında bu tür davranışların çeşitli biçimlerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin
çocukların uyurken, iç çamaşırı ile dolaşırken, bir öfke nöbeti ortasında ağlarken fotoğraf ve videoları, birçok
ebeveyn tarafından günlük olarak sosyal ağlarda yayınlanmaktadır. Söz konusu paylaşımlarda çocukların
henüz 1 yaşına dahi gelmemiş olduğu dikkat çekmektedir. Çocukların henüz bu platformların kullanıcısı
olmamaları nedeniyle söz konusu paylaşımların farkında olmadıkları açık olmakla birlikte, gerçek şu ki,
büyüdüklerinde bu paylaşımlara erişebilir veya bir başkası onu bu paylaşımlardan haberdar edebilirler
(Nación, 2017).
Michigan Üniversitesi tarafından, sharenting davranış biçimini incelemek için 2014 yılında yapılan bir
araştırmada sosyal medya platformlarında çocukların mahremiyetlerinin ihlal edildiği, annelerin yarısından
fazlasının ve babaların ise üçte bir oranındaki bir kısmının sosyal medyada çocukları ile ilgili paylaşımlarda
bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynler sosyal medyada takip ettikleri ebeveynlerin büyük
çoğunluğunun (%75) “over-sharenting” davranışında bulunduğunu belirtmişlerdir (mottpoll.org, 2015).
Sosyal medya paylaşımlarında çocukların, üzerinde çocuk bezi bulunurken, çıplak haldeyken, öfke nöbeti
sırasında, vb. ileride onları utandırabilecek nitelikteki fotoğraf ve videoları çevrimiçi gizlilik bulunmaksızın
tüm dünyaya sergilenmektedir. Çocukların kendileri için oluşturulan dijital kimlikte söz hakları
bulunmamakta ve onları hayatları boyunca taşımak zorunda kalabilmektedirler. Onlar, dijital çağ spot ışıkları
parıltısında büyüyen ilk nesil olarak bilinmekte ve bu durumun ne tür ağır sonuçlara neden olabileceği henüz
tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bu nedenle “aşırı paylaşımdan” kaçınılmalı ve çocuklara hak ettikleri
çevrimiçi gizliliğin sağlanması gerekmektedir. Çünkü bu paylaşımların silindiği düşünülse de (başkaları bu
fotoğrafları kaydedebilir) ileride bir gün bu paylaşımlarla tekrar karşılaşılabilmektedir. Bu duruma ilişkin bir
örnek verilmesi mümkündür. On yıl sonra “over-sharenting mağduru” bir çocuk üniversiteden mezun olup iş
aramaya başladığında, X Şirketindeki insan kaynakları Google üzerinden bir araştırma yaptığında çıplak
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çocukluk fotoğrafıyla karşılaştığı bir kişiyi işe alırken olumsuz bir intibaya sahip olabilir. Bu duruma,
ebeveynlerinin yıllar önce sosyal medyadaki bu tür paylaşımları neden olacaktır (imom.com, 2015).
Günümüzde birçok ebeveyn çocukları adına sosyal medya hesabı açmakta, bazı ebeveynlerse durumu
daha ileri boyutlara taşıyarak “moda ikonu” şeklinde giydirdikleri çocuklarının fotoğraflarını “instagram
ünlüsü” ya da ünlü bir “instagram annesi” olma hayalleri ile yayınlayabilmektedir. Ailelerin söz konusu
paylaşımları iyi niyetle yaptıkları değerlendirilse de, söz konusu dijital ayak izleri birçok hak ihlaline
sebebiyet vermektedir (Çimke vd., 2018: 264).
Sharenting davranışlarının araştırıldığı bir çalışmada, katılımcıların sosyal medyaya günde yaklaşık 1
saat ayırdıkları, sosyal medyada çocuklarına ilişkin paylaşımda bulunma noktasında ise çok dikkatli oldukları
ve özellikle herkese açık paylaşım yapmaktan kaçındıkları anlaşılmıştır. Öte yandan sosyal medyada takip
ettikleri ebeveynlere yönelik düşünceleri sorulduğunda ise, takip ettikleri ebeveynlerin çocuklarına ilişkin
yaptıkları paylaşımlarda dikkatsiz olduklarını ve çocuklarına ilişkin mahrem paylaşımda
bulunulabildiklerini, çocukların konumlarını ortaya çıkarabilecek paylaşımlarda bulunabildiklerini
belirtmişler, ayrıca takip ettikleri ebeveynlerin ileride çocuklarını rahatsız edebilecek nitelikte paylaşımda
bulunduklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları dikkate alındığında akademisyenlerin sosyal medyada
çocuklarına ilişkin paylaşımları hususunda hassas oldukları, gizlilik ayarlarına önem verdikleri ve yaptıkları
paylaşımların hukuki boyutlarını dikkate aldıkları anlaşılmıştır. Bu durumun akademisyenlerin eğitim
seviyesiyle ilgili olduğunun da düşünülebileceği ifade edilmiştir (Küçükali ve Serçemeli, 2019: 1185).
Instagramda “Okul Öncesi” ile ilgili yapılan paylaşımların incelendiği bir araştırma sonucunda
instagramda paylaşılan içeriklerde çocukların yüzlerinin görünmesine dikkat edilmediği belirtilmiş, özel
hayatların kamuya açması neticesinde mahremiyet, ifşa olma, çocuk istismarı, pedofili ile ilgili meselelerin
gündeme gelebileceğine dikkat çekilmiştir (Kesicioğlu, 2019 545).
Ebeveynlerin Instagram gönderilerinin niteliksel olarak incelendiği ve sharenting davranışlarının
araştırıldığı bir başka çalışmada da kişilerin ebeveynlik tecrübeleri kapsamında çocuklarına ilişkin çevrimiçi
paylaşımlarının, çocukların gizliliği ve mahremiyet hakları açısından sömürücü bir ihmal olarak
nitelendirilebilecek kritik odak konusu haline geldiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, shareting davranışının,
ebeveynlerin ebeveyn-çocuk ilişkisel kimliğini tasvir eden sosyal medya yayınlarının gerçekte ebeveynin
kendisinin temsili olabileceğini gösteren bulgulara da ulaşılmıştır (Holiday, Norman & Densley, 2020).
3. OVER SHARENTING DAVRANIŞININ HUKUKİ BOYUTLARI
A. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Açısından
Ebeveynlerin over-sharenting olarak nitelendirilebilecek davranışları, uluslararası ve ulusal hukuki
düzenlemelere aykırılık oluşturmakta, çocuk haklarının ihlaline sebebiyet vermektedir. Yürürlükte bulunan
düzenlemeler açısından çocuk hakları, çocuk hukuku ile ilgili kurallarla düzenlenmiş ve yargı organlarının
koruması altında bulunan haklardan oluşmaktadır. Bu haklar, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, iktisadi ve
ahlâkî açıdan korunmasını ve gelişmesini sağlamaktadırlar. Buradan anlaşıldığı üzere çocuk hakları,
çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, iktisadi ve ahlâkî açıdan özgürlük ve saygınlık içinde, sağlıklı ve normal
şekilde gelişebilmeleri için hukuk kuralları ile korunan menfaatlerinden oluşmaktadır (Akyüz, 2012: 2-7).
Over-sharenting olarak nitelendirilen davranışların, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlâkî açıdan
özgürlüklerini, saygınlık ve normal şekilde gelişebilmelerini engelleyici nitelikteki davranışlar olduğu
literatürdeki çalışmalar ışığında açıktır.
Çocuk haklarını koruyan hukuk kuralları, çocukların maddi ve manevi açıdan bütünlüklerini
korumanın araçlarıdır. Söz konusu kurallar vasıtasıyla çocuklar, güçsüzlükleri ve özel gereksinimleri dikkate
alınarak korunmakta, yaşamlarının en kırılgan dönemini oluşturan çocukluk çağını gereği gibi yaşama
olanağına sahip olmaktadırlar. Dünyada çocuk haklarına ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme “Çocuk
Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ÇHS)”dir (Unicef.org; Akyüz, 2012: 4; İnan, 1995: 766-768).
Over-sharenting davranışları açısından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin özellikle çocuğun özel yaşantısına
keyfi ya da haksız müdahalede bulunulamayacağını, onur ve itibarına saldırılamayacağını ve bu tür
müdahalelere karşı çocuğun yasa tarafından korunma hakkı olduğunu düzenleyen 16., Çocuğun yetiştirilmesi
ve geliştirilmesi ile ilgili sorumluluğun öncelikle ana ve babaya ve durum gerektiriyorsa yasal vasilere
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düştüğünü ve bu kişilerin çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurma yükümlülüğünü düzenleyen 18.
ve çocuğun ana babası ya da bakımını üstlenen sair kişilerin yanında iken, uğrayabileceği her türlü istismar
ve kötü muameleye karşı korunması için taraf devletlere gereken yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün
önlemleri alma yükümlülüğü yükleyen 19. Maddeleri önem arz etmektedir (Unicef.org; Kaya ve Kaya, 2017:
447-448). ÇHS 16. Maddesi’nde;
“1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde
müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.
2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.”
hükümleri düzenlenmiştir. Madde hükmü dikkate alındığında over-sharenting davranışlarının çocukların özel
yaşantılarının ihlal edilmesi bakımından hukuka aykırı olduğu açıktır. ÇHS 18. Maddesi’nde;
“1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana–babanın
birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve
geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana–babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler
herşeyden önce çocuğun yüksek yararını gözönünde tutarak hareket ederler.
2. Bu Sözleşme’de belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf
Devletler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana–baba ve yasal vasilerin
durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin
gelişmesini sağlarlar.
3. Taraf Devletler, çalışan ana–babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da
bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alırlar.” hükümleri
bulunmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere ebeveynlerin her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz
önünde bulundurmaları gerektiği açık olup, over-sharenting davranışlarının madde hükmü ışığında hukuka
aykırı olduğu anlaşılmaktadır. ÇHS 19. Maddesi’nde ise;
“1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin,
yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel
saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü
muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının
önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi
için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun
gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal
programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu madde
hükümleri ışığında görüleceği üzere Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de, ebeveynlerin çocuklarının yararını
gözetmede sorumluluklarının bulunduğu vurgulanmakta ve ebeveyn tarafından yapılan bir sosyal paylaşımın
çocuk aleyhine doğurabileceği riskler ve sonuçları açısından ebeveynlerin ve devletin sorumluluklarının
bulunduğu anlaşılmaktadır (Unicef.org; Kaya ve Kaya, 2017: 447-448).
Uluslararası hukukta, çocuk haklarına ilişkin, Milletler Cemiyeti'nin 29 Eylül 1924 tarihli Cenevre
Çocuk Haklan Bildirisi ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk
Hakları Bildirisi gibi bildirilerin, taraf devletlerin hükümetleri tarafından kabul ve imza edilmelerine rağmen
hukuksal yaptırımı olmayan bazı genel ilkelerin ilân edilmesinden başka büyük anlam taşımadıkları
düşünülmektedir. Buna karşın, devletlerin iç hukuk (örneğin, Anay. mad. 90 ve 31.5.1963 t. ve 244 Nrlı.
Uluslararası Antlaşmanın Yapılması, Yürürlüğü, Yayını ile Bazı Antlaşmalann Yapılması için Bakanlar
Kuruluna Yetki Verilmesi Hk. K) kurallarına göre imza ve bilhassa bir kanunla da onaylandıktan sonra, taraf
devletleri bağlayıcı niteliğe kavuşan ve dolayısıyla iç hukuk kurallarında, uluslararası andlaşma kuralları
gereği yeni düzenlemeler veya değişiklikler yapma taahhüdleriyle taraf devletleri yükümlü kılan uluslararası
andlaşmalar, hukuksal yaptırma kavuşturulmuş olmaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ülkemiz
tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 1982 Anayasası’nın 90. maddesine ve 31.5.1963
t. ve 244 Nrlı K. hükümlerine göre, 17, 29 ve 30. maddelerine çekince konularak 9 Aralık 1994 tarihinde
onaylanmış ve 23.12.1994 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu açıdan Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin bağlayıcılığı bulunmaktadır (İnan, 1995: 765-766).
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B. Ülkemizde Yürürlükte Olan Hukuki Düzenlemeler Açısından
Ülkemizde yürürlükte bulunan 1982 Anayasası başta olmak üzere, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
1982 Anayasası’nın 41, 42, 50, 56, 58, 61 ve 62. Maddelerinde çocuk ve çocuk hakları için özel düzenlemeler
mevcuttur. İstismar ve kötü muameleye karşı devletin çocuğu koruma yükümlülüğü, 1982 Anayasası’nın,
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlıklı üçüncü bölümünde, Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
başlıklı 41. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına sahip olduğu ve özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, Anayasanın 20.
Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesi’nde kişilerin özel hayatının
gizliliğini ihlal etmeyi ve kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme
fiillerini cezalandırıcı düzenlemeler bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 135. Maddesi ise Kişisel verileri
hukuka aykırı olarak kaydetme suçunu ve bu suçun nitelikli halini cezalandırıcı hükümler içermektedir. Türk
Ceza Kanunu’nun 136. Maddesi’nde ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya
ele geçiren kimselere ilişkin cezai müeyyideler düzenlemiş bulunmaktadır (Kaya ve Kaya, 2017: 449-450).
Over-sharenting davranışları, çocukların kişilik haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Kişilik
haklarının saldırılara karşı korunması Türk Medeni Kanunu’nun 24’üncü maddesinde “Hukuka aykırı olarak
kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı
zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin
kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”
ifadeleriyle düzenlenmiştir. Ebeveynlerin çocukların kişilik hakkını ihlal edecek nitelikteki paylaşımlarında,
bir hukuka uygunluk sebebi olarak özel veya kamusal yararın bulunduğunun ileri sürülemeyeceği açıktır.
Ebeveynler tarafından çocukların kişilik hakkının ihlal edilmesi durumunda, mevcut paylaşımların
kaldırılması, önlenmesi veya hukuka aykırılıklarının tespiti talep edilebilir. Öte yandan 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun’un, “İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi”ne ilişkin 9. Maddesi’nde
“(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve
tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” hükmü düzenlenmiş olup bu yola başvurulması da
mümkündür. Söz konusu yaptırımlara, çocuğun menfaat ve gelişiminin tehlikede olduğunu öğrenen her
ilgilinin başvurması mümkündür (Akyüz, 2012, 266-267).
Çocukların sosyal medyadaki mahremiyet haklarına ilişkin yönetmelik, genelge vb. düzenlemeler de
bulunmaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullarda Sosyal Medya Kullanılması”na ilişkin
Genelge’sinde “… Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri
tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili
her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka
aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanununa aykırı olduğu;
bu fiillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve
bu durumların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her türlü ses, görüntü ve video
kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde
gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilecektir.” ifadeleri yer almaktadır
(MEB, Genelge: 2017).
C. Ülkemizde ve Dünyada Basına Yansıyan Örnekler ve “Çocuk İşçiliği” Açısından
Çocuklara ait bilgilerin ve görüntülerin paylaşılmasının yakın gelecekte hukuki açıdan ciddi sorunları
beraberinde getirebileceği dünyanın çeşitli ülkelerindeki örnekler ışığında vurgulanmaktadır. Örneğin,
Fransa’da geçtiğimiz dönemlerde yeni bir takım hukuki düzenlemelere gidildiği ve ebeveynlerin, çocuklarının
fotoğraflarını Facebook’ta paylaşmamaları konusunda bilgilendirildiği ve paylaşımları nedeniyle ceza
alabilecekleri konusunda uyarıldığı yönündeki haberler basında yer almıştır. Fransız yetkililer ve hukukçular,
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yakın gelecekte internette fotoğrafı yayınlanan çocukların, fotoğrafı internete koyan ailelerine dava
açabileceğini ve böyle bir durumda çocukların yanında yer alacaklarını ifade etmektedirler. Söz konusu
düzenlemelere göre 45 bin avroya kadar ulaşan para cezaları ve bir yıla kadar hapis cezalarının ortaya
çıkabileceği belirtilmektedir (serapduygulu.com.tr). İtalya’da yaşanan bir olayda da, 16 yaşındaki bir çocuğun
açtığı davada çocuğunun fotoğraflarını rızası olmaksızın paylaşan anne, çocuğun fotoğraflarını silmezse ya
da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir
(haberturk.com).
Çocukların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının “çocuk işçiliği” olarak nitelendirilmesi ise
tartışma konusu olmakla birlikte, Fransa’da sosyal medya üzerinden gelir elde eden çocukların “çocuk işçi”
olarak nitelendirilmesi gerektiği, mahkeme kararına yansımıştır. Fransa’da reşit olmayan “sosyal medya
fenomenleri”ni istihdam etmek isteyenlerin, yerel makamlardan izin almasına karar verilmiştir
(independent.co.uk, 2020). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün çocuk işçiliği tanımı göz önüne
alındığında, çocukların eğitim, eğlence, gezi vb. aktivitelere harcayabilecekleri zamanın video ve fotoğraf
çekmek amacıyla kullanılmasının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini negatif yönde etkileyebileceği
değerlendirilmektedir. Buna rağmen ailelerinin veya sponsorların baskısıyla ve maddi beklentilerle yapılan
sosyal medyadaki söz konusu paylaşımların çocuk işçiliği olarak nitelendirilebileceği ifade edilmektedir
(hurriyet.com.tr).
Çocukları çalıştırma yasağına ilişkin Türk Hukukunda yer alan düzenlemeler, 1982 Anayasası başta
olmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1982 Anayasası’nın 18. Maddesinde, çalıştırma
yasağı hüküm altına alınmış, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi’nde ise, çalıştırma yaşı ve çocukları
çalıştırma yasağı düzenlenmiş olup, ilgili maddenin birinci fıkrasında;
“(Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması
yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel,
zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak
hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam
faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.”
ifadesi düzenlenmiştir.
Ebeveynleri tarafından sosyal medyada fotoğraf ve videoları paylaşılan çocukların yaşlarının,
genellikle 15 yaşın altında bulunduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlarda bulunan
ebeveynlerin, ilgili uluslararası ve ulusal diğer düzenlemelerle birlikte, 4857 Sayılı İş Kanununun
71.maddesine göre de ihlale neden oldukları düşünülmektedir. Çocukların bu tür paylaşımlarla ailelerinin
geçim kaynağı haline getirilmeleri, fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileyecek ve baskı altında hareket
etmesine neden olacak ortamlarda bulundurulmalarının, “çocuk işçiliği” kavramını gündeme getirebileceği
değerlendirilmektedir (Uzun, 2020, 9-10).
Sosyal medyada içerik üreten, aileleri tarafından içerik üretmeleri teşvik edilen veya over-sharenting
olarak nitelendirilebilecek davranışlarla görüntüleri paylaşılan çocukların, kendileri ve ailelerine dair birçok
bilgiye, bu içeriklere bağlı olarak ulaşılabilmektedir. Bu durum çocukların, kötü niyetli kişilerin muhtemel
güvenlik tehditlerine (kaçırılma, hırsızlık, şantaj vb.) açık hale getirmekte, hem de özel hayatın gizliliğinin
ihlaline sebep olmaktadır. Ayrıca bu tür paylaşımlarla çocukların eğitim, gezi, eğlence vb. aktivitelerle
geçirebilecekleri zamanları, reklam ve sponsorluk geliri elde edilmek amacıyla kullanılmakta; abone
kazanma, beğeni alma, reklam gelirlerini artırma endişesi yaşayan çocuklar, çalıştırılan çocuk olarak da
nitelendirilmektedir (Atalay, 2019:196-197).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüz dünyasında internet ve sosyal medya araçları da bu
değişim ve gelişim sürecinden payını almaktadır. Söz konusu süreç hukuki açıdan belirli problemleri de
beraberinde getirmektedir. Ebeveynlerin sosyal medyadaki over-sharenting davranışları ile çocuklarının
mahremiyet haklarını ihlal etmeleri bu problemlerin en önemlileri arasında yer almaktadır.
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Sosyal medya bağımlılığının artması günümüzde fomo, nomofobi, netlessfobi gibi yeni psikolojik
problemlerin yaşanmasına dahi sebep olabilmektedir. Over-sharenting davranışları bu bağımlılığın bir sonucu
olarak ortaya çıkan davranış biçimi olup, yaşamlarının en kırılgan dönemindeki çocukların olumsuz şekilde
etkilenmelerine sebep olmakta ve ilerleyen yaşlarında da bu paylaşımlardan maddi ve manevi açıdan olumsuz
yönde etkilenmeleri kaçınılmaz olmaktadır.
Ebeveynlerin over-sharenting olarak nitelendirilen, çocuklarına ilişkin aşırı seviyedeki paylaşımlarının
uluslararası ve ulusal düzenlemelere aykırı olduğu açıktır. Bu tür paylaşımlara karşı içeriğin yayından
kaldırılması, önlenmesi veya hukuka aykırılıklarının tespiti gibi çeşitli tedbirlere başvurulması mümkündür.
Ancak söz konusu ihlalin çocukların ebeveynleri tarafından gerçekleştirilmesi konuyu karmaşık hale
getirmektedir. Öyle ki çocuklarının haklarının ihlal edilmesi durumunda bu hakların korunması için gerekli
tedbirleri alması beklenen ebeveynler, söz konusu ihlali gerçekleştiren kişi konumunda bulunmaktadır. Bu
durumda çocukların haklarının korunması için gerekli tedbirlerin ilgili üçüncü kişi veya kurumlar tarafından
talep edilebileceği düşünülmektedir.
Ebeveynlerin over-sharenting davranışlarının, çocuk haklarının ihlaline neden olduğu, gelir elde etmek
amacıyla yapılan paylaşımların ise “çocuk işçiliği” olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmektedir. Söz
konusu davranış nedeniyle çocukların eğitim, gezi, eğlence vb. aktivitelerle geçirebilecekleri zamanları,
reklam ve sponsorluk geliri elde edilmek amacıyla kullanılmakta; abone kazanma, beğeni alma, reklam
gelirlerini artırma endişesi yaşayan çocuklar, çalıştırılan çocuk olarak da nitelendirilmektedir.
Sosyal medya araçlarının ebeveynler tarafından söz konusu bilinçsiz kullanımı, ilerleyen yıllarda
çocukları tarafından dava edilmelerine dahi neden olabilecektir. Çalışma kapsamında da belirtildiği üzere
günümüzde birçok ülkede over-sharenting davranışlarının dava konusu olduğu ve ebeveynlerin tazminata
mahkum edildiği bilinmektedir. Bu açıdan ebeveynlerin paylaşımları konusunda dikkatli olmaları ve özellikle
mahrem konularda herkese açık paylaşım yapmamaları büyük önem arz etmektedir. Öyle ki söz konusu
paylaşımların kısıtlı bir çevreyle paylaşıldığı ve silinebileceği düşünülse dahi basit yazılımlar ve ekran
görüntüsü alınması (screenshot) vb. şekillerde paylaşımların kopyalanması ve saklanması mümkün
olduğundan bu video veya fotoğrafların üçüncü kişiler tarafından görülmesi tam olarak önlenememektedir.
Bu noktada ebeveynlerin sosyal medya kullanımı hususunda eğitim almaları ve kamu spotu vb. yayınlar
vasıtasıyla da sosyal medya farkındalığının oluşturulması faydalı olabilecektir. Öte yandan sosyal medyadaki
hukuki ihlallerin önlenebilmesi için ileride meydana gelebilecek ihlaller de göz önünde bulundurularak sosyal
medya özelinde hukuki düzenlemelerde bulunulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Dr. Öğr. Gör. Nil KONYALILAR202
SİVİL HAVACILIK YOLCU HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ HİZMET
KALİTESİNE YANSIMASI
REFLECTION OF THE USE OF TECHNOLOGY IN CIVIL AVIATION PASSENGER SERVICES ON
THE QUALITY OF SERVICE

ÖZ
Havayolu taşımasını kullanan her birey kolay ve hızlı şekilde seyahat etmek istediği için bu ulaşımı
tercih etmektedir. Bu sebeple havacılık sektörünün hizmet kalitesinin ölçülmesinde en önemli unsurun yolcu
hizmetlerinin bireylere sunduğu teknolojik hizmetler olduğu söylenebilmektedir. Tüm durumlar göz önünde
bulundurulduğunda sivil havacılık sektörü içerisinde yer alan yolcu hizmetleri birimlerinin teknolojiyi
yakından takip etmesi ve yolculara karşı hizmet kalitesinin yükselmesi konusunda çalışmalar yürütmesi
gerekliliği söz konusudur.
Sivil havacılıkta yolcu hizmetleri özelinde sunulan teknolojiler, seyahat deneyiminin şeklini
değiştirmeyi vaat etmektedir. Sık seyahat eden yolcular, planlama, rezervasyon ve havaalanı deneyimini
kolaylaştıran bilgi ve hizmetleri talep her daim talep etmektedirler.
Yolcu hizmetleri özelinde sunulan teknolojik hizmetlerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda
sivil havacılık işletmelerine avantajlar sunduğu bilinen bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Yolcu Hizmetleri, Teknoloji, Hizmet Kalitesi.

ABSTRACT
Every individual who uses airline transportation prefers this transportation because they want to
travel easily and quickly. For this reason, it can be said that the most important factor in measuring the service
quality of the aviation sector is the technological services offered to individuals by passenger services.
Considering all the circumstances, it is necessary for passenger services units in the civil aviation sector to
closely follow technology and carry out studies to increase the quality of service for passengers.
Technologies offered for passenger services in civil aviation promise to change the shape of the travel
experience. Frequent travelers demand information and services that facilitate planning, booking, and the
airport experience.
It is a known fact that the technological services offered specifically for passenger services offer
advantages to civil aviation enterprises in improving the service quality.
Keywords: Civil Aviation, Passenger Services, Technology, Service Quality.
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GİRİŞ
Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden birisi olan sivil havacılık sektöründe (Hanke ve
Teo, 2003:21), teknolojik uygulamalar, biometrik sistemler, blockchain, robot ve otonom araçlar, yapay zekâ,
sanal gerçeklik, ses teknolojisi, siber güvenlik, uçak içi internet, yardımcı teknoloji gibi birçok yeni teknolojik
ürün, yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmaktadır (Future Travel Experience, 2019).
Son yıllarda, havayolu taşımacılığı sektöründe en yoğun kullanılan teknoloji ise yolcuların
seyahatlerini kolaylaştıran teknolojik uygulamalar olmuştur (Samy, 2012:82). Büyük maliyetlere katlanan
havayolu işletmeleri, bu yatırımların geri dönüş oranını arttırabilmek için teknolojik uygulamaların
özelliklerine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar ve yarışmalar teknolojik
uygulamaların önemini bir kat daha arttırmıştır.
Günümüzde yolcular, havayolu seyahatine ait hizmetlerin her aşamasında ve beklemeden bilgiye
erişmek istemekte ve ulaşabilmektedir (Gökdemir ve Erdem, 2017:23). Bu kapsamda yolcular, gelişmiş
teknoloji ve uygulamalar sayesinde check-in yapabilmekte, koltuk seçebilmekte ve mobil biniş kartlarını
temin edebilmektedir. Bu durum özellikle zaman sorunu bulunan ve bagajı olmayanlar için büyük bir avantaj
sağlamaktadır (Roque, 2015).
Travelport Digital 2017 raporuna göre, seyahat edenlerin %88’i tek bir uygulamada tüm favori
içeriklere erişmenin faydalı olacağını düşünüyor iken, taşıyıcıların %53’ü, yolcularını seyahatlerinden önce,
yolculuk sırasında ve sonrasında mobil üzerinden elde tutmanın önemli olduğu kanısındadır. Aynı araştırmaya
göre, teknolojik uygulamalar yoluyla kurulan iletişimin diğer kanallara göre daha faydalı olduğu bir sonuç
ortaya çıkmıştır (Travelport Digital, 2018). Havayolu taşımacılığı endüstrisinde teknolojik uygulamaların
birçok faydası bulunduğundan, yolcu hizmetleri teknolojisi endüstride bir rekabet unsuru haline gelmiştir.
Sivil havacılık sektöründe yolcu hizmetleri özelinde teknolojik uygulamaların artan öneminden dolayı,
ulusal ve uluslararası literatürde (Choi vd., 2019; Cam ve Durmaz, 2018; Suki ve Suki, 2017; Florido-Benítez,
2016; Akyol, 2014; Liu ve Law, 2013) birçok araştırmacı tarafından teknolojinin hizmet kalitesine olan
yansımaları incelenmiştir.
Uluslararası literatürde havayolu işletmelerinin yolcu hizmetlerinde teknolojinin kullanılmasını sadece
içerik analizi ile inceleyen sınırlı sayıda çalışmaya rastlanırken (Budd ve Vorley, 2013), ulusal literatürde
konuya benzer çalışma tespit edilememiştir.
1. SİVİL HAVACILIKTA YOLCU HİZMETLERİ
Sivil havacılık sektöründe yolcu hizmetleri sektörün en temel yapı taşlarından biri konumundadır. Sivil
havacılık sektörü hizmet grubuna giren ve yolculara en iyi hizmeti sunmak durumunda olan bir sektördür.
Yolcu hizmetleri birimleri yolcular ile her daim yüz yüze gelerek yolcuların herhangi bir sorun ile
karşılaşmasını engelleyecek şekilde onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan bireylerden oluşmalıdır. Yolcu
hizmetleri bu anlamda sivil havacılığın yolcularına hizmetleri sunan birimleridir.
Sivil havacılık sektöründe seyahat eden her birey devamlı olarak havayolu ulaşımını
kullanmamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde yolcuları en iyi şekilde yönlendirecek ve yolcuların
ihtiyaçlarını karşılayacak olan yolcu hizmetlerine büyük görevler düşmektedir.
Günümüzde yolcu hizmetleri tüm havacılık işletmelerinde en önemli konuların başında gelmektedir.
Yolculara sunulan hizmetlerin kalitelerinin arttırılması ve yolculara güvenli bir uçuş deneyimi ile tüm
konforlarını gözeterek hareket etme sorunluluğu bulunmaktadır.
Sivil havacılıkta yolcu hizmetleri yalnızca uçuş gerçekleştirecek kişiler değil bunların yakınlarını da
kapsamaktadır. Havacılık terminalleri içerisinde direkt olarak yolcuların bulunduğu alanlardaki tüm görevler
yolcu hizmetlerinin görev alanlarını belirlemektedir.
Her geçen gün artan teknolojik gelişmelerden sivil havacılık sektörü de olumlu etkilenmektedir.
Günümüzde sivil havacılıkta yolcuları ilgilendiren işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
Bunların başında check-in ve boarding gibi işlemler gelmektedir. Bu durum sivil havacılıkta yolcu
hizmetlerinde kullanılan teknolojik gelişmelerin hizmet kalitesine olumlu olarak yansıdığı görülmektedir.
Havayolu taşımasını kullanan her birey kolay ve hızlı şekilde seyahat etmek istediği için bu ulaşımı
tercih etmektedir. Bu sebeple havacılık sektörünün hizmet kalitesinin ölçülmesinde en önemli unsur yolcu
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hizmetlerinin bireylere sunduğu hizmetlerdir. Tüm durumlar göz önünde bulundurulduğunda sivil havacılık
sektörü içerisinde yer alan yolcu hizmetleri birimlerinin teknolojiyi yakından takip etmesi ve yolculara karşı
hizmet kalitesinin yükselmesi konusunda çalışmalar yürütmesi gerekliliği söz konusudur.
Sivil havacılık sektöründe rekabet her geçen gün artmak ve bu durum yolculara sunulan hizmet
standartlarının arttırılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Yolcu hizmetleri birimleri direkt olarak yolcuları
ilgilendiren işlemler bütünü olmasından kaynaklı olarak bu birimlerin teknolojiyi de işe dahil ederek en iyi
hizmeti üretmesi durumunu ortaya çıkartmaktadır.
Yolcu hizmetleri görevleri değerlendirildiğinde yolcuların olduğu her alan bu birimi
ilgilendirmektedir. Yolcu hizmetlerinin görevleri; yer görevleri, terminal görevleri, apron görevleri, satış,
rezervasyon ve idari görevler, uçuş görevleri ve yolcu hizmetleri iş ortamı olarak söylenebilmektedir.
Bu alanların her birinde yolculara yönelik teknolojinin takip edilmesi ve uygulanması hizmet kalitesini
arttıracağı bilinen bir gerçektir.
2. SİVİL HAVACILIKTA YOLCU HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Havacılığın teknoloji ile anılan hız, etkinlik gibi kavramların çoğunun karşılığını bulduğu bir yer
olması ve teknik bilginin yoğun kullanımını içermesi nedeniyle, teknolojinin kullanımının yaygın olduğu
işyerlerindendir. Hava araçlarının kendilerinin ve onlara hizmet sağlayan araçlardaki teknolojinin yanında,
yolcu ve kargo taşımacılığı gibi alanlarda da teknolojik bilgiye yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.
Yolcu hizmetleri açısından genel olarak bir değerlendirme yapıldığında yolcuların uçuş öncesinde en
çok vakit harcadıkları ve konforlarını yitirdikleri işlemlerin check-in işlemleri olduğu görülmektedir. Checkin işlemleri teknolojik gelişimler öncesinde yüz yğze ve uçuş öncesi havacılık terminallerinde
gerçekleştirilmekteydi. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi ile check-in işlemleri yolcuların terminale
gelmesinden önce de yapılabileceği bir ortam hazırlanmıştır. Teknolojinin gelişim göstermesi yolcuların uzun
zamanlar harcayarak gerçekleştirdikleri check-in sürelerini oldukça kısaltmıştır. Bu durum sivil havacılık
işletmelerinin hizmet kalitesini olumlu yönde arttırmaktadır.
Birçok sivil havacılık işletmesi teknolojinin bu denli gelişmesi öncesinde çeşitli check-in hizmetleri
sunmaktaydı. Ancak artık günümüzde online check-in hizmetleri sivil havacılık işletmelerinin yolcu
hizmetleri özelinde en gelişmiş hizmet kalitesi unsuru olarak görülmesini sağlamıştır.
Yolcu hizmetlerinde teknolojiden faydalanılarak hizmet kalitesinin arttırılmaya çalışıldığı tek nokta
check-in işlemleri değildir. Yolcuların check-in işlemlerini gerçekleştirmesi sonrasında en fazla vakit
harcadığı bir diğer nokta bagaj hizmetleridir. Bagaj hizmetlerinin hızlı ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesi
noktasında da sivil havacılık işletmeleri çeşitli bilişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Bagaj
hizmetlerinde bilişim teknolojilerinden faydalanılması hizmet kalitesini arttıran önemli konular arasında yer
almaktadır.
Yolcuların check-in ve bagaj işlemleri sonrasında en çok vakit harcadığı aşama ise uçuş süreleridir.
Uçuş süresi boyunca yolculara sunulan teknolojik hizmetler sivil havacılık hizmet kalitesinin arttırılmasında
oldukça önemlidir. Eskiden uçuş esnasında hiçbir teknolojik cihazın yolcular tarafından kullanımına izin
verilmemekteydi. Ancak günümüzde hizmet kalitesinin arttırılması noktasında çeşitli teknolojiler yolcuların
hizmetine sunulmuş ve uçuş süresinin yolcular için kaliteli geçebilmesi için çeşitli adımlar atılmıştır.
Günümüzde artık yolcu hizmetlerinin her alanında teknoloji kullanılmaktadır. En yeni teknolojilerin
yolcu hizmetlerinde bu denli fazla kullanılmasının en önemli nedeni sivil havacılık hizmet kalitesinin
arttırılması ve üstün rekabet ortamında rakipler ile daha fazla rekabet edebilirlik kazanmaktır.
3. SİVİL HAVACILIKTA TEKNOLOJİ KULLANIMININ HİZMET KALİTESİNE
YANSIMALARI
Son yıllarda mobil teknolojilerin artan popülaritesi sivil havacılık sektörü hizmet operasyonlarını ve
dağıtım araçlarını önemli ölçüde değiştirmektedir (Fang vd., 2017:269). Akıllı telefonların gittikçe artan
kabiliyetleri, seyahat düzenlemesi için yeni fırsatlar yaratmıştır. Sivil havacılık sektörü teknolojinin
geliştirilmesi ve uygulama geliştirme anlamında zengin bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır (Dickinson
vd., 2015:28).
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Havayolu taşımacılığı sektöründe yapılan bir araştırmaya göre, 2016 yılında bilet satın alma
işlemlerinin %75’i ve check-in işlemlerinin %31’i internet siteler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.
Bahsedilen oranlar havayolu taşımacılığı endüstrisinde teknoloji kullanımının yaygınlığını gözler önüne
sererken, gelecek yıllarda bu oranların daha da artması beklenmektedir (Dickinson vd., 2015:28).
Teknoloji seyahat endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, havayolu seyahatlerini
desteklemek için, hava yolculuğu self-servis teknolojileri, biyometri, giyilebilir teknolojiler ve akıllı telefon
uygulamaları gibi seyahatle ilgili çeşitli teknolojilerin kullanımından faydalanılmaya başlanmıştır (Bogicevic
vd., 2017:351). Mobil teknolojilerin hızlı gelişimi, yayılması ve artan kullanımı, havayolu işletmelerinin
müşterileri ile etkileşimde bulunma biçimlerini değiştirmiştir. Marka bilinirliğini ve müşteri sadakatini
arttırmak, maliyetleri düşürmek ve daha akıcı ve verimli bir uçuş süreci gerçekleştirmek için, dünya çapında
artan sayıda havayolu işletmesi mobil teknolojilerden yararlanmaktadır ve mobil rezervasyonlar, check-in ve
sık uçan yolcu durum güncellemeleri gibi çeşitli hizmetler sunan mobil yazılım uygulamaları geliştirmeye
başlamıştır (Budd ve Vorley, 2013:41).
Teknolojik seyahat uygulamaları, seyahat ile ilişkili işletmelere, seyahat öncesinde, sırasında ve
sonrasında müşterilerle olan iletişimi oluşturmak ve sürdürmek için doğrudan bir kanal sağlamaktadır
(Ostdick, 2016:103). Dahası, modern mobil cihazların gömülü sensörlerinden tam olarak yararlanarak,
seyahatle ilgili şirketler tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmekte ve müşterilere lokasyon bazlı
öneriler ve konum tabanlı hizmetler gibi yenilikçi, özelleştirilmiş hizmetler sunabilmektedir ve bunlar da
müşterilerin seyahat deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilmekte ve hizmet kalitesinin artması yönünde
işletmelere yansımaktadır (Kang vd., 2015:216). Böylece mobil uygulamalar, sivil havacılık işletmeleri için
müşterileri ile yakın ilişkiler kurmaya ve oluşturmaya yönelik etkili bir kanal görevi görmektedir (Ostdick,
2016:84). Aslında, teknolojik platform, seyahatle ilgili işletmelerin benzersiz, yeni ve özgün seyahat
deneyimleri yaratarak, müşteri ilişkilerini sürdürme biçimlerini temelden değiştirmiştir (Lai, 2015:401).
İşletmeler bu sayede, sadık kullanıcı tabanını korumak ve satışlarını artırmak için, kendi teknolojik seyahat
uygulamalarını yaratma ve yayma konusunda büyük çaba harcamaktadırlar (Fang vd., 2017:269).
Sivil havacılıkta yolcu hizmetleri özelinde sunulan teknolojiler, seyahat deneyiminin şeklini
değiştirmeyi vaat etmektedir. Sık seyahat eden yolcular, planlama, rezervasyon ve havaalanı deneyimini
kolaylaştıran bilgi ve hizmetleri talep her daim talep etmektedirler. Bir havayolu işletmesinin kapsamlı ve
etkili bir teknolojik strateji yürütmesi için bir dizi kritik fonksiyonel sorunun halledilmesi gerekmektedir.
Bunlar arasında: platformlar arasında sorunsuz etkileşim, seyahat döngüsünün bütünüyle kapsanması, tutarlı
kullanıcı ara yüzü ve markalama yer almaktadır. Örneğin, mobil uygulama yavaş ise veya kullanılması zor ise
ya da tüm platformlarda görüntülenmesi yeterince iyi değilse, bu durum, havayolu şirketinin genel marka
görüntüsünün yansımasında olumsuzluk yaratacaktır (Amadeus, 2011:55).
SONUÇ
Havayolu işletmeleri günümüzde artan rekabet dolayısıyla maliyetleri azaltmak ve kârlılığı artırmak
noktasında birtakım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu noktada internet başta düşük maliyetli taşıyıcılar olmak
üzere tüm havayolu işletmeleri için önemli bir dağıtım aracı olarak görülmektedir. Havayolu işletmelerinin
internet üzerinden hizmetlerini ulaştırmasının maliyet avantajı dışında bir diğer faydası ise yolcular ile
doğrudan iletişim kurma fırsatı sunması ile hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamasıdır. Bununla birlikte
yolcular da havayolu işletmelerinin internet sitelerini kullanarak daha düşük ücretlerle bilet satın alabilme
dâhil olmak üzere uçuşlara ilişkin tüm çevrimiçi işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine
getirebilmektedirler (Güreş, Arslan ve Yılmaz, 2015:46).
Müşterilerin havayolu taşımacılığı sektöründe dağıtım kanalı olarak internete yönelik tutumları iki
farklı değişken etrafında şekillenmektedir. Bunlardan ilki interneti kullanmaya yönelik endişe durumu iken
diğer değişken havayolu internet sitesi ile etkileşim kurulurken hissedilen deneyimin kalitesi, başka bir deyişle
hizmet kalitesidir (Lubbe, 2007:75).
Athiyaman tarafından yapılan ve yolcuların internetten bilet satın alma niyetlerini etkileyen faktörlerin
belirlenmesini amaçlayan çalışma sonucunda seyahat acentesi yerine internet sitesi üzerinden bilet satın
almayı engelleyen faktörlerin başında güvenlik endişesinin geldiği belirlenmiş ve yolcuların internet
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kullanımına teşvik etmenin en iyi yolunun satın alma işlemlerinde yaşanacak fiyat tasarrufunun vurgulanması
olduğu ifade edilmiştir (Athiyaman, 2002:240).
İnternet sitesi kullanımında hissedilen deneyimin kalitesinden söz etmek gerekirse öncelikle internet
üzerinde sunulan hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılaması veya aşması müşterilerin gelecek satın
almalarda aynı şekilde havayolu internet sitelerini kullanması bakımından oldukça önemlidir. Müşteri
beklentilerinin karşılanamaması durumunda ise müşterileri geçmişte yaygın bir şekilde görüldüğü gibi seyahat
acenteleri ve benzeri dağıtım kanallarını kullanması kaçınılmazdır (Bukhari vd., 2013:625).
Günümüzde internetin havayolu taşımacılığı sektöründe de yaygın bir şekilde kullanılması nedeniyle
hizmet kalitesi de rekabet avantajı elde etme noktasında önemli bir araçtır (Görkem ve Yağcı, 2016:434).
Hizmet kalitesi, işletmelerin başarısı için elzem olan müşteri memnuniyeti ve sadakatin sağlanması
noktasında kilit roldedir. Müşteri memnuniyetinin artırılması diğer işletmelerde olduğu gibi havayolu
işletmelerinde de önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar müşterinin işletmeyle arasında kurulan ticari
ilişkinin daha uzun süreli olması, olumlu ağızdan ağıza iletişim ve müşteri sadakatinin artması, işletmenin
marka değeri ve müşteri yaşam boyu değerinin artması olarak sıralanmaktadır (Güreş, Arslan ve Yılmaz,
2015:48). İşletmenin sunduğu teknolojik hizmetlerden memnun olan müşterilerin memnuniyetlerini yakın
çevrelerine aktarması işletmelerin yeni müşteriler kazanması için oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar
sunulan ürünlerden memnun olmayan müşterilerin yaklaşık %90’ının işletmeyle ilişkilerini kestiğini ve
memnuniyetsizliklerini de en az 10 kişiyle paylaştığını ortaya çıkarmıştır (Özgüven, 2008:660).
Yapılan çalışmalar teknolojinin sivil havacılıkta hizmet kalitesini önemli ölçüde etkilediğini ve sivil
havacılıkta belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir (Barutçu, 2008:328; Luo ve Lee, 2011:833). Havayolu
taşımacılığı sektörü ele alındığında benzer sonuçlara ulaşıldığı başka bir ifadeyle teknolojinin kullanımının
hizmet kalitesini etkilediği belirlenmiştir (Lau, Kwek ve Tan, 2011:205).
Yolcu hizmetleri özelinde sunulan teknolojik hizmetlerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda
sivil havacılık işletmelerine birtakım avantajlar sunmaktadır. Bunlar; işletmenin müşterileriyle ilişkilerinin
daha uzun vadeli olması, işletmenin sunduğu diğer mal ve hizmetlerin daha çok satılması, yeni müşterilere
göre sadık müşterilere hizmet etme maliyetlerinin daha düşük olması, müşterilerin fiyat değişikliklerine
yönelik hassasiyetlerinin azalması ve müşterilerin pozitif ağızdan ağıza iletişim yoluyla işletmeyi yakınlarına
tavsiye etmesi olarak sıralanabilir (Barutçu, 2008:322).
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EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİLİK UYGULAMALARININ ETKENLERİ204
FACTORS OF INNOVATION APPLICATIONS IN EDUCATION MANAGEMENT

ÖZ
Bu araştırma “Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” konusunda geniş kapsamlı yapılan doktora
tez çalışmasının bir parçası olarak ele alınmıştır. Bu boyutuyla araştırmada Eğitim Yönetiminde Yenilik
Uygulamalarını Etkileyen Etkenlerin neler olduğunu belirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
araştırma, belgesel kaynak tarama yöntemiyle yapılmıştır. Eğitim yönetiminde yeniliklerin uygulanması
sürecinde çoğu zaman, yeniliğin uygulamasını etkileyen olumlu ya da olumsuz bir takım engellerle ve
yönetsel krizlerle karşılaşıldığı görülmektedir.
Eğitimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen etkenleri a)Politika Etkenleri, b)Ortam Etkenleri
c)Kaynak Etkenleri, d)Müdahale Etkenleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Eğitimde yapılan yeniliklerin
başarıyla uygulanabilmesi için, öncelikle sorun olan durumun temel ve ana nedenlerinin belirlenmesi,
uygulama öncesi yeterli düzeyde inceleme ve araştırmanın yapılması, sorunun çözümü ile ilgili alternatiflerin
incelenerek bütün paydaşların desteğinin sağlanması, bütün bunların sonucunda ise psikolojik etkinin önemi
de göz önünde tutularak değişim çalışmaları özenle hazırlanmış psikolojik ambalajlarla paydaşlara sunulması
önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yönetim, Yenilik, Türk Eğitim Sistemi, Kamu Yönetimi.
JEL Kodları: I20, I21, I22, I28, H83.

ABSTRACT
This research is a study that is a part of a comprehensive doctoral dissertation on "Decentralization
of Educational Services". With this dimension, it is aimed to determine the factors affecting the innovation
practices in educational management. For this purpose, the research has been done by using documentary
source scanning method. In the process of implementing innovations in education management, it is seen that
there are often some positive or negative obstacles and administrative crises that affect the implementation of
the innovation.
The factors affecting the implementation of innovations in education can be classified as a)Policy
Factors, b)Environment Factors, c)Resource Factors, d)Intervention Factors. In order for the innovations
made in education to be successfully implemented, first of all, determining the basic and main reasons of the
problematic situation, conducting sufficient examination and research before the implementation, examining
the alternatives for the solution of the problem and providing the support of all stakeholders, and as a result
of all these, taking into account the importance of psychological effect It is considered important to present it
to stakeholders with carefully prepared psychological packages.
Keywords: Education, Management, Innovation,Turkish Education System, Public Administration.
JEL Codes: I20, I21, I22, I28, H83.
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-Bu makale “Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” isimli doktora tezinden güncellenip geliştirilerek
üretilmiştir.
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GİRİŞ
Yönetim biçimlerinin kendi yapısal açmazlarından kaynaklanan ve çözülmesi gereken sakıncalarının
etkileri nedeniyle, yönetim biçiminin amaca uygunluğu her zaman hedeflenen düzeyde olmayabilir (Gülşen,
2005: 2). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi, ülkemizde de genel yönetim
içerisinde kamunun rolünü yeniden tanımlama ihtiyacı doğuran tartışmalar yapılmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi, ülkemizde de yönetimsel açmazlardan
kurtulmak amacıyla zaman zaman yenilikler yapılmak istenmektedir. Yönetim anlayışlarındaki bu değişim
düşüncesi, etkisini eğitim örgütlerinde de göstermektedir. Eğitime ayrılan kaynakları daha etkili ve verimli
kullanarak eğitim hizmetlerinde kaliteyi arttırma ve bu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini sağlama
isteği, eğitim yönetiminde de yeni yaklaşımların gündeme gelmesini zorunlu kılmıştır (Gülşen, 2005: 3). Bu
nedenden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü dahi
kurulmuştur (MEB, 2020: 1).
Eğitim alanında yapılan araştırmalara göre, eğitimde yapılan yeniliklerin planlanmasından itibaren
bütün uygulama safhalarında yapılan yanlışlıklara bağlı olarak gereken eşgüdüm sağlanamadığından, eğitim
örgütlerinde yapılan yenilik hareketlerinden bütün iyi niyetlere rağmen istenilen sonuç elde edilememektedir.
Yenilik sürecinde her seferinde yeniliğin uygulamasını etkileyen olumlu ya da olumsuz bir takım engellerle
ve yönetsel krizlerle karşılaşılmaktadır (Balcı, 2000: 131). Bu engel ve krizleri “eğitimde yenilik
uygulamalarını etkileyen etkenler” başlığı altında incelemek mümkündür.
YÖNTEM
Bu araştırma “Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” konusunda geniş kapsamlı yapılan doktora
tez çalışmasının bir parçası olarak ele alınmıştır. Bu boyutuyla araştırma, Eğitim yönetiminde yenilik
uygulamalarını etkileyen etkenleri açıklamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada genel
tarama yöntemi kullanılmıştır. Eğitimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen etkenler, a)Politika Etkenleri,
b)Ortam Etkenleri c)Kaynak Etkenleri ve d)Müdahale Etkenleri olarak ele alınmış ve yorumlanmıştır.
EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİLİK UYGULAMALARININ ETKENLERİ
Eğitimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen etkenleri a) Politika Etkenleri, b) Ortam Etkenleri c)
Kaynak Etkenleri, d) Müdahale (İntervention) Etkenleri olarak sınıflandırabiliriz (Karip, 1997: 63-82).
Eğitimde yenilik uygulamalarını etkileyen etkenlerden «1) Politika Etkenlerini “Kuramın Geçerliliği,
Amaçların Açıklığı ve Esnekliği ile Yenileşmenin Derecesi ve Karmaşıklığı”; 2) Ortam Etkenlerini “Örgütsel
Ortam ve Yapı, İnsan İlişkileri ve Liderlik ile Örgütsel İç ve Dış Çevre”; 3) Kaynak Etkenlerini “Parasal
Kaynaklar, Personel Yeterlilikleri ile Özendiriciler ve Yaptırımlar” ve son olarak 4) Müdahale Etkenlerini de
“Enformasyon, Bilgi ve Teknoloji, İletişim ve Katılım, Bireysel Algı, Motivasyon, Eşgüdüm ve Süre» olarak
ele almak mümkündür (Karip, 1997: 63-82).
1)Politika Etkenleri
Yöneticilerin belli bir alanda uygulamaya geçirdikleri görüşlerinin tümü olarak tanımlanan politika
kavramı, iyi tanımlanan politikaların sorunsuz bir biçimde yürütülebileceğini varsaymaktadır. Eğitim
politikalarının da sorunsuz yürütülebilmesi için politika etkenlerinin bilinmesi gerekmektedir. (Gülşen, 2005:
40-41).
Politika etkenlerini “(a) Kuramın Geçerliliği, (b) Amaçların Açıklığı ve Esnekliği ile (c) Yenileşmenin
Derecesi ve Karmaşıklığı” başlıkları altında incelemek mümkündür (Karip, 1997: 65-68).
a) Kuramın Geçerliliği: Bir programın veya politikanın sonuçları onun hem kuramsal geçerliliğine hem
de uygulanışına bağlı olduğundan yenilik politikalarında kuramsal geçerlilik şüphelere mahal bırakılmayacak
şekilde açıklanmalıdır. Bu aşamada değişim ve yenileşmenin kuramsal çerçevesinin iyi çizilip açıklanması
yanında iyi bir planlamanın da yapılması gerekir (Doğancılı, 2018: 2; Karip, 1997: 65-68).
b) Amaçların Açıklığı ve Esnekliği: Yapılacak yeniliğin amaçları açık seçik ortaya konmalı ve bu
amaçlardan etkileneceklerin tamamı haberdar edilmelidir. Bu amaçlarda katı sınırlar belirlemek yerine
esneklik ön planda tutulmalıdır. Örgütsel amaçların kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığı
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ortamlar eğitimsel yeniliği kolaylaştıracaktır (Covey, 1998: 218). Eğitimde, yenilikten doğrudan etkilenecek
yönetici ve öğretmenlerin eğitim programına alınması, yeniliği kabullenmelerini kolaylaştıracaktır.
c) Yenileşmenin Derecesi ve Karmaşıklığı: Uygulanan yeniliğin derecesi ve karmaşıklığı (1)yeniliğin
statükodan ne kadar ayrıldığı, (2)amaçların ve rollerin karmaşıklığı, (3)aktörlerin ve karar alma noktalarının
çokluğu ve (4) kurumlar arasında bağımlılığın derecesi ile ilgili olarak ölçülmelidir (Karip, 1997: 67).
Yenileşme sürecinde hiyerarşik kademeler fazla olduğu durumlarda yeniliğin amacına ulaşması zorlaşacaktır.
Bu nedenle eğitim sisteminde değişimin kolay gerçekleşmesi için bu kademelerin azaltılması gerekmektedir.
Aynı şekilde okul yöneticileri ve öğretmenlerin değişimin derecesi ve karmaşıklığı konusunda aydınlatılması
değişim uygulamalarının uygulanabilirliğini kolaylaştıracaktır (Gülşen 2005: 41).
2. Ortam Etkenleri
Yeniliğin uygulanmasını etkileyen etkenlerden ortam etkenlerini “(a)Örgütsel Ortam ve Yapı, (b)
İnsan İlişkileri ve Liderlik ve (c) Örgütsel İç ve Dış Çevre” başlıkları altında incelemek mümkündür (Karip,
1997: 69-70).
a) Örgütsel Ortam ve Yapı: Eğitim örgütlerinde gerek personelde ve gerekse öğrencilerde davranış
değişikliği oluşturabilmek için fiziki unsurlar yanında, örgütsel iklimde de değişikliğin yapılması gereklidir.
Yöneticiler eğer yeniliğin teknik ve ekonomik faktörleri kadar, sosyal ve insani faktörlerini de göz önünde
bulundurabilirlerse, ortamın olumsuz etkileri azalacaktır (Gülşen, 2005: 41).
b) İnsan İlişkileri ve Liderlik: Çağdaş örgütlerde örgütün kültürünü, liderler, kurumsallaştırarak
geliştirmektedir (Argüden, 2000: 24). Okul yöneticileri kaliteli bir eğitim için hedeflere odaklanarak, herkesin
potansiyelini ortaya koyabilmesi için takım çalışmalarına yardımcı olmalı ve riskleri göze alabilmelidir
(Meyer ve Gardner, 1992: 5).
c) Örgütsel İç ve Dış Çevre: Çevrenin dinamik değişme potansiyeli veya bu potansiyele tepkileri
değişiklikler gösterebilmekte, bu değişiklikler de eğitim sistemlerindeki ve okullardaki uygulamaları ve
düzenlemeleri etkilemekte, bu etki sonucunda da örgütsel etkililik değişmektedir (Karip, 1997: 70). Çevrenin
dinamik değişme potansiyeli veya bu potansiyele tepkileri değişiklikler gösterebilmekte bu değişiklikler de
okullardaki uygulamaları ve düzenlemeleri etkilemektedir. Bunun için yeniliğe karar verilen okullarda okul
içinde ve toplumsal çevrede örgütlenmiş grupların etkin desteğinin sağlanması gerekmektedir.
3. Kaynak Etkenleri
Yeniliğin uygulanmasını etkileyen etkenlerden kaynak etkenlerini (a)Parasal Kaynaklar, (b) Personel
Yeterlilikleri, (c) Özendiriciler ve Yaptırımlar olarak ele alabiliriz (Karip, 1997: 70-72).
a) Parasal Kaynaklar: Yeterli düzeyde mali kaynak sağlayan okullarda değişimin daha kolay
gerçekleşmesi beklenir. Mali kaynakların iyi yönetilememesi ve yerel giderlerin fazla olması ise, aksi bir
durumu gündeme getirebilir (Gülşen, 2005: 43).
b) Personel Yeterlilikleri: Uygulamanın başarısı, o uygulamayı yürütecek personelin yeterliliklerine
bağlıdır. Okullardaki yenileşme uygulamaları ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulamanın başarısı büyük
oranda bunu uygulayacak yönetici ve öğretmenlerin teknik ve yönetsel becerilerle, başkalarını etkileyip
yönlendirebilme bilgi ve yeterliliğine bağlı olarak değişecektir (Gülşen, 2005: 43).
c) Özendiriciler ve Yaptırımlar: Personelin yeterliliği yanında, duruma göre yenilik konusunda
özendirilmesi veya yaptırım uygulanması gerekebilir. Yapılan araştırmalar, öğretmen ve yöneticiler için en
iyi özendiricilerin onların mesleki gelişimini sağlamak olduğunu göstermektedir. Öğretmen ve yöneticiler için
sağlanan özendiriciler ve buna bağlı olarak güdülenme düzeyleri yenilik uygulamalarının başarısını belirleyici
etkiye sahiptir (Karip, 1997: 72).
4. Müdahale (İntervention) Etkenleri
Yeniliğin uygulanmasını etkileyen etkenlerden müdahale etkenlerini (a)Enformasyon, Bilgi ve
Teknoloji, (b) İletişim ve Katılım, (c) Bireysel Algı, Motivasyon, Eşgüdüm ve Süre olarak ele alabiliriz (Karip,
1997: 72-73).
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a) Enformasyon, Bilgi ve Teknoloji: Yenilik planlamalarında, öngörülen değişiklikler için eğitim
sistemi ve ilgili dış çevre hakkında güvenilir bilgiye gereksinim vardır. Bu bilgiyi sağlayacak kuvvetli bir
enformasyonun varlığı da bilgilendirmeyi hızlandıracaktır. Yenilik çabalarının başarılı olabilmesi için
teknolojik imkânların da doğru değerlerle kullanılması ve enformasyon yoluyla bilginin tüm ilgililere
ulaştırılması gerekir (Gülşen, 2005: 43-44).
b) İletişim ve Katılım: İlgili tüm tarafların katılımı, uygulamanın etkililiğini arttırmaktadır (Karip,
1997: 73). Her örgütsel değişim ve gelişme sürecinde etkili bir iletişimle birlikte katılımcı bir strateji
izlendiğinde yeniliğin uygulayıcıları arasında belli oranlarda eşgüdüm sağlanabilir. Karara katılımın örgütsel
etkililiği arttırdığı göz önünde bulundurularak, öğretmen ve yöneticilerin yapılacak yenilik kararına
katılmaları sağlanmalı ve uygulama sürecinde bu kararlar değerlendirilmelidir.
c) Bireysel Algı, Motivasyon, Eşgüdüm ve Süre: Yeniliği uygulayıcıların yenilik hakkındaki bireysel
algıları, yeniliğe adanmışlıklarıyla doğrudan orantılıdır. Eğer okuldaki yönetici ve öğretmenler yeterince
motive edilebiliyorsa, örgütsel çatışmalar uzlaştırılabiliyorsa, ortak bir örgüt kültürü oluşturularak “ben”
yerine “biz” duygusu hâkim kılınabiliyorsa gerekli eşgüdüm de sağlanıyor demektir (Gülşen, 2000: 29). Bu
durumda yeniliğin bir süreç olduğu dikkate alınarak, yeniliğin uygulanmasının planlanmasından itibaren
gerekli süre ayrılırsa, öğretmenler ve yöneticiler yeniliğe daha çok destek vereceklerdir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yenilik sürecinde yukarıda sayılan ve yeniliğin uygulamasını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen
bu ve benzeri etkenlerin varlığı dikkate alınmakla birlikte, değişimin kaçınılmaz bir olgu olduğu, bizim de bu
değişime ayak uydurmak zorunda olduğumuz unutulmamalıdır. Değişim, toplumda gürültüyle çağıldarken
inançlarımızla doğrular, kafamızdaki gürültülerle dayandıkları gerçekler arasındaki açıklık genişlemektedir.
Bu açıklığa oranla da değişime ayak uydurabilmekteyiz (Toffler, 1981: 184). İnsan çevresinden etkilendiği
gibi çevresini de etkileyen bir varlık olduğu dikkate alındığında değişime direnç göstermeden uyum
sağlayabilmek için kafamızdaki doğrularla gerçekler arasındaki açıklığın mümkün olduğunca kapanması
gereklidir.
Eğitimde yapılan yeniliklerin uygulanmasını etkileyen çoğu zaman değişime direnç olarak karşımıza
çıkan bu etkenlerin özünde yenileşmeye sebep olan sorunların ve amaçların açıkça tanımlanmaması ve
sorunun çözümü ile ilgili alternatiflerin yeterince gözden geçirilmeden uygulamaya konulması, uygulamayla
ilgili tarafların kararlarda yeterince söz sahibi olmaması gibi nedenler bulunmaktadır. Ayrıca yenileşme
sürecinde politik ve bürokratik görüş birliğinin sağlanamaması ve birden fazla merkezi birimin müdahale
etmesi nedeniyle başarısız olunması (Yayla, 2003: 460-463) personelin yeniliğe ilişkin olumsuz deneyime
sahip olmasına sebep olmakta, bu ise uygulamayı menfi olarak etkilemektedir. Eğitimde yapılan yeniliklerin
başarıyla uygulanabilmesi, süreç veya faaliyetlerin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyen belirli bir etki,
problem veya durumun çözümlenmesi için ise, öncelikle sorun olan durumun temel ve ana nedenlerinin
belirlenmesi gerekir (Çalık, 2003: 47). Ayrıca uygulama öncesi yeterli düzeyde inceleme ve araştırmanın
yapılması, sorunun çözümü ile ilgili alternatiflerin incelenerek bütün paydaşların desteğinin sağlanması, bütün
bunların sonucunda ise psikolojik etkinin önemi de göz önünde tutularak değişim çalışmaları özenle
hazırlanmış psikolojik ambalajlarla paydaşlara sunulmalıdır.
Belirtilen paydaş desteğinin sağlanabilmesi için ise, öncelikli olarak değişim yapılacak durum,
akademik düzeyde irdelenmeli; değişimin nedeni, niçini, nasılı, kaynakları, fayda ve zararları ayrıntılı bir
şekilde ele alınmalı ve yöntem iyi belirlenmelidir (Aykaç, 2003: 294-295; Şaylan, 2003: 427).
Eğitim sisteminde yapılan yenilik uygulama çalışmaları milli bir politika olarak kabul edilmeli ve
kültürel değerlerle örtüşecek şekilde sık sık kesintiye uğramadan süreklilik arz etmelidir. Yenilik
uygulamalarından etkilenecek tüm paydaşların (öğretmen, veli. vb) görüşü uygulama öncesi alınmalı, okulçevre arasında gerekli eşgüdüm ve koordinasyon mutlaka sağlanmalıdır.
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(31)
Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN205; Mehmet SERTKAHYA206
SORGULAMA YAKLAŞIMINDA EĞİTSEL OYUNLARIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA
ETKİSİ: YERYÜZÜNDE HAREKET KONUSU ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON THE SUCCESS OF STUDENTS IN THE INQUIRY
APPROACH: THE EXAMPLE OF MOVEMENT ON EARTH

ÖZ
İnsanoğlu doğduğundan itibaren sorgulayan ve araştıran bir canlıdır. Bu sorgulama sürecinin en temel
öğrenme yollarından biride oyunlardır. Okul çağına geldiğinde nedense bu süreç bir anda terkedilmektedir.
Bu çalışmada sorgulama temelli öğretim modeli ile oyun temelli uygulama birleştirilip 11. sınıf öğrencilerinin
akademik başarıları ve bu uygulamaya bakış açıları incelenmiştir. Sorgulama temelli yaklaşımda öğrenme
döngüsü öğretim modeli kullanılmıştır. Deney grubu ve kontrol grubunun ders sürecinde ayrıldığı nokta
öğrenme döngüsü modelin 3. basamağında deney grubunda eğitsel oyun uygulanmıştır.
Bu çalışmada ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. 8 adet çoktan
seçmeli sorular ile nicel veri, 3 tane açık uçlu soru ile nitel veriler toplanmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin
akademik başarıları artmış ve uygulamanın öğrencilerde pozitif düşüncelerin oluşmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyun, Sorgulama yaklaşımı, Öğrenme döngüsü modeli.
JEL Kodu: 120.

ABSTRACT
Human being is a creature that has been questioning and investigating since birth. One of the most
basic learning ways of this inquiry process is games. When the kids reach school age, this process is suddenly
abandoned for some reason. In this study, the academic achievements of 11th grade students and their
perspectives on this application were examined by combining inquiry-based teaching model with game-based
application. Learning cycle teaching model was used in inquiry-based approach. The point where the
experimental group and the control group differ during the lesson process is the educational game in the
experimental group in the third step of the learning cycle model.
In this study, an experimental research model with pre-test and post-test control groups was used.
Quantitative data were collected with 8 multiple-choice questions, and qualitative data were collected with 3
open-ended questions. At the end of the study, the students' academic success increased and the application
created positive thoughts in the students.
Keywords: Educational Game, Inquiry Approach, Learning Cycle model.
JEL Code: 120.
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GİRİŞ
Oyun, genel tanımıyla belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız
gerçekleştirilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal
gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme süreci olarak ifade
edilmektedir (Dönmez, 1992)
Oyunla öğretimin amacı, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile sosyal uyum ve duygusal
olgunluklarını en üst düzeye çıkarmaktır. Oyun çocuğa araştırma, gözlem yapma, keşfetme, yeni beceriler
geliştirme ve başarısızlık endişesi duymadan yeni ve değişik roller alma imkânı sağlar. Oyunda çocuk
paylaşma, yardımlaşma, çevre ile olumlu ilişkiler kurma, kurallara uyma, başkalarının haklarına saygı
gösterme ve sorumluluk alma gibi temel toplumsal kuralları da öğrenirler (Mangır ve Aktaş, 1993).
Öğrenmede oyunun etkisinin önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Mevlana'nın “oyun aslında akıldadır;
ancak çocuk oyunla akıllanır” sözüyle ne kadar doğru bir noktaya değindiği anlaşılmaktadır (Gürses, 2009,
akt. Turgut ve Yılmaz, 2010, s.1619). Bir öğretim yöntemi olarak oyunlar, alıştırmaları zevkli kılmada,
öğrencilerin bireysel ve gruplar halinde çalışmalarında, bilginin pekiştirilmesinde katkı sağlar. Oyunların
öğretimdeki gücü öğrenci merkezli aktif öğrenme, çoklu zeka teorisine dayalı öğrenme, sorgulama yaklaşımı,
STEM gibi öğretim modellerinde vurgulanmaktadır (Açıkgöz, 2003, akt. Uğurel ve Moralı, 2014).Bu
bağlamda bakıldığında eğitsel oyunlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen “Bireyi beden,
zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer
veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” amacına da
hizmet eder” (MEB,1973).
Köroğlu ve Yeşildere (2002) çalışma öncesi öğrencilerle yaptıkları görüşme sonucu tespit edilen
matematik dersinde başarısız olma nedenleri öğretmenlerin eğitmenlik ve rehberlik rollerini iyi
oynayamaması, matematik dersinin zor olduğu önyargısı ve matematik dersinin tekdüze ve sıkıcı olarak
işlenmesi gibi nedenler olarak belirlemişlerdir. Öğrencilerin önyargılarına rağmen, öğrenciler oyunlar ve
etkinliklerle matematik eğitimini cazip bulduklarını tespit etmişlerdir. Uygulama esnasında öğrencilerin çok
dikkatli bir şekilde dersi dinledikleri, gönüllü olarak derse katılmak istedikleri ve zihinsel olarak aktif
oldukları gözlemlemişlerdir. Tural (2005) yaptığı araştırmada oyun ve etkinliklerle öğretiminin, ritmik
saymalar “kavrama” düzeyindeki davranışları kazandırmada, geleneksel yöntemden daha etkili olduğunu
bulmuştur. Aynı çalışmada oyun ve etkinliklerle öğretim yapılan deney grubunun, matematik dersine ilişkin
son-test tutum toplam puan ortalaması ile geleneksel yöntemle öğretim yapılan grubun son-test tutum puan
ortalaması arasında, oyun ve etkinliklerle öğretim grubu öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Saraçaloğlu ve Aldan Karademir (2009) tarafından yapılan çalışmada Kuvvet ve Hareket” ünitesi
kapsamında çalışmada oyun temelli öğretim yapılan grubun diğer grubun ortalamasından daha yüksek olduğu
görülmüştür. Gürdal ve Aslan’a (2011) göre oyun ve bulmacayla kelime öğretim yöntemi, öğrencilerin derse
olan ilgilerini artırmakta ve öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Çavuş, Kulak, Berk
ve Öztuna Kaplan (2011)eğitsel oyunlarla ilgili çalışmalarında öğrencinin derse yönelik tutumuna,
motivasyonuna ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.
Yaparak yaşayarak öğrenmenin günümüzde uygulanan öğretim modelleri bilindiği üzere Piaget’in
zihinsel gelişim kurama ve yapılandırmacılık öğrenme teorisine dayanır. Bu modeller Karplus’un Öğrenme
Döngüsü modeli ile başlayıp daha sonraları Bybee’nin çalışmaları ile 4E, 5E, 7E gibi öğretim modelleri
çeşitliliğine ulaşılmıştır. Öğrencilere deneyimleme ve önceki bilgilerini kullanma fırsatı vererek yeni bilgilere
ulaşmayı hedefleyen bu modellerde aynı zamanda öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini
geliştirmelerine katkı sağlar (Bybeeve vd., 2006; Kanlı, 2007; Türkmen, 2006).
Bu çalışmada kullanılan Öğrenme Döngüsü modeli Karplus ve arkadaşlarının (1962) ortaya koydukları
temelde Piaget’nin zihnin çalışma prensibi teorisinden doğan ve aynı zamanda yapılandırmacı öğrenme teorisi
ve zihinsel gelişim paradigmalarını da içerir. Bu süreçte öğrenciler değişkenleri analiz etme, sınıflandırma,
toplama, iletme, karşılaştırma, kontrol etme, sonuçları tanımlama, değerlendirme, deneme, tanımlama, ölçme,
gözlemleme, sonuçları tahmin etme, kaydetme ve doğrulama gibi bilimsel süreç becerilerini kullanırlar
(Marek ve Cavallo, 1997). Öğrenme Döngüsü modeli 3 aşamadan oluşmaktadır.
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(1)
Keşfetme (Explore) Aşaması; öğrenciler grupla birlikte çalışması teşvik edilerek bir olay,
durum veya problem hakkında bilim insanı gibi davranışlar sergileyerek araştırma yaparlar. Öğrenciler,
öğretmen bu aşamada rehber gibi davranır ve öğrencilere çözülmesi beklenen soruların yanıtını bulmalarına,
ilk elden deneyim kazanmalarına ve keşfetmelerine yardım eder.
(2)
Terim (Kavram) Tanıtım (TermIntroduction) Aşaması; öğrencilerin kendi kelimelerini
kullanarak kendi açıklamalarına ulaştıkları ve diğer arkadaşları ile elde ettikleri sonuçları tartışacakları ve
ortak karara vardıkları aşamadır. Öğretmen öğrencilerin öğrenmekte oldukları konularla önceden bildikleri
konular arasında bağlantı kurulmalarına yardımcı olur.
(3)
Kavram Uygulama (Concept Application) Aşaması; öğrencilerin bir önceki aşamada ulaştıkları
bilimsel bilgileri yeni olaylara ve problemlere uyarlayarak hayat ile bağlantılarını kurarlar. Aynı zamanda
öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirildiği bu aşamada konuyu kavrayıp kavrayamadıkları ortaya çıkar.
Öğrencinin öğrendiği konuyla ilgili yansıtma yapmasını sağlayan bir aşamadır (Türkmen, 2006).
Bu çalışmada öğrencilerin kendi tecrübelerini kullanması ve anlamlandırması için 11. sınıf
“Yeryüzünde Hareket” konusu Öğrenme Döngüsü öğretim modeli ile işlenmiş lakin deney grubuna kontrol
grubundan farklı olarak modelin kavram uygulama basamağında eğitsel oyun kullanılarak öğrencilerin
öğrenme düzeylerine katkısı araştırılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırmada ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu
oluşturulurken önceden belirlenen sınıflardan bir tanesi rastgele seçilerek deney grubu diğeri kontrol grubu
seçilmiştir. Her iki grupta Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre sınıf içinde önerilen etkinlikler ve bilimsel
bilgi içeriği Öğrenme Döngüsü öğretim modeli mantığında ders işlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının
arasındaki fark, deney grubunda Öğrenme Döngüsünün kavram uygulama basamağında ayrıyeten kazanımlar
ile ilişkili eğitsel oyunların kullanılmıştır (tablo 1).
Tablo 1. Araştırmada süreci
Grup
Öntest
İşlem
Deney
Yeryüzünde
Oyun
Grubu
Hareket
Başarı temelli Öğrenme
Testi(YHBT)
döngüsü
Kontrol
Yeryüzünde
Öğrenme
Grubu
Hareket
Başarı döngüsü
Testi(YHBT)

Sontest
Görüşme
Yeryüzünde
Yarı
Hareket
Başarı Yapılandırılmış
Testi(YHBT)
görüşme
Yeryüzünde
Hareket
Başarı
Testi(YHBT)

Araştırma grubu
Araştırma İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde bulunan MEB’ ye bağlı resmi 2 ortaöğretim kurumunun on
birinci sınıfında uygulanmıştır. Merkez ilçedeki okullardan 1 okul rastgele seçilmiş ve var olan 2 tane 11.
sınıflardan biri deney diğeri kontrol grubu olmuştur. Okullarda bulunan öğrenciler bulundukları okullara
merkezi yerleşmiştir. Seçilen gruptaki öğrencilerin merkezi sınavdaki yüzdelik dilimleri %50 ve üzerindedir.
Bu sonuç öğrencilerin yerleştirme sınavında uygulanan 240 soru üzerinden 90 ve daha az doğru ile
yerleştiklerini göstermektedir. Araştırmaya katılan toplam öğrenci sayısı 30’dur. Bu öğrencilerden 12’si
kontrol, 18’ı ise deney grubunda yer almıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veriler Yeryüzünde Hareket Başarı Testi (YHBT) kullanılarak toplanmıştır. Ünite
kapsamında “İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar” ve “Atış hareketlerini yatay ve
düşey boyutta analiz eder” kazanımları göz önüne alınarak geçmiş yıllarda çıkmış sorularında aralarında
bulunduğu 20 soruluk bir başarı testi hazırlanmıştır. Daha sonra bu sorular 3 uzman görüşleri doğrultusunda
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gerekli düzeltmeler yapılmıştır Yeryüzünde hareket ünitesi başarı testi daha önce enerji ünitesini işlemiş olan
seksen altı 12.sınıf öğrencisine uygulanmıştır. 86 kişiye uygulanan 20 soruluk test sonuçlarında doğru
cevaplara 1 yanlış cevaplara 0 kodlanarak her sorunun ayırt ediciliği ve güçlüğü İteman programı kullanılarak
hesaplanıp maddeler ayrı ayrı incelenmiş ve işlemeyen ya da daha az işleyen maddeler çıkarılmıştır (tablo 2).
Tablo 2: Maddenin Değerlendirmesi
Madde güçlük
Maddenin
Madde
indeksi (p)
değerlendirilm edicilik
esi
İndeksi (r)
0,80 ve daha
Çok kolay bir
0,40 ve
büyük
madde
büyük
0,65-0,79
Oldukça kolay
0,30-0,39
madde
0,35-0,64
Orta
düzey
0,20-0,29
madde
0,20-0,34
Oldukça zor
0,19 ve
bir madde
küçük
0,19 ve daha
Çok zor bir
küçük
madde

ayırt

Maddenin
Değerlendirilmesi

daha

Çok iyi bir madde
Oldukça iyi bir
madde

Düzeltilmesi
gereken bir madde
daha
Çok zayıf
madde

bir

Ölçüt uygulaması sonrası elde edilen başarı testinin güvenirlik katsayısı KR-21= 0.89, ortalama
güçlüğü 0.32 ve ortalama geçerliği 0.65 olarak belirlenmiştir. Az işleyen ya da işlemeyen 12 madde çıkarılarak
geliştirilen 8 soruluk nihai test bu çalışmada başarı testi olarak kullanılmıştır.
Araştırmanın nicel tarafını desteklemesi amacıyla yapılan nitel araştırma kısmında ise tüm
öğrencilerin, derste kullanılan oyun ve dersin işlenişi hakkındaki görüşlerini belirlemek için öğrencilere 3 tane
açık uçlu soru sorularak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Uygulama Süreci
Araştırmada derse geçilmeden önce her iki grubu da ön-test olarak 8 sorudan oluşan başarı testi
kullanıldıktan sonra 11. Sınıf fizik dersi kitabında bulunan Yatay Atış Hareketi Yaptırılan Cisimlerin
Menzilleri etkinliği uygulanmıştır. Gruplara deney çalışma yaprağı(Yatay Atış) dağıtılır. Öğrencilere deney
yapacakları söylenir. Ve deneyle ilgili güvenlik uyarıları hatırlatılır. Her grubun deney malzemelerini alması
istenir (Kitap, cetvel, bilye, kalem vb.). Sınıfa deneyin yapılışı anlatılır (Kitaplar ile eğik düzlem oluşturulur.
Ve aynı yükseklikten özdeş bilyeler serbest bırakılır. Bilyelerin yatay atış hareketi yapması sağlanınca
ulaştıkları yatay uzaklık işaretlenir bu işlem üç kez tekrarlanıp not edilir. Bu deney farklı yükseklik ile aynı
kütle kullanılarak tekrar edilir. Yükseklik değişkeni sabit tutularak kütle değiştirilip deney tekrar edilerek
sonuçlar not edilir).
Terim tanıtım aşamasında, deney sonucunda her gruptan öğrenci gözlemleri alınır, tahtaya yazılır.
Menzil, yüksekliğe yani cismin yatay hızına bağlı mıdır? Menzil, cismin kütlesine bağlı mıdır? YükseklikMenzil (Yatay uzaklık) ve Kütle-Menzil (Yatay uzaklık) grafikler üzerinde ilişki anlamlandırılır. Belirli
yükseklikten yatay atılan cisimlere yerçekimi kuvvetinin etki ettiği ancak yatay hızı değişmediği bu yüzden
aynı yatay hız ile atılan cisimlerim yükseklikleri arttıkça menzillerinin artacağı sonucuna ulaşılır.
Son aşama olan Kavram Uygulamada daha önceden geliştirilen eğitsel oyun deney grubuna uygulanır.
Eğitsel oyunda sırası ile dondurma çubuklarından hazırlanan çarkıfelek tarzı Fizikcell Çarkı kullanılır. Bu
düzenek 3 daire içerir.1. dairede serbest düşme, düşey atış, yatay atış, eğik atış yazılır. İkinci daire ise 4
bölmeye ayrılarak her bölmeye 1’den 4’e kadar sayı yazılır. Dairedeki her sayı için grup sayısı kadar soru
oluşturulur. 3. dairede ikiye bölünerek dart ve basket etkinliği yazılır (Resim 1). Etkinlik esnasında öğrenciler
ilk çarkı döndürerek hareket çeşidini seçecek, ikinci çarkta hareket çeşidi ile 1’ den 4 ‘ e kadar zorluk derecesi
ayarlanmış zarftan çıkan soruyu cevaplayacaklardır. Her doğru cevap için gruplar 6 puan alacaktır. Üçüncü
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çarkta öğrenciler kendine çıkan oyunda (dart yada baskette) öğrendiklerini uygulayarak atış hareketi
yapacaklardır. Dart atışında iç çember isabet 4 puan, dış çembere isabet 2 puan, isabet yok ise 0 puandır.
Basket oyununda ise her basket 4 puandır. Bir öğrenci doğru cevap ve isabetli atıştan maksimum 10 puan
alabilecektir. Etkinlik sonunda en yüksek puanı alan grup birinci olarak oyunu bitirecektir.
Resim 1: Fizikcell Çarkı
Resim 2. Basket ve Dart

Eğitsel oyun sonrasında bilişsel öğrenme seviyelerini değerlendirmek için dersin başında uygulanan 8
sorudan oluşan başarı testi son-test olarak uygulanır. Bir sonraki derste deney grubu öğrencileri ile
yapılandırılmış görüşme yapılarak araştırmanın tüm verileri toplanmış oldu.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS-17 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Başarı testinde
doğru cevaplar 1 puan, yanlış cevaplar ise 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Başarı testinden elde edilen
sonuçlara öğrencilerin frekans dağılımları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Her iki grubun ön-testinden
elde edilen verilerin karşılaştırılmasında bağımlı ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun
ön-test ve son-test puanları arasındaki anlamlı fark karşılaştırılmasında bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır.
Nitel veriler ise frekans analizi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR
11. sınıf öğrencilerinin Fizik dersi Yeryüzünde Hareket konusunda kazanımlar ile ilişkili sorgulama
yaklaşımında eğitsel oyunların öğrencilerin başarısına etkisi olup olmadığının incelendiği bu araştırmaya ait
bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi eğitsel oyun tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön-test puan ortalaması
1.11, standart sapması 0.90 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ön-test puan ortalaması 0.83, standart
sapması 0.83 olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının bağımsız örneklem t-testi sonuçları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı [t(28) =0.85, p>0.05] görülmektedir.
Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarında Ön-test Sonuçları
Gruplar
N
S
sd
𝑋
Deney
18
1,11
,90
28
Kontrol
12
,83
,83

t
,85

p
,402

Deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları ders başında ve sonunda bağımlı örneklem t-test
ile hesaplanmıştır. Ön-test puan ortalaması 1.11, son-test puan ortalaması ise 4.06 olarak bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre deney grubunun ön-test son-test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu [t(17)=-6.59, p<0.05] tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4: Deney Grubunun Ön-test ve Son-test puanlarının karşılaştırılması
Gruplar
N
S
sd
t
𝑋
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Ön-test

18

Son-test

18

1,11

0,90

0,21

-

,000

6,59
4,06

1,83

Kontrol grubu öğrencilerinin ders başında ve sonundaki akademik başarı puanları ön-test puan
ortalaması 0.83, son-test puan ortalaması ise 2.75 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kontrol grubunun
ön-test son-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bağımlı örneklem t-testi
kullanılmış ve aralarında anlamlı bir fark [t(11)=-6,12, p<0.05] olduğu tablo 5’te görülmektedir
Tablo 5: Kontrol Grubunun Ön-test ve Son-test puanlarının karşılaştırılması
Gruplar
N
S
sd
t
𝑋
,83
,83
11
Ön-test
12
6,12
Son-test
12
2,75
1,28

p
,000

Tablo 6’te görüldüğü gibi etkinliğin uygulandığı deney grubunun son-test puan ortalaması 4.06,
standart sapması1.83 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun son-test puan ortalaması 2.75, standart sapması
1.29 olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun son-test puanları ortalamaları arasındaki bağımsız
örneklem t-testi sonucuna bakıldığında, deney ve kontrol gruplarının son-test puanları ortalamaları arasındaki
farkın anlamlı olduğu [t(28) =2.14, p<0.05] ve bu anlamlı farkın deney grubu lehine olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplarında Son-test Sonuçları
Gruplar
N
S
sd
𝑋
Deney
18
4,06
1,83
28
Kontrol
12
2,75
1,28

t
2,14

p
,041

Nitel veriler için uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmede 3 açık uçlu soru sorulmuştur. Görüşmeye
katılan öğrencilere yöneltilen 1.soru, “Derslerde oyunun kullanılması hakkında ne düşünüyorsun?” Öğrenci
görüşlerinden elde edilen verilerde görüşler avantaj ve dezavantaj olarak 2 ana temada toplandı. En yüksek
kodlar avantaj temasından gelirken, %26,7 ile “daha iyi anladım” ve %15,6 ile “eğlenceli ve zevkli” kodu
dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra en düşük temalar %2,2 ile “mantık kurdum”, %4,4 ile “dersi sevdim” ve
“ders ilgimi arttırdı” oldu. Verilerdeki dezavantaj temasında ise %13,4ile “dersin yavaş ilerlemesi” ve %4,4
oranında “gruptaki herkesin derse katılmadığından” şikayetçi oldukları görülmektedir (Tablo 7).
Tablo 7. Derslerde oyunun kullanılması hakkında ne düşünüyorsun?
Avantajları
Dezavantajları
Cevap
f
(%)
Cevap

f

(%)

Daha iyi anladım

12

26,7

Yavaş ilerliyor

6

13,4

Eğlenceli, zevkli

7

15,6

Gruba katılmayanlar oluyor

2

4,4

Kalıcı oldu

5

11,1

Hem öğrendim ve sosyalleştim

5

11,1

Uygulamalı kolay öğrendim

3

6,7
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İlgimi arttırdı

2

4,4

Dersi sevdim

2

4,4

Mantık kurdum

1

2,2

TOPLAM

37

82,2

8
7,8

1

Oyun ile işlenen dersin diğer dersler ile karşılaştırılmasının sorulduğu soruda öğrencilerin %72’si
farklı olduğu ve bu farkın da olum yönde yani daha zevkli ve derse katılımın daha fazla olduğu hatta keşke
diğer derslerinde bu şekilde işlenmesi yönünde görüş belirtmişlerdir.
Tablo 8. Oyun kullanılarak işlenen dersin diğer derslerden farkı olduğunu düşünüyormusunuz? Evet, ise açıklarmısınız?
Evet (13 kişi, %72)

Hayır (5 kişi, %28)

Cevap

f

(%)

Grup zevkli ve eğlenceli oldu.

13

50

Derse katılım sağladı.

4

15

Tüm derslerde kullanılmalı

5

19

Pekiştirdi.

1

4

Görsel ve 3 boyutlu güzel oldu.

3

12

TOPLAM

26

100

Oyun ile işlenen dersin fizik ders başarısına katkısı sorusunda ise, katkı sağladığını düşünenlerin %78
olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle grup ile yapılan etkinliğin ve not yükseltme dikkat çekmektedir.
Tablo 9. Oyun ile öğretim dersi fizik başarınıza katkı sağladığını düşünüyormusunuz? Evet ise Ders öğrenme ortamınıza katkısı
nedir?
Evet (14 kişi, %78)
Cevap
Grup çalışmasını öğrendim.
Notumu yükselttim
Fizik dersini anladım.
Derste yapabildim ama sınavda yapamadım.
TOPLAM

Hayır (4 kişi, %22)
f
11
10
7
2
30

(%)
37
33
23
7
100

SONUÇ
Bu çalışmada sorgulama temelli öğrenme döngüsü öğretim modeli kullanılarak 11. sınıf öğrencilerinin
Fizik Dersi Yeryüzünde Hareket konusunda kazanımlar öğretilmeye çalışılmıştır. Modelin kavram uygulama
basamağında deney grubuna konu ile ilişkili eğitsel oyunların öğrencilerin başarısına etkisi olup olmadığının
incelendiği araştırmada hem deney grubunda hem de kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarılarında
artma gözlenirken, her iki grubun son test sonuçları karşılaştırıldığında ortalamalar arasında istatistiksel
anlamlı bir farklılık deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Bu bağlamda kazanım ile ilişkili eğitsel oyunların
kullanıldığı etkinliğin uygulandığı öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca deney grubu
öğrencilerinin öğrenme ile ilgili düşünceleri özellikle daha iyi, kalıcı, kolay gibi sıfatlar ile yapılan
tanımlamalar araştırmanın sonuçlarının örtüştüğünü göstermektedir. Alanyazındaki Öğrenme döngüsü
yönteminin uygulandığı sınıflarda öğrencilerin fene yönelik tutumlarının ve akademik başarılarının arttığını
gösteren çalışmalar (Caprio, 1994; Çakıroğlu, 2006; Musheno ve Lawson, 1999; Karamustafaoğlu ve Kaya
2013) ile öğrencilerinin akademik başarı artışı ve bu bağlamda düşüncelerinin paralellik gösterdiğini
söyleyebiliriz.
Çalışmaya katılan öğrencilerin liseye geçiş sınavlarındaki akademik ortalamalarının düşük olduğu göz
önüne alındığında Fizik gibi bir derste daha akademik başarının arttırılabileceği uygulanan yöntem ve öğrenci
motivasyonuyla ilgili olduğu bir kez daha görülmüştür. Oyun ve etkinliklerle öğrenme, her ne kadar büyük
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oranda başarı sağlasa da, ders iyi tasarlanarak hazırlanmadığı taktirde dezavantajlı duruma gelebilir (Köroğlu
ve Yeşildere, 2002). Her oyun öğrenci yaşına ya da hazır bulunuşluğuna uygun olmayabilir. Uygulanacak
konunun kazanımları ile ilgili olmayabilir ya da konunun öğrenmesine yardımcı olmayabilir. Her konu oyun
ile öğretilmeye uygun olmayabilir. Tüm öğrenciler için tek bir öğrenme yöntemi kullanılmayacağı da göz
önüne alınarak; planlamanın konu ve kazanımlara ve sınıf ortamına bağlı olarak tasarlanması, kullanılan
oyunları geliştirilmesi, sınıf ve yaşa göre düzenlenmesi, diğer kazanımlar ile ilişkili oyunların tasarlanması
öğretmenler sınıf içi uygulamalarında örnek oluşturacaktır.
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(32)
Doç. Dr. Meşkure YILMAZ207
BİRİNCİ TBMM’NİN TÜRK DEMOKRASİSİNE KATKILARI
FIRST GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY PARLIAMENT'S CONTRIBUTION TO
TURKISH DEMOCRACY
ÖZ
Demokrasi ne demektir? Demokrasinin temel nitelikleri nelerdir? I.TBMM’nin Türk demokrasisine
katkısını değerlendirmeden önce bu sorularının cevaplarını vermek gerekir. Demokratik yönetimlerde insanlar
eşittir. Demokratik yönetimlerde yalnızca iktidara gelen partinin/partililerin değil diğerlerinin de hakları
korunur. Demokratik yönetimlerin temel göstergelerinden biri de vatandaşların yönetim sürecine
katılmalarıdır. Bunun içinde seçime katılmaları gerekmektedir. Seçimlere de birden fazla parti ile katılım
sağlanmalıdır Demokrasiler ilerleme kaydettikçe bu kıstaslara hesap verebilirlik ve şeffaflık da eklenir. Bu
çalışmanın amacı I.TBMM’nin Türk demokrasisine katkısının olup olmadığını tartışmaktadır. I.TBMM’nin
nasıl ve ne şartlarda oluştuğu ve Türk demokrasi tarihine kazandırdıkları üzerinde durulacaktır. I.TBMM’nde
partiler olmadığı halde oluşan gruplarla nasıl bir ortam oluştuğu incelenecektir. I.TBMM’inde egemenliğin
millete ait olduğu vurgulanacaktır.
I.TBMM’nin Türk demokrasisine katkıları ele alınırken Meclis Tutanakları ve Gizli Celse
Zabıtlarından faydalanılacaktır. Basından faydalanılacak. O dönemde yayınlanan gazeteler; Hâkimiyeti
Milliye, Peyam-ı Sabah, Öğüt, Babalık gibi gazeteler incelenecek. I.TBMM’inde görev yapmış olan
milletvekillerinin biyografilerinden, anılarından ve onlarla ilgili yazılmış kitaplardan da faydalanılacaktır.
Mustafa Kemal’in Nutuk ve Söylev ve Demeçleri adlı eserlerde önemli bir başvuru kaynağı olacaktır. Konu
ile ilgili tezler ve makalelerde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: I. TBMM, Türk Demokrasisi, Seçimler, Muhalefet.
ABSTRACT
What does democracy mean? What are the main characteristics of democracy? Before evaluating the
First Grand National Assembly of Turkey Parliament's contribution to Turkish democracy, it is necessary to
answer these questions. People are equal in democratic governments. In democratic governments, not only
the party (s) coming to power but also the rights of others are protected. One of the main indicators of
democratic governments is the participation of citizens in the management process. They must participate in
the election. There should be more than one party to participate in the elections. As democracies make
progress, accountability and transparency are added to these criteria. The purpose of this proclamation is to
discuss the fact that if the foundation of First Grand National Assembly would be a contribution to Turkish
democracy or not. There will be stress on the establishment of the assembly regarding how and which
conditions had affected, and the gains to the history of Turkish democratic history. The democratic
environment of assembly will be examined through the existence of political groups instead of political parties.
The sovereignty of peoples will be highlighted.
While the contributions of First Grand National Assembly will being explored, parliamentary minutes
and decisions for closed sessions are going to be put into account. The daily newpapers of the period
like Peyam-ı Sabah, Öğüt, Babalık will be examined and the biographies, memoirs of the deputies will be
included in addition to the secondary resources like books that related to the deputies. The reference guide is
the Mustafa Kemal’s “Nutuk ve Söylev ve Demeçleri” (The Great Speech of Atatürk), besides the dissertions,
thesis and some papers, articles will be reviewed.
Keywords: I. Parliament, Turkish Democracy, Elections, Opposition.
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı,
meskure.yilmaz@hbv.edu.tr
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GİRİŞ
Bu çalışmada I. TBMM’nin nasıl oluştuğu, seçimlerin nasıl yapıldığı ve bu meclise kimlerin
katıldığı üzerinde durulacak. Temsil açısından meclisin durumu ele alınacak. Bu mecliste siyasi partiler
olmasa da çok farklı görüşte olan milletvekillerinden ve meclis çalışmalarından bahsedilecek.
Milletvekillerinin farklı fikirlere sahip olmalarına rağmen hepsinin temel amacının yurdun düşmandan
temizlenmesi olduğunun üzerinde durulacak. Millî Mücadele’nin bütün safhaları bu meclis döneminde
gerçekleşirken meclis yeni devletin ilk anayasasını yapmıştır. I.TBMM egemenliği ilk kez millete veren bir
meclistir. I. TBMM’inde milletvekillerinin diledikleri konuda diledikleri gibi konuştuklarının üzerinde
durulacaktır. Bu bakımdan da I. TBMM Türk demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir yere sahiptir.
Birinci BMM İçin Yapılan Seçimler
Bu makalede I.BMM’nin Türk demokrasisine katkıları konusunu inceleyeceğimiz için her
şeyden önce bu meclisin nasıl oluştuğu üzerinde durmamız gerekir. I. Meclisin karşılaştığı zorluklar seçim
kararının alınmasıyla başlamıştır. Gerek İşgal devletleri gerekse bazı idareciler, Millî Mücadeleye karşı
olanlar seçimlerin yapılmasına izin vermiyorlardı. Dersim, Malatya, Elazığ, Konya, Diyarbakır, Trabzon gibi
yerlerde kararsızlık ve direniş görülmüştür (Atatürk, 2005: 292). Örneğin Konya’da Kadı Hilmi “Mustafa
Kemal’i tanımıyoruz, biz halife ve padişahı tanırız” diyerek seçime karşı çıkmıştır (Önder, 1953: 72). Konya
eşrafı ve memurları bütün bu muhalefete rağmen TBMM’ne vekil seçimi için harekete geçmiş ve seçimler
yapılmıştır (Öğüd: 29 MART 1336/1920).
Bütün engellemelere ve işgal altındaki yerlerin sadece belirli
yörelerinde yapılamamasına rağmen seçimler gerçekleşmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı
(işgaller, ayaklanmalar) yeni bir seçim yasası hazırlanmasına fırsat olmadığından 1876 Kanun-ı Esasi’de
bulunan İntihab-ı Mebusan Kanunu’na dayanılarak hareket edildi. Seçim sistemleri tek ve iki dereceli olarak
ikiye ayrılır. Seçimlerin tek dereceli olması, seçmenlerin temsilcilerini doğrudan aracısız seçmeleri demektir.
Bu şekilde yapılan seçimlerde seçmen hiçbir aracı olmadan (aslında aracı maalesef bu tür seçimlerde de vardır
ya parti genel merkezi yani genel başkanlar ya da delegelerin oy vermesi ile adaylar belirlenir ve listeler
hazırlanır. Halk hazırlanan bu listelerdeki adayları seçer. Daha demokratik görünür) seçeceği kişileri belirler,
bu nedenle demokratik bir seçim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak I.TBMM için seçimler; yine o
günlerin şartlarından dolayı iki dereceli seçim sistemi ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
çabaları ile Kolordu kumandanları ve valilerin gözetiminde, önceki iki dereceli seçimlerde ‘‘Müntehib-i Sani’’
(İkinci Seçmen) olarak seçilenler Müdafaa-i Hukuk Heyetleri, Belediye Heyetleri ve milletçe ne kadar
seçilmiş heyet varsa hepsinin katılımıyla yapıldı. Seçilen meclisteki milletvekilleri farklı düşünce ve görüşleri
temsil ediyorlardı. Meclisin dağılımının demokratik olduğunu hem seçilen milletvekillerinin dağılımından
hem de milletvekilliği adaylığı için her kesimden ve gruptan kişi aday gösterebileceği gibi, bağımsız olarak
da isteyen herkesin adaylığını koyabilecek olmasından anlıyoruz. Ayrıca seçimler gizli oy ve salt çoğunluk
esasına göre yapılmıştır. Seçimlere bölgenin en büyük mülki amiri başkanlık etmiş ve buranın güvenliğinden,
seçimlerin sükûnet içerisinde yürütülmesinden o sorumlu olmuştur. Yukarıda belirtildiği gibi bazı
bölgelerdeki idareciler ve Millî Mücadeleye karşı olanlar seçimlerde zorluk çıkarmalarına rağmen seçimler
olaysız bir şekilde gerçekleşmiştir. Nihayet I.BMM seçilen bu vekiller ve son Osmanlı Mebusan Meclisinden
isteyen vekillerinde katılmasıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü düzenlenen merasimle Ankara’da açıldı.
I.BMM’inde Hakkâri milletvekili olarak bulunan Mazhar Müfit Kansu meclisteki milletvekillerini bizzat
saydığını “mebusların adedi ilk açılışta 115 olup, 50 mebus kalpaklı ve 41 mebus fesli ve 21 mebusun sarıklı”
olduğunu ifade ediyor (Kansu 1988: 570). Mazhar Müfit’in de belirttiği gibi anlatılan bu durum meclisin
demokratik yapısını özetlemektedir. Nejat Göyünç birinci meclis de başkanlık divanı seçimleri yapılırken bazı
dengelerin gözetildiğini: “Konya Mebusu Çelebi Abdulhalim Efendi ile Kırşehir Mebusu Çelebi Cemaleddin
Efendi’nin Reis Vekilliğine getirilmiş olmaları Anadolu’da ve İstanbul’daki dini propagandaya karşı alınmış
birer tedbir” olduğunu ileri sürmektedir (Göyünç, 1984: 116).
Birinci BMM’nin Yapısı ve İcra Vekillerinin Seçimi
“Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün halk kesimlerini temsil eden bir meclisti. Meclise katılan
üyelerin %34,2’si sivil bürokratlardan, %24’ü serbest meslek sahiplerinden, %13,2’si askerlerden, %12,7’si
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yerel yöneticilerden, %8,6’sı din âlimlerinden, %4’ü doktor ve eczacılardan, %1,2’si aşiret reislerinden ve
%1’i teknik elemanlardan oluşuyordu. Meclis üyelerinin %39,4’ü yükseköğretim, %27’si ortaöğretim, %22’si
medrese ve %3,8’i meslek okulu mezunuydu”.(Güneş, 2012: 594).
Bu şekilde oluşan mecliste sıra işleri yürütecek bakanların seçimine geldi. İcra Vekillerinin sureti
intihabına dair 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul edilen 244 numaralı kanunun 1. Ve 2. maddeleri mucibince
“Birinci madde-icra vekilleri reisi ile icra Vekilleri Büyük Millet Meclisi tarafından reyi hafi ve ekseriyeti
mutlaka ile âzayi meclis meyanından ayrı ayrı intihap olunurlar. İkinci madde -icra Vekilleri Reisi icra
Vekilleri meyanından intihap olunduğu takdirde haiz olduğu vekâleti dahi Meclis kararıyla muhafaza etmesi
caizdir, hükmü gereğince seçimler yapılmıştır.208
Bu kanuna göre bakan olabilmek için Mecliste bulunan milletvekilleri aday olacak, Meclis
adaylar arasından tek tek oylama ile vekilleri seçecek ve böylece İcra Vekilleri (Hükümet) oluşturulacaktı.
Bakanlık isteyenler adaylığını koyabiliyor ve bu yolla mecliste gereken oyu sağlayabilirse bakan olabiliyordu.
Fakat yukarıda adı geçen kanunla bir teklif getirildi Meclisin toplanamadığı zamanlarda vekillerden istifa eden
olursa Meclis Reisinin sonradan meclisin onayına sunulmak üzere yeni vekili tayin edeceği belirtiliyordu.
Meclisin toplanamadığı zamanlar ihtimalinden söz edilmesine milletvekilleri karşı çıktılar ve bu madde
reddedildi. Kanunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra 3-4 Mayıs tarihlerinde vekiller meclis tarafından
teker teker seçildi. Böylece meclis başkanı bulunan Mustafa Kemal’e verilmek istenen bu yetkiler
engellemiştir. Bu durumlar bize o günün olağanüstü şartlarına rağmen meclis başkanına olağanüstü yetkilerin
verilmek istenmediğini göstermesi bakımından önemlidir. Dahası mecliste milletin egemenliğinin esas
olduğunu göstermesi açısından da “demokratik tavır” olarak nitelendirilebiliriz.
Birinci BMM’nde Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri
“BMM, bir yandan işgalci güçlere karşı savaşırken, diğer yandan da Osmanlı Hükümeti ve işgalci
güçlerin sebep olduğu ayaklanmalar ve yıkıcı propagandalar sebebiyle tabii olarak olağanüstü şartlar
içerisinde bulunuyor ve TBMM Hükümeti, kendi otoritesini egemen kılacak, içeride güvenliği sağlayıp
firarları önleyecek bir yasa zorunluluğunu hissediyordu” (Aybars 2006: 25). Bu nedenle I.BMM’inde
“Firariler Kanunu” adı ile anılan kanun kabul edildi. Bu kanunun uygulanabilmesi için de İstiklal
Mahkemeleri kuruldu.
Otoritenin sarsıldığı, düşman işgallerinin başladığı böyle bir dönemde soygun ve yağmacılık
yapan firari askerler memleketteki otoriteye büyük zarar vermeye başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
kuruluşunun hemen sonrasında 29 Nisan 1920’de 2 numaralı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmak
suretiyle içerde güvenliği sağlamaya çalıştı. Ancak bu kanunun dört aylık uygulama süresinde beklenen sonuç
alınamadı. Bu konuda kesin bir sonucun alınabilmesi için o günkü şartlarda olağanüstü mahkemelerin
varlığına ihtiyaç duyulduğundan, 11 Eylül 1920 tarihinde 21 numaralı Firariler Hakkında Kanun çıkarıldı.
Çıkarılan bu kanuna dayanılarak İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına, kurulacak olan mahkemelerin firar
eden askerlerle ilgilenmesine ve bu konuda verecekleri kararların da temyizinin olmayacağına karar verildi.
Şartlar bu kadar ağır olmasına rağmen gerek kanun çıkarken gerekse uygulamaları sırasında
mecliste tartışmalar eksik olmamıştır Örneğin daha sonra muhalif grup olarak adlandırılacak İkinci grubun
önde gelen isimlerinden olacak Trabzon vekili Ali Şükrü Bey kanunun içinde ufak tefek değişiklikler yapıldığı
takdirde kabulünden yana olduğu konusunda görüş bildirmiştir.
Antalya mebusu Hamdullah Suphi Bey kanunun aleyhindedir kanunda yer alan “kaçakların yerine
yakınlarını askere götürmek, yoksa köy ve mahallelerinden para cezası almak, kaçağın mal ve mülkünü
yakmak veya el koymak gibi” konulara karşı çıkmış böyle yapıldığı takdirde dağların eşkıyalarla dolacağını
iddia etmiştir. Ayrıca “ülkesini düşünmeyenin ailesini de düşünmeyeceği” fikrini ileri sürmüştür. Saruhan
Milletvekili Refik Şevket yeni bir kanun tasarısı teklif etti. Bu tasarı ile asker kaçaklarının Büyük Millet
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Meclisi tarafından kurulacak İstiklal mahkemelerinde muhakeme olunmaları kabul edilmiş fakat ağır
hükümler çıkarılarak kanunla ilgili tartışmalı müzakerelerden sonra kanun kabul edilmiştir.209
Kanun kabul edildikten sonra da tartışmalar devam etmiştir. Bu seferde mahkeme için seçilecek
ve seçilen milletvekilleri ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Mahkeme üyeliğine seçilen bazı milletvekilleri
“zayıf bir çoğunlukla bu müthiş sorumluluk ve yetkiyi kabul etmeyeceklerini” söyleyerek istifa etmişlerdir
(Ağaoğlu 1964: 130-132).
Meclis zabıt ve tutanakları ve telif eserlerde de görüldüğü üzere Firariler Kanunu, İstiklal
Mahkemeleri ile bu mahkemelere üye seçimi o günün olağanüstü şartlarına rağmen çok tartışılarak kabul
edilmiştir.
Hem yetkileri hem de baktıkları olaylar açısından bu kadar önem arz eden mahkemeler konusunda
tartışmaların yapılması; Meclisteki tartışma ortamı ve meclislerde olması gereken müzakerenin güzel
örneklerini vermiştir.
Birinci BMM’inde Anayasanın Kabulü ve Grupların Oluşması
20 Ocak 1921’de yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edildi. “Olağanüstü şartların
olağanüstü anayasası” olarak adlandırıldı. Gerçekten şartlar olağanüstüydü ancak her türlü zorluğa rağmen
işler hukuki olarak yürütülmek isteniyordu. Bu nedenle bir anayasa hazırlanmıştı. Şartların ağırlığı nedeniyle
zaman kaybına tahammül olmadığı için 1921 Anayasasında Güçler Birliği ilkesi esas alınmıştır. Yasama
yürütme ve yargı yetkilerinin hepsini I.BMM kendisinde topluyordu. Bu nedenle çok eleştirilmiştir. Ayrıca
Teşkilât-ı Esasiye Kanunun 7. maddesinde “kanun ve nizamların oluşturulmasında zamanın ihtiyaçlarına en
uygun fıkıh ve hukuk hükümleri ile usul kuralları esas alınır” deniyordu. Kısacası meclis birtakım üstün hukuk
kural ve usullerine uymak zorundaydı.210
Meclisin bu yetkilerinin yanı sıra Mustafa Kemal de Millî Mücadele’nin lideri olarak görülüyordu.
20 Ocak 1921’de kabul edilen anayasaya göre hem yasamanın hem de yürütmenin başıydı. Meclis başkanının
aday gösterme yetkisi de elinde olduğu için istediği kişiler vekil seçilebiliyordu.
I.BMM’ne hâkim olan ana felsefe Samet Ağaoğlu tarafından şöyle tarif ediliyor: “Meclisin yetkisi,
yalnız Birinci Esas Teşkilat Kanunu'nda (Anayasa) yazılı olan “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin
kaderine kayıtsız şartsız hakimdir” hükmünden gelmiyordu. Çünkü o meclisin kullandığı yetki, yazılı
hükümlerle ilgili olmayan bir kaynaktan doğuyordu. İşte o kaynak “Kuva-yı Milliye Ruhu” idi (Ağaoğlu,
1964: 37).
I. TBMM millet içindeki fikir cereyanlarının temsili bakımından milletin tam ve gerçek temsilcisi
olmakla birlikte egemenliğin millete verilmiş olmasından yani anayasanın kabulü görüşmeleri sırasında fikir
akımları açıkça ortaya çıktı. Meclis tutanakları bu Meclis içinde birçok fikir akımının çarpıştığını
göstermektedir. “Bu fikir akımları üç ana grup etrafında toplanmıştır: 1-Tesanütçüler (Birlikçiler), 2Milliyetçiler, 3- Komünistler.211
Milliyetçiler de üç gruba ayrılıyordu: 1-Islahatçılar, 2- Muhafazakârlar, 3- Liberaller” (Ağaoğlu, 1964:
50).
Ağaoğlu iki grubun birçok konuda, örneğin saltanatın kaldırılması gibi önemli bir olay karşısında
birleştiğine işaret ederek şöyle demiştir: “Birinci Grup’a mensup olanlar teceddütperverler (yenilik isteyenler),
İkinci Grup’a mensup olanlar muhafazakârlardı. Fakat bu ayrılış hiçbir zaman iki düşman görünüşü almamış
ve gruplar kendi görüşlerine uygun teklif ve kanunda birbirleriyle birleşmekten çekinmemişlerdir” (Ağaoğlu,
1964: 51).

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/istiklal_mahkemesi/cilt1.pdf erişim06-03-2020;
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100002.pdf
erişim 06-03-2020
210
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa21.htm erişim 07-04-2020
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https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2315/200606754.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bu gelişmelerden sonra Mustafa Kemal meclis içinde destek görmesine rağmen kendisine yakın
vekillerden bir grup oluşturmayı planladı. Meclisin açılmasından itibaren mecliste oluşan küçük gruplar vardı.
Mustafa Kemal mecliste grupların nasıl kurulduğunu Nutuk’ta şöyle anlatmaktadır (Atatürk, 2005: 403-404):
Efendiler, yüce heyetinizi biraz da Büyük Millet Meclisi içinde kendini gösteren durumlarla temasa
getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, Büyük Millet Meclisi’ne milletçe üye seçilirken, Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yönetim kurulları da ikinci seçmenler arasında bulundular. Buna göre,
denilebilirdi ki, Büyük Millet Meclisi, bütünüyle, aynı zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin siyasî bir grubu niteliğinde idi. Gerçekten de başlangıçta bu yolda hareket edilmişti. Cemiyet’in
temel ilkeleri, Meclis Genel Kurulu’nun da temel ilkeleri durumundaydı”.
Mustafa Kemal bu açıklamalarından sonra milletvekilleri ile görüşerek 10 Mayıs 1921’de
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni oluşturdu. Grubun programını “Misak-ı Millînin
sağlanması ve devlet teşkilatının Anayasa çerçevesinde adım adım oluşturulması” şeklinde tespit etti. Mustafa
Kemal’in de belirttiği gibi Meclis açılırken bütün milletvekilleri bu cemiyetin üyesi kabul edilirken bu grup
kurulduğunda bazı milletvekilleri grup dışında bırakılmıştır. Buna rağmen muhalif konuma düşürülen vekiller
ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve milli birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemden geçildiği için
örgütlenmemişlerdir. Zamanla bu grubun dışında kalan milletvekilleri, sanki Millî Mücadele’ye karşıymış
gibi algılandıkları için zor durumda kalmışlardır. Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey, Meclis
kürsüsünden bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: “Rica ediyorum ki grubun programını Meclis Genel
Kurulu’na getirelim, hepimiz kabul edelim. Dünya bilsin ki Meclis’te buna karşı kimse yoktur. İşte ben bunu
ilan ediyorum. Benim için esaslı bir görevdir”. Bunun dışında Meclis içerisinde “Selamet-i Umumiye
Komitesi” adında gizli bir örgütte oluşmuştu. Bu komite Meclis’te muhalefetin gittikçe büyüdüğü, zaman
zaman birinci gruptaki bazı milletvekillerinin de muhalefete katıldıkları 1922 ilkbaharında kurulmuştur.
Muhalefet artınca bazı milletvekilleri Mustafa Kemal’e başvurarak muhaliflerin milletvekilliklerinin
düşürülmesini istemişlerdir. Mustafa Kemal ise bu fikre karşı çıkmıştır (Çavdar, 1995: 245-246).
Mecliste çatışma ve tartışmalar devam etmiştir. “Zaman içerisinde iktidarın bazı
uygulamalarında giderek aşırıya kaçması muhalif milletvekilleri, muhalefetlerini örgütlü bir yapı içinde
sürdürmek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmış ve Temmuz 1922’den itibaren İkinci Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurarak mücadelelerini örgütlü bir yapı içinde sürdürmüşlerdir” (Demirel, 1998:
292).
I.TBMM’indeki Birinci ve İkinci grup sanki sürekli çatışma içindeymiş gibi bir anlayış
yaratılmaya çalışılmıştır. Enver Behnan Şapolyo da iki grubun birbirinden çok farklı olduğunu iddia
edenlerdendir (Şapolyo, 1967: 100).
Birinci TBMM’nin Başkomutanlık Kanunu’yla Başkomutana Verdiği Olağanüstü Yetkiler
I.TBMM’in de Meclis Başkanı hem yasama organının hem de yürütme organının başı
durumundadır. Ayrıca 5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık Kanunu ile Meclis Başkanı Mustafa
Kemal Paşa, “TBMM Orduları Başkomutanı” seçilince, askeri kuvvetlerinde başı olmuş ve bu kanunla Meclis,
geçici dahi olsa bütün yetkilerini kendi başkanına, yani Mustafa Kemal Paşa’ya devretmiştir (Düstur, 3 Tertip:
133).
Mecliste en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Mustafa Kemal’e başkomutanlığın verilmesi
konusudur. Başkomutanlık Mustafa Kemal’e verilirken başkomutanlığın Büyük Millet Meclisi’nin manevi
şahsiyeti içinde olması nedeniyle başkomutanlık değil başkomutan vekilliği denmesinin daha uygun olacağı
ileri sürüldü. Daha sonra meclisin yetkilerinin başkomutana verilemeyeceği üzerinde tartışmalar yaşandı.
Sonunda meclisin yetkileri de verilerek 31Ekim 1921’de kanun çıktı. Her uzatmada tartışmalar yaşandı. 20
Temmuz 1922’deki uzatmada süresiz olarak bu görev Mustafa Kemal’e verilmişti (Atatürk, 2005: 414- 442,
443). Mecliste tartışılan başkomutanlığın Mustafa Kemal’e verilip verilmemesi değildir. Meclisin yetkilerinin
bir kişi de toplanmasına itiraz vardır. Büyük Millet Meclisinde bu tartışmanın yapılması bu bakımdan çok
önemlidir. Savaş şartlarında bile meclisin yetkilerinin bir kişiye devredilmek istenmemesi meclisteki
demokratik havayı göstermesi bakımından çok önemlidir. 5 Ağustos 1921 tarihinde çıkarılan 144 numaralı
Başkumandanlık Kanunu ile Meclis, yetkilerini Mustafa Kemal Paşa’ya devrettiğinden kurulmuş olan
261

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

mahkemeler de doğrudan Mustafa Kemal Paşa’ya bağlandı. Bu nedenle bu tarihten sonra istifa eden İstiklal
Mahkemesi üyelerinin yerine yeni üyeleri de Mustafa Kemal atadı.
Mustafa Kemal’e meclisin bütün yetkileri verilmesine rağmen Bakanlar Kurulu’nun 8 Temmuz
1922 tarihli kanunuyla, bakanların ve Bakanlar Kurulu Başkanı’nın doğrudan doğruya Meclisçe ve gizli oyla
seçilmeleri sağlandı. Böylece, Mustafa Kemal Bakanlar Kurulu Başkanlığından fiilen uzaklaştırıldığı gibi
bakanların meclis başkanının göstereceği adaylar arasından seçilmesi hükmü de kaldırılmıştır. Meclis
başkomutanlıkla Mustafa Kemal’e verdiği yetkileri, 8 Temmuz’da çıkardığı bu kanunla bir yerde
dengelemeye çalışmıştır. Meclisin hala işler olduğunu bir yerde ispat etmiştir.
Birinci TBMM’nde Lozan Görüşmeleri
Millî Mücadele’nin siyasi ve askeri safhaları başarıyla tamamlandıktan sonra sıra diplomatik
safhaya gelmişti. Barış Anlaşması yapılmadan 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldı. Mudanya Ateşkes
Anlaşması imzalanıp yürürlüğe girmişti buna göre barış görüşmelerine başlanacaktı. 20 Kasım 1922’de Lozan
Barış Konferansı başladı. Bu arada 2 Aralık 1922 Seçim Kanununda değişiklik yapılmasına dair önerge
okundu. Bu teklifle Mustafa Kemal hedef alınıyordu.
“Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye’nin bugünkü sınırları içindeki mahaller
ahalisinden olmak zorunludur. Veya daire-i intihabiye dahilinde mütemekkin olmak zorunludur. Ondan sonra
göçle gelenlerden Türk ve Kürtler iskân tarihinden itibaren beş sene geçmişse seçilebilirler”. Mustafa Kemal
askeri görevler ve savaşlar dolayısıyla hiçbir zaman 5 yıl aynı mahalde oturmamıştı. Zaten doğum yeri de
Selanik'ti. Bu yasaya göre milletvekili seçilemeyecekti. Teklifi verenler; Erzurum Milletvekili Süleyman
Necati Bey, Mersin Milletvekili Salahattin Bey ve Canik Milletvekili Emin Beydi. Mustafa Kemal konunun
kendisi ile ilgili olduğunu anlayarak hemen söz istedi.
“Bu tasarı, doğrudan doğruya, beni yurttaşlık haklarından yoksun bırakmaya yönelmiştir”.
Diyerek çalışmalarını anlattı ve bu çalışmaları nedeniyle hiç bir yerde beş yıl oturamadığından bahsetti. Bütün
bunlara karşılık, yurttaşlık haklarımın elimden alınmak isteneceğini hiç düşünemezdim.” diyerek önergeye
cevap vermiştir (Atatürk 2005: 489-490). Önergeyi verenler Mustafa Kemal’i kastetmediklerini uzun
konuşmalarıyla anlattılar. Bunun üzerine görüşmeler sona erdi. Mustafa Kemal bir yurt gezisine çıktı.
Bu sırada Anlaşma sağlanamayınca Lozan görüşmeleri 4 Şubat 1923’te kesildi. Türk heyeti yurda
döndü ve meclisi bilgilendirdi. İsmet Paşa’nın açıklamaları ikinci grup milletvekillerini tatmin etmedi,
kendilerinden bir şeyler saklandığını düşünüyorlardı. Delegeler Kurulu’na karşı konuşma yapanlar kurula ve
zaman zaman da Hükümete güvensizlik gösteriyorlardı. Gizli oturumlarla tartışmalar devam etti. Verilen
önerge üzerine Hükümet için güven oylaması yapıldı. İkinci Grup milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Hükümet güvenoyu aldı. Hükümet güvenoyu aldıktan sonra, Delegeler Kurulu ile birlikte hazırladığı karşı
teklifleri 8 Mart 1923’te bir nota ile Müttefik Devletlere verdi. Ancak yeni Türk teklifleri üzerindeki
görüşmeler hiç ümit verici değildi. İçerdeki karamsarlık ve kuşku havası da çok büyüktü. Tam da bu günlerde
İkinci Grubun ünlü liderlerinden Ali Şükrü Bey ortadan kayboldu. “Ali Şükrü Beyin iş başındakilere muhalif
olduğu için, yani tam anlamıyla politik sebeplerden dolayı öldürüldüğü kulaktan kulağa yayılıyor, özellikle
Lozan Barış Görüşmelerinin Meclis gizli toplantılarındaki tartışmalarına ve çıkan olaylara dikkat
çekiliyordu”. Günler sonra Ali Şükrü Beyin cesedi bulundu. Olayın sanığı Topal Osman kaldığı eve giden
müfrezelerle çarpışmasından sonra ölü olarak ele geçirildi (Goloğlu 1971: 138, 155).
Bu olaylardan sonra Birinci ve İkinci Grup milletvekilleri arasındaki çatışmalar, gensorular
şiddetlendi. Seçimlerin yenilenmesi kararını hızlandırdı.
1 Nisan 1923’te ise Meclis kendini feshederek oy birliği ile seçime gitme kararı aldı. Seçim kararı
alındıktan sonra seçim kanununda bazı değişikliklere gidildi. Kanun teklifinin görüşülmesi esnasında yeni ve
demokratik bir seçim yasasının yapılması üzerinde özellikle durulmuştur. Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’ndaki
“Meclis’in barış elde edileceği tarihe kadar sürmesi” yönündeki ek madde kaldırılmış yerine “yeniden seçim
yapılması” yönünde bir madde getirilmiştir.
Seçim yasasına ilişkin çalışmalarda bitirildikten sonra, 16 Nisan 1923’te Meclis son toplantısını
yapmış ve dağılmıştır. Böylece Millî Mücadeleyi gerçekleştiren Birinci Meclis tarihte yerini almıştır.
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28 Haziran 1923’te seçimler yapıldı ve 11 Ağustos 1923’te İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk
toplantısını yaptı. 24 Temmuz 1924’te imzalanan Lozan Barış Anlaşmasını 23 Ağustos 1923’te onayladı
(Zabıt Ceridesi, Kanunlar 340-343).212
SONUÇ
Bu çalışmada I. TBMM’nin Türk demokrasisine katkısı ele alındığı için Birinci Mecliste çatışma
alanı teşkil eden konular üzerinde durulmuştur.
1920 yılında İşgal Devletlerinin ve Millî Mücadeleye karşı olanların engellemelerine rağmen o
günlerin olağanüstü şartlarında seçimler gerçekleştirilerek halkın çok farklı kesimlerinden oluşan olağanüstü
bir Meclisin açılması başarılmıştır.
Ayrıca I.TBMM, Mustafa Kemal’in her dediğinin yerine getirildiği bir Meclis de değildir. Zaman
zaman üyelerden bazıları Mustafa Kemal’in görüşlerine karşı çıkmış ve Mustafa Kemal de kürsüye gelerek
düşüncelerini tekrar tekrar savunmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle Güçler Birliği ilkesi uygulandığından
diktatör olarak nitelendirilebilecek Meclis, işleyiş yönünden oldukça demokratiktir.
I.TBMM’nde partiler olmasa da gruplar vardı.
Birinci Meclis’te birçok konuda Birinci ve İkinci grup arasında sert tartışmalar yaşanırken, 1
Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması konusunda göreceli bir uzlaşma sağlandığı görülmektedir.
Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi seçim kararının alınmasında etkili olmuş, seçim kanununda
değişiklikler yapılarak seçim tarihi belirlenmiş ve I.TBMM 16 Nisan 1923’te son toplantısını yaparak tarihteki
yerini almıştır.
I.TBMM’nden sonraki meclislere baktığımızda muhalefetin sadece iktidara gelmek amacı
taşıdığı ve mecliste karar alma sürecinde fazla etkili olmadığını görüyoruz. Bu nedenle döneminin şartları
dikkate alındığında İkinci Grup’un yaptığı çalışmaların Türk Demokrasi Tarihi için kayda değer olduğunu
söyleyebiliriz.
Ayrıca gece gündüz çalışan I.TBMM’nde milletvekilleri diledikleri konuda diledikleri kadar
konuşabiliyorlardı. Düşüncelerini özgürce savunabiliyorlardı, bu bakımdan I.TBMM demokratik bir meclis
olma özelliğiyle de sonraki meclislere örnek teşkil etmiştir.
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(33)
Doç. Dr. Meşkure YILMAZ213
“DEMOKRASİ ADASI” NIN DEMOKRASİ İLE SINAVI DEVAM EDİYOR
THE TEST OF “DEMOCRACY ISLAND” WITH DEMOCRACY CONTINUES

ÖZ
Bu çalışma Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden günümüze kadar gerçekleştirdiği seçimleri
ve seçimlerden sonra yaşanan olaylarla ülkenin sorunları arasındaki ilişkileri değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Ülkede yapılan seçimlere ve anayasa değişikliklerine rağmen belirleyici güç
cumhurbaşkanları olduğundan konu cumhurbaşkanları başlığı altında incelenecektir.
Bulunduğu bölgedeki ülkelerden farklı olarak 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile demokratik
parlamenter bir rejime geçmeyi başaran Kırgızistan’ın bu rejimi sürdürebilmek için nasıl bir mücadele
verdiğinin üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, seçimler, demokrasi.

ABSTRACT
This study aims to evaluate the elections held by Kyrgyzstan since its declaration of independence and
the relations between the events that took place after the elections and the problems of the country. Despite
the elections held and the constitutional amendments in the country, since the presidents are determining the
power, the issue will be examined under the heading of presidents.,
It will be emphasized that how Kyrgyzstan is struggling to sustain the democratic parliamentary regime
in to which the country has managed to transition with the constitutional amendment made in 2010 unlike the
countries in the region where it is located.
Keywords: Kyrgyzstan, elections, democracy.

Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı,
meskure.yilmaz@hbv.edu.tr
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GİRİŞ
Bu çalışmada Kırgızistan’da gerçekleşen seçim süreçleri, sonrasında yaşanan olaylar ve sebepleri
ele alınacaktır. Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra siyasi bir arayış içerisine girmiştir. Bu arayış
kurumsal olmaktan daha çok iktidara gelen kişilere göre değişiklik göstermiştir. Özellikle cumhurbaşkanları
ülkede belirleyici rol oynamışlardır. İktidarı elinde tutanlar yetkilerini genişletmek amacıyla anayasada
değişiklikler yapmışlar ve bu durumu referandumlarla halka onaylatmışlardır. Anayasada yapılan bu
değişiklikler 2010 yılına kadar genel olarak otoriterleşme yönünde eğilim göstermiştir. Ancak Kırgızistan’da
demokrasi arayışları devam etmiştir. 2010 yılında geçici hükümet döneminde anayasada yapılan değişiklikle
Kırgızistan bölgede güçler ayrılığına dayalı parlamenter rejime geçişi sağlayan ilk ülke olmuştur. 2005 ve
2010 yıllarında cumhurbaşkanları çıkan olaylarla iktidardan düşürüldükleri için görevlerini bir sonraki
mevkidaşlarına devretme imkânı bulamamışlardır. Geçici cumhurbaşkanı 2011’de seçimi kazanan adaya
görevini olaysız bir şekilde devretmiştir. 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devir teslim
yapılabilmiştir.
Ancak seçilen cumhurbaşkanı süresi dolmadan 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan parlamento
seçimlerinin ardından çıkan olaylardan sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. 4 Ekim 2020’de Kırgızistan’da
yapılan seçimlerin ardından yaşananlar, daha önce yapılan seçimlerden sonra yaşanan bazı olayları
hatırlatmıştır.
Seçimler düzenli olarak yapılsa da 2000 yılından itibaren seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiaları hem
muhalefet hem de batılı gözlemciler tarafından iddia edilmiştir. Yapılan seçimlerden sonra Kırgızistan’da
karışıklık yaşanması sıradan olaylar haline gelmiştir. Çıkan olayların sebebi, seçim sonuçlarından daha çok
ülkede yaşanan rüşvet, yolsuzluk, kuzey ve güney arasındaki gelişmişlik farkı, nepotik ilişkiler ( bu ilişkiler
akraba boyutunu aşarak mevcut iktidara yakın kişileri de kapsamaktadır), mülkiyet sorunları, kötü yönetim ve
klanlar arası dengenin korunamaması ve bölge üzerinde etkin olmak isteyen devletlerin dolaylı şekilde
müdahalesinden kaynaklanmaktadır. Sorunların çözülememesinin temel nedeni de hem serbest piyasa
ekonomisine geçişin tam anlamıyla sağlanamaması hem de yapısal reformların gerçekleştirilmemesidir. Bu
nedenle 4 Ekim 2020’de yapılan seçimlere geçmeden önce Kırgızistan’da bağımsızlığın ilanından sonra
yapılan seçimleri ve arka planını gözden geçirmekte fayda bulunmaktadır.
1-Askar Akayev Dönemi’ndeki Seçimler ve Referandumlar (1990- 2005)
SB dağılmadan önce Cumhurbaşkanı olan Askar Akayev, Kırgızistan bağımsızlığını ilan edince
kendisinin cumhurbaşkanı olarak görevine devam edip etmeyeceği konusunu referanduma götürmüştü. Tek
aday olan Akayev, referandumla oyların % 96’sını alarak cumhurbaşkanlığı görevini onaylatmıştı. Böylece
bağımsızlıktan sonra 12 Ekim 1991’de ilk defa halka gidilmişti.
Kırgızistan’da Sovyetlerden kalan 1978 Anayasası bağımsızlıktan sonra bir süre daha metinde
bazı değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. Bağımsız Kırgızistan’ın ilk anayasası 5 Mayıs 1993’te parlamento
tarafından kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise anayasada yapılan değişiklikler referandumlarla halka
onaylatılmıştır. 1993’te kabul edilen Anayasada güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiş; yargı, yasama ve yürütme
birbirinden ayrılmış ve siyasi rejim modeli olarak başkanlık sistemi tercih edilmiştir. (Eren ve Aleskerli,
2002:314-316)
1993 Anayasası ve benimsemiş olduğu siyasi model, yaklaşık on yıl boyunca yürürlükte
kalmıştır. 1993 anayasasına göre, cumhurbaşkanının yetkileri çok fazlaydı. Bakanları atayıp ve Bakanlar
Kurulu çalışmalarını denetleyebildiği gibi ülkede yapılan referandum sonuçlarına göre parlamentoyu
feshedebilirdi.
Ülkede pek çok sorun yaşanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Akayev komünist sistemden
liberal sisteme geçmeye çalışmıştır. Onun bu tavrı Batılılar ve özellikle ABD tarafından bir demokratikleşme
hareketi olarak karşılanmış ve desteklenmiştir. Ancak yolsuzluklar, dış desteğe rağmen ülkenin ekonomik
durumunun kötüleşmesi, başlayan gösterilere karşı aşırı güç kullanması, ülkedeki gösterileri arttırdığı gibi
ABD’nin Akayev’e verdiği desteği de kesmesine yol açmıştır. Ayrıca liberal sisteme geçiş için gereken
adımlar atılamadığı gibi ülkedeki mevcut sorunlara yeni sorunlar eklenmiştir.1993 yılında “altın skandalı”
meydana geldi. Başbakan istifa ettirilerek konu çözülmeye çalışıldı. Ancak iktidar için sıkıntılar sona ermedi.
1994 yılının Eylül ayında “parlamento krizi” yaşandı. 143 milletvekili Akayev yönetimine karşı protesto
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amacıyla parlamento çalışmalarına katılmayı reddettiler. Kriz karşısında oldukça zor durumda kalan Akayev
bazı muhalefet gazetelerini kapatmıştır. “Ayrıca Akayev parlamentonun dağıtılması ve erken parlamento
seçimlerinin düzenlenmesi kararını onaylamıştır. Ancak asıl önemli olan, Akayev’in Anayasa değişikliği
önerisini referanduma sunma kararıdır. Çünkü referanduma sunulan Anayasa değişikliği taslağında Sovyet
stili tek meclisli ve 350 sandalyeli parlamentonun yerine çift meclisli ve 105 kişilik parlamento (45 sandalyeli
Yasama Toplantısı ve 60 sandalyeli Halk Temsilcileri Toplantısı) öngörülmüştür. Muhalefetin çok şiddetli
karşı koymasına ve eleştirilerine rağmen 22 Ekim 1994’te referandum yapılmış ve yeni tarz parlamento
onaylanmıştır. Bu tarihten itibaren Akayev yönetimi yavaş yavaş otoriter baskıcı yöntemlere başvurmaya
başlamış ve ülkede yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlar karşısında yükselen muhalefeti bu
şekilde yıldırmaya çalışmıştır.” (Joldoshov, 2010:188)
Referandum sonrası Şubat 1995’te Kırgızistan’da Parlamento seçimleri gerçekleşmiştir.
Seçimlerde Akayev’e yakınlığı ile bilinenler parlamentoya girerek çoğunluğu sağlamışlardır.
Kırgızistan’da parlamento seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı daha önce parlamento tarafından seçilirken bu sefer halk tarafından seçilmiştir. Üç adayın
yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım % 81,1 olmuş ve oyların % 71’ni Akayev, % 24,4’ünü
Absamat Masaliyev ve % 1,7’sini Medetkan Şerimkulov almıştır. Seçimlerin adil ve şeffaf yapıldığı
tartışmalıdır.
Akayev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre sonra yine bir anayasa değişikliğini
1996’da referanduma götürmüştür. Böylece yeni Anayasa değişikliği ile yürütmenin yani Akayev’in yetkileri
artarken yasamanın yani parlamentonun yetkileri azaltılmıştır. Böylece 1990’lı yıllarda, Akayev artan otoritesi
sayesinde siyasi konumunu güçlendirmiştir.
Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanları iki defa seçilebiliyordu.1998 yılında Yüksek
Mahkeme, Akayev’in cumhurbaşkanlığının bir döneminin anayasanın kabulünden öncesinde olmasına
dayandırarak 2000 yılında yapılacak seçimlere katılabilmesi kararı çıkarttı. Şubat ve mart aylarında 2000’de
yapılan parlamento seçimlerinin ardından aynı yılda gerçekleştirilen seçimlerde Akayev üçüncü kez beş
yıllığına tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Hem parlamento seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
katılım % 57,8 gibi son derece düşük oldu. Ayrıca Batılı gözlemciler, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia
ettiler. Bu seçimde Akayev % 74,47, en yakın rakibi Omurbek Tekebayev % 13,89, Almazbek Atambayev %
6, M. Eşimkanov % 1,08, T. Bakir Uulu % 0,96, T. Akunov ise % 0,44 oy aldı.
Akayev 2000 yılından sonra yapılacak seçimlere katılmama sözü vermesine rağmen iktidarda
kalmak amacıyla çalışmalar yapması ve cumhurbaşkanlığının yetkilerini artırmak amacıyla harekete geçmesi
ve muhaliflere yönelik aldığı tedbirler böyle olmayacağına işaret ediyordu.
Akayev döneminde 2 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirilen referandumla yapılan değişiklikler,
demokrasiden otoriteye gidişe işaret ediyordu. Ancak bu değişikliklerin referandumla gerçekleştirilmesi de
dikkat çekicidir. 1994, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında yapılan Anayasa değişiklikleri cumhurbaşkanının
yetkilerini artırmak amacıyla yapılmıştı. Bunların içinde en çok tartışılanı 2003’teki referandum olmuştur. Bu
referanduma göre anayasada yapılan değişiklikle cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen maddelerle
yalnızca kendisine değil aile bireylerine de cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra da geniş bir
dokunulmazlık ve imtiyaz verilmiştir.
2005 yılında yapılan seçimlerde muhalif adayların seçime girmesinin engellenmesi için
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Akayev’in bir kızı, bir oğlu ve iki baldızının adaylıklarını koymaları hem
muhalefette hem de halkta tepkiye neden olmuştur. “Akayev’in oğlu babasının doğduğu Kemin’de seçimi
kazanmıştır. Kızının seçime girdiği Bişkek’te karşısında muhalefetin önemli isimlerinden birisi olan Roza
Otunbayeva vardı. Milletvekili seçilebilmek için Kırgızistan’da beş yıl oturma şartı getirilerek önceki yıllarda
diplomatik görevleri nedeniyle yurt dışında bulunduğundan bu şartı yerine getiremeyen Otunbayeva elenmiş
oldu. 2002 yılında Celalabat eyaletinin Aksı reyonunda meydana gelen olaylarda başbakanlık görevinden
istifa eden Kurmanbek Bakiyev de 2005 parlamento seçimlerinde birinci turda seçilmek için gerekli oyu
alamadı. Böylece önemli muhalifler parlamentoya sokulmadılar.” (Arıklı, 2015:146-147)
Muhalefete yönelik engellemelerin yanı sıra seçimlere hile karıştırıldığına dair iddiaların ortaya
atılması, halkın Akayev’e olan güvenin sarsılmasına ve desteğinin azalmasına, iktidar ile muhalefetin
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arasındaki mücadelenin artmasına neden olmuştur. Ülkenin birçok yerinde gösteriler ve çatışmalar
yaşanmıştır. Olayların nedenleri yalnızca seçimlerde yaşanan usulsüzlüklerle açıklanamaz; kuzey-güney
anlaşmazlığı, ekonomik sorunlar, yolsuzluk, adam kayırmacılık ile Rusya ve ABD’nin etkisini de göz ardı
etmemek gerekir. Özellikle ülkenin güney kesiminde başlayan olayların 24 Mart 2005’te başkent Bişkek’e de
sıçramasının ardından Akayev ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmiş ve Rusya’ya sığınmıştır. Bu olay “Lale
Devrimi” olarak adlandırılmıştır.
“Lale Devrimi” olarak adlandırılan olayların önceden planlandığını düşünenler de bulunuyor. İki
yıldır dünya siyasi literatüründe renkli devrimlerin görüldüğü ancak Kırgızistan’dan gelen böyle bir haberin
çoğunluk için şaşırtıcı olmakla birlikte olacakların önceden belli olduğuna dikkat çekiliyor. “Kırgızistan, Orta
Asya’da coğrafi olarak küçük ama stratejik önemi büyük bir ülkeydi. Çin’e açılan kapılardan biriydi.
Kazakistan ve Rusya’nın etki alanındaydı, Afganistan’ın da dibindeydi. Ve Yan yana bir Rus, bir de Amerikan
üssüne ev sahipliği yapıyordu. Küçücük ülkede hepsi ayrı amaçlar için çalışan, birçok çıkar grubu
bulunuyordu. Çıkar grupları arasında çatışmalar vardı, tüm bunların sıkıntısını halk çekiyordu.” (Avar,
2017:114-115)
2- Kurmanbek Bakiyev Dönemi’ndeki Seçimler ve Referandumlar (2005-2010)
Kırgızistan’da Akayev’in devrilmesinden sonra gelişen siyasal süreçte devlet başkanlığı
seçimlerinin önce 26 Haziran’da yapılması kararlaştırılmış, ancak ülkede olaylar yeterince yatışmadığı ve
Akayev’in resmen istifa etmediği gerekçesiyle 10 Temmuz’a ertelenmişti. Seçimler yapılıncaya kadar
“devrimi yürüten kişi” olarak devletin başına geçen Bakiyev, 10 Temmuz 2005’te yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde yedi aday ile yarışmış ve oyların % 88.71’ini alarak resmi olarak Cumhurbaşkanlığı makamına
oturmuştur.
Bakiyev, göreve geldikten sonra iktidarını sağlamlaştırmak ve muhtemel girişimlerin önünü
kesmek amacıyla muhalif liderleri önemli görevlere getirmiştir. Örneğin Dışişleri Bakanlığına daha önce
büyükelçilik görevlerinde bulunmuş Otunbayeva’yı, başsavcılığa ise Azimbek Beknazarov’u atamıştır. Feliks
Kulov’u başbakanlığa getiren Bakiyev, Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu 5 yıl süresince 7 başbakan
değiştirmiştir.
Bakiyev ülkede ardı ardına meydana gelen siyasi suikastların bazılarını gerekçe göstererek ilk
olarak Başsavcı Beknazarov’u görevinden aldı. Daha sonra Otunbayeva’nın da içlerinde bulunduğu üç bakan
güvenoyu alamadı. Böylece güçlü isimlerden bazılarını etkisiz hale getirdi. (Hürriyet:25-03-2005)
Bakiyev hükümeti göreve başladığı günlerde basına yaptığı açıklamalarda, devlet başkanın, hak
ve yetkilerinin fazla olduğunu ve bunların bir kısmını kaldıracaklarını, bir kısmını da parlamentoya
devredeceklerini açıklıyorlardı. Seçimlerden sonra bu görüşlerin çoğundan vazgeçtiler. Ancak Bakiyev,
muhalefetin baskısı ve karşıt görüşlülerin gösterileri üzerine yeni anayasayı onaylamak zorunda kaldı.
Anayasada yapılan değişiklikler 21 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikler parlamentonun cumhurbaşkanı karşısında güçlendiğini gösterse de ülkede yaşananlar
bunun tam tersini işaret ediyordu. “Referandum sonuçlarının resmen açıklanmasından sonra Bakiyev Meclisi
feshederek, aralık ayında erken seçim yapılacağını duyurdu ve seçim yasasında değişiklikler yaptı. Ülke
genelinde ve bölge genelinde geçilmesi zor barajlar koydu. Bakiyev’in desteği ile Ak-Jol Partisi kuruldu. 16
Aralıkta yapılan seçimlerin sonucunda yeni devlet partisi Ak-Jol, 90 üyeli yeni parlamentoda 71 üyeliği alarak
çoğunluğu elde etti. Sosyal Demokrat Partisi 11 üye, Komünist Partisi ise 8 üye kazanmıştı. (Hürriyet:24-122007)
Bakiyev, parlamentoyu kontrol altına almakla yetinmedi, hükümeti eleştiren gazetelere ve
internet sitelerine yasaklar koydu. Hatta kendi aleyhinde Rusya'da yapılan yayınlar bile Bakiyev'i rahatsız
ettiği için bu ülkeye dışişleri bakanlığı aracılığıyla nota verdirdi.
“Akayev ile ilgili "yolsuzluk yaptığı, devlet malını çocuklarının ve yakınlarının zimmetine
geçirdiği" şeklinde suçlamalar bulunmaktaydı. Ancak Bakiyev iktidara geldikten sonra Akayev ile ilgili
yaptığı/yapılan bütün eleştirileri kendisi de fazlasıyla yapmıştır. Bakiyev’in yeni dönemi reform çabalarını
durduğu, oğlunun iş dünyasında etkinliğini artırdığı, rüşvet, yolsuzluk ve ülke borçlarının çoğaldığı bir dönem
olduğu iddia edilmesine rağmen 23 Temmuz 2009 tarihinde yapılan seçimlerde devletin imkânlarını kullanıp
kolayca başkanlığı kazanmıştır. Bu seçimde hile yapıldığı da uluslararası gözlemciler tarafından ilan
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edilmiştir. Bakiyev seçimleri kazansa da yaşanan sorunlar Akiyev gibi onun da sonunu hazırlamıştır.”
(Yılmaz: 09 -07- 2010)
“Çıkan olaylar üzerine Bişkek’ten ayrılan Bakiyev, Akayev’den farklı olarak hemen yurt dışına
çıkmak yerine destekçilerinin yoğunlukla bulunduğu Güney Kırgızistan’a giderek, devlet başkanlığı üzerinde
hak iddia etmeye devam etti. Bölgede kısmi bir destek görse de Celalabad ve Oş gibi büyük şehirlerde
beklediği desteği sağlayamayınca Belarus’a gitti. Bakiyev’in devrildiği halk ayaklanmasında 100 civarında
Kırgız hayatını kaybederken yüzlerce vatandaş da yaralanmıştı.” (Ogan:07-07-2010)
“Olaylar başka boyutlarla devam etti. Bu halk ayaklanması henüz çok tazeyken haziran ayında
ülkenin güneyinde Kırgız çoğunlukla Özbek azınlık arasında etnik çatışma başladı. Büyük çoğunluğu Özbek
470 kişinin katledildiği olaylar yaşandı, binlerce Özbek cumhuriyeti terk etmek zorunda kaldı.” (Solak,
2017:136)
Akayev’den sonra Bakiyev'in de aynı nedenlerle ve aynı şekilde çıkan olaylarla darbeyle
iktidardan düşürülmesi Kırgızistan'daki sorunların çözülmediğinin de göstergesi olmuştur.
3- Roza Otunbayeva (Geçici Hükümet) Dönemi’nde Seçimler ve Referandumlar (20102011)
“Kırgızistan’da muhalif liderler hemen 14 kişilik geçici bir hükümet kurdular ve hükümetin
başkanlığını da Roza Otunbayeva üstlendi. Otunbayeva’nın yardımcılığına dört muhalefet lideri getirildi.
Almazbek Atambayev (Bakiyev’in 2007 boyunca başbakanlığını yapmıştı) ekonomiden sorumlu başkan
yardımcısı, Temir Sarıyev finans ve krediden sorumlu başkan yardımcısı, Omurbek Tekebatev anayasal
reformlardan sorumlu başkan yardımcısı ve Beknazarov’da emniyet güçleri ve başsavcılıktan sorumlu başkan
yardımcılığına getirilmiştir. Hapisten çıkarılan eski Savunma Bakanı İsmail İsakov da ordu güçlerinin başına
getirilmiştir.” (Ogan: 07-07-2010)
Kırgızistan’da Geçici Hükümet, ülkede önlenemeyen otokrasiye gidişi durdurmak amacıyla rejim
değişimi konusunda hemen harekete geçmiştir.
2010 yılından önce Kırgızistan’da parlamenter sistemle ilgili değişik uygulamalar görülmüştür.
1990-1995 yılları arasında yarı başkanlık, tek meclisli parlamento ve iki turlu seçim; 1995-2005 yılları
arasında yarı başkanlık, çift meclisli parlamento ve iki turlu seçim ve paralel sistem; 2005-2007 yılları arasında
yarı başkanlık, tek meclisli parlamento ve iki turlu seçim; 2007-2010 yılları arasında yarı başkanlık, tek
meclisli parlamento ve paralel sistem ve 2010’de yapılan anayasa değişikliği ile o tarihten bugüne kadar
devam eden parlamenter sistem, tek meclisli parlamento ve paralel sistem olarak uygulanmıştır. ( Güneş,
2011:32)
2010 yılında başkanlık sistemini kaldırarak güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemin
kurulması çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla yeni bir anayasa hazırlanmış ve Otunbayeva’nın da
cumhurbaşkanlığı (belirlenmiş olan 1,5 yıllık süre ve sonraki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olmamak
şartıyla) 27 Haziran 2010 tarihinde referanduma sunulmuştur. Kırgızistan halkı ülkesinin istikrarı için sandığa
gitmiş ve %90 oranın da bir katılım sağlanmıştır. Yapılan referandumla hem Otunbayeva’nın geçici
cumhurbaşkanlığı hem de yeni anayasa onaylanmıştır. Böylece Kırgızistan Bağımsız Devletler Topluluğunda
parlamenter rejime dayalı anayasayı kabul eden ilk ülke olmuştur. Bu anayasa değişikliği ile devlet başkanının
yetkileri kısıtlanırken meclis ve hükümetin yetkileri artırılmıştır.
Geçici hükümet, yolsuzluklarla mücadele etme ve yeni anayasa yapma gibi önemli çalışmalar
yapmıştı fakat ülkede kontrolü tam olarak sağlayamamıştı. Kuzeyde Ahıska Türklerinin ve Rusların yaşadığı
Mayevka köyünde ve güneydeki Celalabad şehrinde farklı etnik gruplar arasındaki çatışmalar yaşanmaya
devam ediyordu. Yine de geçici hükümet önemli işler başarmış ve yeni rejime uluslararası meşruiyet
kazandırmıştır. Bundan sonraki aşamalar ise seçimlerin yapılmasıydı.
Planlandığı gibi 10 Ekim 2010’da parlamento seçimleri demokratik bir ortamda gerçekleşti.
Seçimlere 29 parti katıldı, yalnızca beş parti seçim barajını geçebildi. Sonuçlara göre etnik Kırgızların
(Bakiyev’e yakın siyasetçilerin kurduğu parti) desteğini alan Ata-Jurt partisi 120 sandalyeli parlamentoda 28
sandalye ile en çok temsilcisi olan parti oldu. Sosyal Demokratlar 26, Ar-Namıs 25, Respublika 23 ve AtaMeken partisi ise 18 sandalye kazanmayı başardı. ( Hürriyet: 02-11-2010)
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Seçim sonuçları 120 üyeli parlamentoda güvenoyu alabilmek için en az üç partili bir koalisyona
işaret etmiştir. Hükümeti kurmak için yapılan denemelerin sonucunda 10 Aralıkta, Kırgızistan Sosyal
Demokrat Partisi (SDPK), Respublika (Cumhuriyet) ve Ata-Jurt Partisi’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti
parlamentodan güvenoyu almıştır. Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi lideri Almazbek Atambayev başbakan
seçilmiştir.
4- Almazbek Atambayev Dönemi’nde Yapılan Seçimler ve Referandumlar (2011-2017)
Parlamento seçimlerinden bir yıl sonra da 30 Ekim 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi
yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığına 83 kişi gibi çok yüksek sayıda talep olmasına rağmen bazı adaylar
cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için zorunlu olan Kırgız Dili sınavını geçemedikleri, bazıları ise aday
olabilmek için gerekli imzayı toplayamadıkları için elenmişlerdir. Elenen adaylardan geriye kalan 16’sı
katılmıştır ve seçime katılan adaylardan Almazbek Atambayev ilk turda % 63,24 oy alarak Cumhurbaşkanı
seçilmiştir. 1 Aralık 2011'de Kırgızistan’ın 4. Cumhurbaşkanı olarak görevine başlamıştır. Kırgızistan
bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk kez cumhurbaşkanlığı resmi bir törenle seçilen devlet başkanına
bırakılmıştır.
11 Aralık 2016’da yerel seçimlerle birlikte Atambayev’in isteği üzerine anayasanın 41
maddesinde değişiklik yapmak, başbakanın yetkililerini güçlendirmek ve yargı reformlarını hızlandırmak için
halk oylaması da yapılmıştı. Anayasada yapılan değişiklikler yüzde 79,7 oyla kabul edilmiştir. Halk tarafından
onaylanan yeni değişikliklere göre, başbakan veya başbakan yardımcılığı görevine seçilen milletvekilinin
milletvekilliği düşmeyecek, yerel yönetimlere atama ve görev verme yetkisi yerel meclislerden alınarak
başbakana verilecek ve geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini yürüten kişi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine
aday olamayacaktı. (TDBB: 11-12-2016)
Atambayev cumhurbaşkanlığı döneminde Parlamento seçimlerini kazanan beş partinin de farklı
dönemlerde içinde yer aldığı kısa süren koalisyon hükümetleri kurulmuştur. Hükümetler değişmesine rağmen
ülkenin sorunları çözülememiştir. Hatta eski ve yeni siyasilerden bazıları yolsuzluk nedeniyle tutuklanmıştır.
İç sorunların yanı sıra Kırgızistan siyasetinde küresel güçlerin rolü de göz ardı edilmemelidir.
Kırgızistan’da bir askeri üssü bulunan Rusya, Kırgızistan’ın siyasetinde etkili olmayı tercih ediyor. ABD ise
2014 yılında Manas’taki askeri üssünü kapatmak zorunda kalsa da birçok vakıf, dernek, medya ve sivil toplum
kuruluşu üzerinden ülkedeki nüfuzunu sürdürüyor. Çin ise yatırımlar ve kredilerle son yıllarda
Kırgızistan’daki etkisini giderek artırıyor. “Türk kamuoyunda da sıklıkla dile getirildiği gibi, Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) üyeleri kendilerine Kırgızistan’da geniş bir faaliyet alanı bulmuş durumdalar. Ayrıca Selefi
tarikatlar gibi her Hristiyan mezhebinin misyonerleri, Sorosçular ve Budist misyonerler de ülkede varlık
gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) merkezli pek çok sivil toplum örgütü ise ülkede bulunan aşevi, yardım
kuruluşları ve yetimhaneleri idare ediyorlar.” ( Çalışkan: 04-11-2020)
Bu nedenle “Rusya’nın Kırgız iç ve dış siyasetindeki etkisini ve Kırgız ekonomisini etkileme
gücünü iyi bilen Atambayev Rusya ile ters düşecek politikalardan kaçınarak, diğer ülkeler ile geliştirdiği
ilişkilerde Rusya’nın tavrını da dikkate almıştır. Buna rağmen Atambayev, dış politikada her ne kadar Rus
yanlısı gibi görülse de aslında pragmatik bir dış politika yürütmüştür.” ( Sarı, 2012:13)
“2017 yılına kadar görevini sürdüren Atambayev dönemini takip ettiği pragmatik politikalara
rağmen istikrarlı bir dönem olarak nitelendirmek zordur. Siyasî istikrar sağlanamadı. Yolsuzluk tartışmaları
bitmedi. Ekonomik sorunlar çözülemedi. Nitekim Kırgızistan, bölgenin en fakir cumhuriyetlerden biri olarak
kalmaya devam etti. Her ne kadar etnik çatışmalar sona ermiş olsa da etnik alandaki gerginlik havası hâlâ
mevcuttur. Cumhuriyetin, Tacikistan ile sınır olması, Kırgızistan’ın uyuşturucu ticaretiyle radikal İslam’ın
yayılışının da güzergâhı üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Bütün bu sorunların yanında cumhuriyetin en
önemli sorunu olarak şüphesiz ekonomik durum kalmaya devam etmektedir.” ( Solak, 2017:136)
5- Sooron Ceebekov Dönemi’nde Seçimler ve Referandumlar (2017-2020)
2011'de cumhurbaşkanı seçilen Atambayev'in görev süresi 1 Aralık 2017'de sona ereceği için
yedinci cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Ekim 2017’de yapılmıştır. Anayasaya göre cumhurbaşkanı 6 yıllığına
ve bir kez seçilebiliyordu bu nedenle Atambayev bu seçimlerde aday olamamıştır.
11 adayın katıldığı seçimlerde birisi eski başbakan Cumhuriyet Partisinin Kurucu Lideri Ömürbek
Babanov ve diğeri son başbakan Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov yarışı önde
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götürmüştür. Her ikisinin de seçim vaatleri arasında en başta yolsuzlukla mücadele yer alıyordu. Ceenbekov
oyların % 54,22’sini alarak kazanmıştır. Seçimde diğer etkili adaylardan Babanov'un % 33,47, Bütün
Kırgızistan Partisi Lideri Adahan Madumarov'un % 6,41, Ak Şumkar Partisinin Lideri Temir Sariyev yüzde
% 2,54 oy almıştı. ( AA:10-10-2017)
Böylece Kırgızistan'da 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Atambayev,
koltuğunu Sosyal Demokrat Parti'den Sooronbay Ceenbekov'a devretmişti.
Ancak Atambayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin
başına geçmesi, meclisteki parti üyelerinin büyük bölümü tarafından tepkiyle karşılanmış, Atambayev ile
Ceenbekov'un arasının açılmasına neden olmuştu. Bununla da yetinmeyen Atambayev halefini eleştirip
kendisine karşı karalama kampanyaları düzenlemekle suçlamıştır. 2019 yılına gelindiğinde eski
Cumhurbaşkanı Atambayev’in dokunulmazlığı, hakkındaki yolsuzluk iddialarının soruşturulması için 27
Haziran 2019 tarihinde Meclis Genel Kurul’unda yapılan oylamayla kaldırılmıştır. Atambayev bu arada 24
Temmuz 2019’da Rusya’ya gidip Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Atambayev verdiği
mesajlarla kendisi hakkındaki soruşturmaların kapatılmasını talep ediyordu. Nitekim Putin’de soruşturma
bitirilsin açıklamasını yaptı. (QHA:25-07-2019) Atambayev ifade vermeye gitmeyince 8 Ağustos 2019
tarihinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Atambayev’in tutuklanmasına
yönelik özel operasyonda 36 kişi yaralanmış, 1 özel kuvvet askeri de hayatını
kaybetmiştir.(http//www.mfa.gov.tr/kirgizistan-siyasi-gorunumu.tr.mfa: 12-11-2020)
Eski ve yeni Cumhurbaşkanları arasında gerginlikler yaşanırken 4 Ekim’de gerçekleştirilen
parlamento seçimleri ülkede yeni bir siyasi kriz meydana getirmiştir. Seçime katılan 16 partiden yalnızca
dördü yüzde 7’lik seçim barajını geçebildi. Seçimde barajı geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri
başkent Bişkek'te seçim sonuçlarını protesto etti. Bu partilerin üçünün mevcut hükümetle doğrudan bağlantılı
olması tepkileri daha da artırdı. Seçime dair usulsüzlük iddialarıyla birlikte, sonuçlardan memnun olmayan 12
siyasi parti gösteri başlattı ve polisle protestocular arasında arbede yaşandı. 5-6 Ekim tarihlerinde
cumhurbaşkanlığı sarayı ve parlamento dahil olmak üzere pek çok yeri ele geçiren protestocular eski
Cumhurbaşkanı Atambayev eski Başbakan Sapar İsakov’u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan
Ceenbekov’un da aralarında olduğu önde gelen tutuklu siyasetçileri serbest bıraktılar. 8 Ekim'de Atambayev,
arabasına ateş edildikten sonra Bişkek'te bir suikast girişiminden sağ kurtuldu. (BBC:10-10-2020)
Ülkedeki gerginliğin ardından Kırgızistan Seçim Komisyonu, parlamento seçim sonuçlarını iptal
etti. Bu süreçte Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm kabinesi görevden uzaklaştırılırken 10 Ekim’de kitlesel
isyana sebep olmak suçlamasıyla Atambayev tekrar gözaltına alındı. 14 Ekim’de Kırgızistan Parlamentosu
Sadır Caparov’u başbakan olarak seçti. Kırgızistan parlamentosu, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin
sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca 6 Ekim’de cezaevinden çıkarılan ve "geçici başbakan" ilan edilen eski
Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini onayladı. ( Hürriyet:10-10-2020)
Ülkede can ve mal kaybına engel olmak amacıyla 9 Ekim’de olağanüstü hal ilan edildi ve
Cumhurbaşkanı Ceenbekov 15 Ekim’de ülkedeki huzursuzluğu sonlandırmak adına istifa etti.(Mirzabayev:
09-10-2020) Meclis Başkanı Kanatbek İsayev’in görevi reddetmesiyle cumhurbaşkanı yetkileri Caparov’a
devredildi. Bir anlamda Başbakan Caparov 10 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek erken cumhurbaşkanlığı
seçimlerine kadar başkan vekilliğini de üstlendi. Ancak Caparov yapılacak bu seçimde cumhurbaşkanlığına
adaylık başvurusunda bulunduğundan başbakanlık görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'a
devrederek görevinden ayrıldı. Caparov'un elinde bulundurduğu cumhurbaşkanlığı yetkilerini ise Meclis
Başkanı Talant Mamıtov'a devretti.
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, “10 Ekim 2020’de yeni seçim
anayasa gereği, 30 gün içinde 6 Kasım’a kadar yapılacaktır." şeklinde bir açıklama yapmış olsa da henüz
parlamento seçimleri yapılmadığı gibi hangi tarihte yapılacağı da açıklanmadı.( CNNTÜRK 10-10-2020)
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kırgızistan iç sorunlar ile Rusya ve ABD’nin taraf olması
nedeniyle seçim süreçlerini sancılı geçirmektedir. Ülkede genellikle seçimlerden sonra olayların çıkması
seçim sonuçlarından daha çok yaşanan iç sorunların ve dış müdahalelerin devam ettiğinin bir göstergesidir.
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Akayev liberal ekonomi modelini benimsediğini açıkladığında batıdan ve özellikle ABD’den
destek gelmişti. Moskova Sovyet döneminden kalma alışkanlığı ile ağırlığını hissettirmeye çalışırken ABD
birçok yerde olduğu gibi bu bölgede de "insan hakları" ve "demokrasi" ile konuya yaklaşmıştır. Akayev,
Kırgızistan’ın liberal ekonomiyi tercih ettiğini açıklamış ancak uygulamada serbest piyasa ekonomisinin
özelliklerini taşıyan bir ortam görülür olmakla birlikte ülkeyi yönetenlerin yakın akrabaları ve siyasi iktidara
yakın olanların özel uygulanmalardan yararlandığı ekonomik sistem ortaya çıkmıştır. İşadamları işlerini,
siyasi iktidar ve bürokratlarla olan yakın ilişkilerine dayanarak kural dışı uygulamalardan, ayrıcalıklardan
yararlanarak yürütmüşlerdir. Yasal olmayan bu ilişkiler doğal olarak yolsuzluğa neden olmuştur. Bu tür
usulsüzlüklerin yaygınlaşması da her konuda yeraltı ilişkilerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu ilişkilerin
dışında kalan halk ise gittikçe fakirleşmiş ve işsizlik artmıştır. Gerçek anlamda demokraside olması gereken
yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, özgür basın, bilime dayalı eğitim gibi sosyal ve siyasal
alanlardaki ileri standartlarla desteklenmediği için sonuç alınamamıştır.
Ayrıca yolsuzluk ve haksızlıklar karşısında hukuk işletilmediğinden hesap sorma imkânı da
ortadan kalkmaktadır.
Akayev bir darbeyle iktidardan düşürüldü. Yerine gelen Bakiyev’de, her konuda eleştirdiği
Akiyev’in yaptıklarını yaptı. O da Akiyev gibi bir darbeyle iktidardan düşürüldü ve yine onun gibi ülkeyi terk
etti. İki başkanın da çıkan olaylarla iktidardan düşürülmesi ve diğer bazı seçimlerden sonra çıkan olayların
sebebi seçim sonuçlarından daha çok ülkede yaşanan rüşvet, yolsuzluk, kuzey ve güney arasındaki gelişmişlik
farkı, akrabaların ve siyasi iktidara yakın olanların kayrılması, mülkiyet sorunları, kötü yönetim ve klanlar
arası dengenin korunamaması ve bölge üzerinde etkin olmak isteyen devletlerin dolaylı şekilde
müdahalesinden kaynaklanmaktadır. Sorunların çözülememesinin temel nedeni de hem serbest piyasa
ekonomisine geçişin tam anlamıyla sağlanamaması hem de yapısal reformların gerçekleştirilmemesidir.
Gelişmiş demokrasilerde, iktidar partisinin veya üyelerinin yaptığı yolsuzluklar, iktidar devam ederken ortaya
çıkarılır ve hesabı sorularak cezalandırılır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin görünürde
olup da uygulamada olmadığı ülkelerde bu hesaplaşmalar ancak iktidar partisi iktidardan indikten sonra
gündeme gelebilir. Bu nedenle iktidarda bulunan parti iktidardayken hesap sorulamadığından iktidardan
ayrılmamak için her şeyi yapar.
Kırgızistan’da seçimlerin yapılıyor olması hatta 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle
bölgesinde ilk defa parlamenter rejime geçmeyi başaran ülke olması önemli olmakla birlikte esas önemli olan
konu rejimin uygulamaya geçirilmesidir. Kırgızistan çaba harcamakla birlikte henüz bunu başaramamıştır.
2010 yılında güçler ayrılığına dayalı bir yönetim anayasa ile sağlanmakla birlikte daha sonra ve özellikle 4
Ekim 2020’de seçim sonrası ülkede yaşanan olaylar Kırgızistan’da çıkarılan yasaların hayata geçirilemediğini
ve ülkenin sorunlarının çözülemediğinin de bir göstergesi olmuştur. 4 Ekim seçimleri iktidarı elinde
bulunduranların iktidarı ellerinde tutmak istediklerini bir kere daha göstermiştir. Bu olayda farklı olan
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un ülkede huzuru sağlamak adına süresi dolmadan istifa etmesidir.
Sonuç olarak Kırgızistan’ın halk egemenliğine dayalı demokrasiyi kurabilmesi için iç sorunlarını
çözmesi gerekmektedir. Kırgızistan Sovyetlerin dağılmasıyla kurulan diğer birçok devlet gibi doğal
kaynaklara sahip olmasa da stratejik önemi nedeniyle süper güçlerin ilgi alanı olmaya devam etmektedir.
Bölgedeki birçok ülkede dış güçlerin neden olduğu renk renk devrimlere baktığımız zaman Kırgızistan'ın
kendi rengini kendi belirleyeceği demokratik bir ülke olma zorunluluğu vardır. Bu nedenle Rusya, ABD, Çin
ve diğer batı ülkelerinin etkisinden kendisini kurtarabilecek bağımsız bir politika oluşturabilmelidir. Ülkede
istikrar ancak bu şekilde sağlanabilir.
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(34)
Çiğdem İNCE AYAYDIN214
AİLE MOTİVASYONUNUN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE STRESİN
ARACILIK ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF STRESS IN THE EFFECT OF FAMILY MOTIVATION ON JOB
PERFORMANCE: A STUDY IN HEALTHCARE PROFESSIONALS

ÖZ
Çalışanların ailesini desteklemesi ve ailesine yardım etmeyi önemsemesi Türk toplumunda birçok
insanın çalışmasının ana nedeni olmasına rağmen aile motivasyonunun sonuçlarını inceleyen araştırmaların
çok az olması şaşırtıcı bir durumdur. Bu çalışmanın amacı aile motivasyonunun iş performansı ilişkisinde
stresin araçlık etkisini araştırmaktır. Bu yönüyle çalışmamız literatürdeki bu boşluğu doldurmayı
amaçlamaktadır. Çalışmada Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro programından yararlanılarak
sağlık çalışanlarında bu aracılık ilişkisi hipotezi test edilmiştir. Çalışma sonucunda aile motivasyonunun stresi
azaltarak iş performansını artırdığı tespit edilmiştir.
Çalışmada sonucunda, bir aileyi desteklemenin, işyerinde performansı artırabilecek güçlü bir
motivasyon kaynağı sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu bulgu motivasyon ve iş dinamikleri ve aile katılımı
üzerine araştırmalar için anlamlı çıkarımlar sunmaktadır. Bulgular sağlık çalışanlarının stres faktörlerinin
azaltılması ve sağlık çalışanlarının aile duygularının geliştirilmesi iş performansı üzerinde olumlu etki ettiğini
doğrulamaktadır.
Anahtar kelimeler: Aile Motivasyonu, İş Performansı, Stres, Sağlık Çalışanları.
JEL Kodları: M12, M51, M54.

ABSTRACT
It is surprising that there are very few studies examining the results of family motivation, although
employees' support and care about their families is the main reason why many people work in Turkish society.
The purpose of the current study is to examine the mediating effect of stress on the work performance
relationship of family motivation. With this aspect, this study aims to fill this gap in the literature. In the study,
this mediation hypothesis was tested in healthcare workers by using the Process Macro program developed
by Hayes (2018).
As a result of the study, it was determined that family motivation increased work performance by
reducing stress. As a result of the study, it was concluded that supporting a family provides a strong source
of motivation that can increase performance in the workplace. This finding provides meaningful implications
for research on motivation and work dynamics and family involvement. The findings confirm that reducing
the stress factors of healthcare professionals and improving the family feelings of healthcare professionals
has a positive effect on job performance.
Keywords: Family Motivation, Job Performance, Stress, Healthcare Professionals.
JEL Codes: M12, M51, M54.
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GİRİŞ
Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak stres, sadece bireylerin fiziksel ve mental
açıdan değil, aynı zamanda çalışanlar, işverenler ve yöneticiler açısından da işe devamsızlık, işten ayrılmalara
neden olma, işgücü verimliliğinin düşmesi, iş performansının düşmesi gibi mesleki problemlere sebep
olmaktadır (Lu, 1999:61). Bu yönüyle mesleki stres hem birey, hem çalışanlar hem de şirketler açısından ciddi
problemleri beraberinde getirmektedir.
Çalışanların iş başarısı birçok faktöre bağlı olmakla birlikte motivasyonun en önemli faktörler arasında
yer aldığı söylenebilir (Aslan ve Doğan, 2020:291). Motivasyon kavramı bireylerin belli bir amaca yönelik
olarak belli bir yönde davranmasına yol açan, bireyleri böyle bir davranışa iten, bu işi yapmaya istekli kılan
iç durumunun harekete geçirilmesi olarak tanımlanabilir (Güney, 2013: 353). Motivasyon kavramı ayrıca,
kişilerin beklenti ve ihtiyaçları, davranışları, amaçları ve daha önemlisi kişilere kendi performansları hakkında
bilgi verilmesi konularını kapsamaktadır (Koçel, 2010: 619).
Motivasyonun stresi azaltan ve çalışan sağlığını iyileştiren bir anlam duygusu sağlayabileceğine dair
çok sayıda çalışma mevcuttur (Örneğin, Ferrari vd., 2007; Konrath vd., 2012). Bu anlamda genel olarak
davranışın enerjisi, yönü ve kalıcılığı olarak tanımlanan motivasyon (Pinder, 1998), kavramsallaştırma ve
ölçülmesine yönelik yaklaşımların çeşitliliği ile kanıtlandığı üzere, doğası gereği karmaşık bir kavramdır
(Howard vd., 2016:74). Bu çalışma ise genel bir motivasyon yerine araştırmalarda göz ardı edilen “aile
motivasyonu”na odaklanmıştır. Şöyle ki, Konrath vd. (2012: 88-89) motivasyonun günlük yaşamda ortaya
çıkan potansiyel stres faktörlerine karşı, derin ve kalıcı bir refah duygusu geliştirmeye yardımcı olabileceğini
iddia etmiştir. Dahası, çalışanların güçlü aile motivasyonuna sahip olduklarında, işi ailelerine fayda sağlama
amacına hizmet olarak göreceklerini iddia etmişlerdir. Çalışanların kendini işine verme ve kendilerini
çalışmaya iten değerlerden biri çalışanların ailelerini destekleme arzusudur (George ve Brief, 1990:357-358),
şaşırtıcı derecede az teori ve araştırma, aileyi bir motivasyon kaynağı olarak incelemiştir. Rosso vd. (2010:
102-103)’nin yakındığı gibi, "çok az araştırmacı, bir kişinin çalışmasının anlamı üzerinde ailenin etkisini
doğrudan araştırmıştır”. Motivasyonun daha özel hali olan "Aile motivasyonunu" kavramı kişinin ailesine
fayda sağlamak için çaba sarf etme arzusu olarak tanımlanmaktadır (Menges vd. (2017:697). Dolayısıyla,
yararlanıcının özellikle aile olduğu bir toplum yanlısı motivasyon şeklidir. Aile motivasyonu, bir çalışanın
evde bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğunda en uygun olanıdır, ancak “aile” yalnızca eşlere ve çocuklara
atıfta bulunmak anlamında değil, aynı zamanda ebeveynlere ve büyükanne ve büyükbabalara, teyzelere ve
amcalara, kuzenlere veya diğer akrabalara da dayanmaktadır (Menges vd., 2017:697).
Menges vd. (2017:697) aile motivasyonu güçlü olduğunda, çalışanların işlerini, kendileri için en
önemli kişileri (ailelerini) destekleyerek işin değerini artırdıklarını vurgulamaktadır. Bu çalışanlara hem
faydacı hem de kimlik nedenlerinden dolayı daha çok ve daha uzun çalışma cesareti kazandıracaktır. Bu
nedenle, aile motivasyonunun çalışanları daha yüksek performans elde etmeye yönlendireceği beklenebilir.
Bu çalışmada aile motivasyonun iş performansı üzerindeki doğrudan etkisinden ziyade, aile motivasyonunun
iş performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü üzerine odaklanılmıştır. Özellikle günümüz sağlık
çalışanlarında önemli bir sağlık problemi haline gelen stresin acaba aile motivasyonunun iş performansı
üzerindeki etkisinde aracılık rolü var mıdır?” sorusu irdelenecektir.
Araştırmanın motivasyon ve iş-aile dinamikleri üzerine araştırmalara katkı sunması beklenmektedir.
Bu çalışma aileyi bir anlam ve motivasyon kaynağı olarak incelemeye, ailesine az zaman ayıran sağlık
çalışanlarında genel bir motivasyon yerine, aile motivasyonun stres aracılığıyla iş performansı üzerindeki
etkisini incelemektedir. Çalışmada, aile motivasyon ve iş performans arasındaki ilişkiye odaklanılarak ilgili
literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Aile motivasyonu ile iş performansı arasında öngörülen
ilişki, öncül araştırmacılar tarafından genellikle direk bir ilişki olarak ele alınmış ve gözlemlenen ilişkinin
yönü ve büyüklüğü konusunda çelişkili bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmada ise motivasyon yerine, aile
motivasyonun performans üzerindeki direkt etkilerinin yanı sıra, iş stresi düzeyi üzerinden ortaya çıkabilecek
endirekt etkisinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu noktada çalışmanın öncül araştırmaların ötesinde
sağlayacağı düşünülen asıl katkısı, söz konusu ilişkiye aracılık edebilecek iş stresinin öngörülen nedensellik
ilişkisinin daha geniş bir perspektiften ele alınmasıdır.
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Çalışmanın ilk bölümünde, ilgili literatür gözden geçirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmakta ve
kullanılan model açıklanarak araştırma hipotezleri geliştirilmektedir. Ardından, araştırmanın tasarımı ve
bulguları sunulmakta, çalışma sonuç bölümü ile sonlanmaktadır.
2.
LİTERATÜR, ARAŞTIRMA MODELİ ve HİPOTEZLER
Çalışanların kendini işine verme ve kendilerini çalışmaya iten değerlerden biri çalışanların ailelerini
destekleme arzusudur (George ve Brief, 1990), davranış ve çalışma psikolojisi literatürü incelendiğinde
şaşırtıcı derecede az teori ve araştırma, aileyi bir motivasyon kaynağı olarak incelemiştir. İşin kendisi ilginç
olduğunda, çalışanlar meşgul olma konusunda heyecanlanır ve stres yaşamaları daha az olasıdır, bu da onların
daha sıkı, daha uzun ve daha akıllı çalışmalarına yol açabilir (Menges vd., 2017:697). Bu nedenle, bu
çalışmada aile motivasyonunun işleyeceği temel psikolojik süreç olarak strese odaklanmaktayız. Aile
motivasyonunun stres duygularını azaltan bir anlam duygusu sağlayarak performansı artıracağını tahmin
edilmektedir.
İlgili literatürde motivasyon ve stres ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde motivasyonun
çalışanlar üzerinde stresi azaltan ve sağlığı iyileştiren bir anlam duygusu sağlayabileceğine dair çok sayıda
çalışma yapılmış olması dikkat çekmektedir (Ferrari vd., 2007; Konrath vd., 2012). Türkiye’deki işgörenler
üzerinde yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalarda (Uludağ, 2019; Aslan ve Cengiz, 2015; Ensari ve
Nakdiyok, 2012) stres ile motivasyon arasında olumsuz bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Konrath vd.
(2012: 88)’göre günlük yaşamda ortaya çıkan potansiyel stres faktörlerine karşı, çalışanlar güçlü aile
motivasyonuna sahip olduklarında, işi ailelerine fayda sağlama amacına hizmet olarak görecekler.
Genel olarak, stres ve performans arasındaki negatif ilişki yapılan uygulamalı çalışmalarla
desteklenmiştir (Örneğin, Beehr ve Newman, 1978; Gilboa vd., 2008; Kahn ve Byosiere, 1992; Jamal, 1984;
Westman ve Eden, 1996; Korkmaz ve Ceylan, 2012; Tekingündüz, Top ve Seçkin, 2015). Stresörlere meydan
okumak iş performansıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir (LePine vd., 2005). Aile
motivasyonu sağlamanın, işi yapmak için gereken enerjiyi teşvik ederek ve kişinin işini engelleyen stres
faktörlerine karşı tampon oluşturarak performansı artıran güçlü bir anlam kaynağı olarak hizmet edebileceği
tespit edilmiştir. Ayrıca aile gibi "kişisel ilişkiler, insanların stres zamanlarında yararlandıkları önemli bir
doğrulayıcı kaynak gibi görünebilir (Menges vd., 2017:696). Köroğlu (2011) yaptığı araştırmada motivasyon
faktörleri ile performans arasındaki ilişkiler incelendiğinde; performans ile ilişkinin en fazla olduğu
motivasyon aracının örgütsel-yönetsel araçlar olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca Ayan (2015)’ın yaptığı
çalışmada çalışanların içsel motivasyonları arttıkça iş performanslarının arttığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle, aile motivasyonunun stres seviyelerini azaltarak iş performansını artıracağı, iyileştirici bir
etki ortaya koyacağı düşünülmektedir.
Bütün bu bilgiler ışığında aşağıda sıralanan hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Aile motivasyonu arttıkça iş performansı artacaktır.
H2: Aile motivasyonu arttıkça stres azalacaktır.
H3: Stres arttıkça iş performansı azalacaktır.
H3: Stres, aile motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişkide aracı (mediator) değişken olarak rol
oynayacaktır.
3.
METODOLOJİ
3.1.Çalışmanın Örneklemi
Bu araştırmanın örneklemini Trabzon illerinde kamu ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır.
Literatürde yer alan ölçeklerden yararlanılarak oluşturulan anket formları 380 kişilik örnekleme dağıtılarak
anket gerçekleştirilmiştir.
3.2.Araştırma Modeli
Aile motivasyonun sağlık çalışanlarının iş performansı üzerindeki etkisi ve bu ilişkide sağlık
çalışanlarının iş stresinin oynayacağı rolü test etmek için geliştirilen model (Menges vd., 2017) Şekil 1’de

276

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

görülmektedir. Anlatılanlar ışığında, geliştirilen araştırma modelinde iş stresinin aile motivasyonu ile iş
performansı arasındaki ilişkide aracı (mediatör) etkisi olacağı öne sürülmektedir.
Şekil 1. Aile Motivasyonu İle İş Performansı Arasındaki İlişkide İş Stresinin Aracı Etkilerini açıklayan
Model

3.3.Değişkenler ve Ölçümleme
Araştırmada Şekil 1’deki modelden görüleceği üzere çalışmanın bağımlı değişkeni, iş performansıdır.
Çalışmanın bağımsız değişkeni aile motivasyonu oluşturmaktadır. Çalışmanın mediator değişkeni (aracı)
olarak ele alınan stres değişkenidir. Aile motivasyonu değişkeninin ölçümünde; 1 = kesinlikle katılmıyorum
ve 7 = kesinlikle katılıyorum arasında değişen 7'li Likert tipi bir ölçek kullanmıştır. Giriş sorusu olarak "İşini
yapmak için neden motive oluyorsunuz?" Sorusu soruldu. Menges vd. (2017:703)’nin 5 ifadeden oluşan
ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu 5 ifadenin Türkçe çevirisi yapılarak, uyarlanmıştır. Bu ifadeler arasında
“Ailemi geçindirmeyi önemsiyorum., “Ailem için iyi bir şey yapmak benim için önemlidir” ….gibi ifadeler
örnek olarak gösterilebilir. Stres değişkeninin ölçümünde (Cohen vd., 1995)’nin geliştirdiği ve 3 ifadeden
oluşan ölçekten (Menges vd., 2017:703) yararlanılmıştır. Çalıştığınız işyerinde “bu sabah kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?” sorusu sorularak bu soruya verilecek ifadelere katılım düzeyi için 1 = kesinlikle
katılmıyorum ve 7 = kesinlikle katılıyorum arasında değişen 7'li Likert tipi bir ölçek kullanmıştır. Bu ölçekte
stresle ilgili ifadeler arasında “Kendimi bitkin hissediyorum”….gibi ifadeler yer almaktadır. İş performansı
değişkeninin ölçümünde Sigler ve Pearson (2000:34) tarafından geliştirilen ve 4 ifadeden oluşan ölçek
kullanılmıştır. İş performansı değişkeninin ölçümünde; 1 = kesinlikle katılmıyorum ve 7 = kesinlikle
katılıyorum arasında değişen 7'li Likert tipi bir ölçek kullanmıştır. Bu ölçekte stresle ilgili ifadeler arasında
“Görevlerimi tam zamanında tamamlarım”, “Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla
ulaştığımdan eminim”….gibi ifadeler yer almaktadır.
4.
VERİLERİN ANALİZİ
Çalışmanın bu bölümünde ölçeklere ilişkin güvenirlik ve geçerlilik analizi, regresyon analizi
4.1.Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri
Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliklerini ölçmek üzere doğrulayıcı faktör analizi (CFA) ve
güvenilirliklerini ortaya koymak üzere Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır.
Tablo 1. Aile Motivasyon Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
K
od
A
ILE1
A
ILE2

Faktör

Ölçek Maddeleri

Yükleri

Ailemi geçindirmeyi önemsiyorum
Aileme yardımcı olmak istiyorum
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A

Aileme katkıda bulunmak istiyorum

,925

A

Ailem için iyi bir şey yapmak benim için önemlidir.

,636

A

Ailem benim işimden yarar sağlar

,811

ILE3
ILE4
ILE5

Açıklanan Varyans

79,44

Özdeğer

3,97

Güvenilirlik (Cronbach Alfa)

,929

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,849; Bartlett's Test (Küresellik Derecesi): 1349,714; Sig. (p)= ,000

Tablo 2. Stres Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
Kod

Ölçek Maddeleri

Faktör Yükleri

Stres1
Kendimi stresli hissediyorum
Stres2
Kendimi bitkin hissediyorum.
Stres3
Kendimi gergin hissediyorum
Açıklanan Varyans
Özdeğer

,905
,786
,823

Güvenilirlik (Cronbach Alfa)

,887

83,77
2,51

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,700; Bartlett's Test (Küresellik Derecesi): 537,028; Sig. (p)= ,000

Tablo 3. İş Performansı Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
Faktör

Kod

Ölçek Maddeleri

PERF1
PERF2

Görevlerimi tam zamanında tamamlarım
İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım
Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan

PERF3

Yükleri

eminim
PERF4
Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretirim
Açıklanan Varyans
Özdeğer
Güvenilirlik (Cronbach Alfa)
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,775; Bartlett's Test (Küresellik Derecesi): 730,749; Sig. (p)= ,000

,692
,852
,827
,742
77,83
3,11
,898

Araştırma kapsamında yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin çoklu doğrusal bağlantı probleminin olup
olmadığını tespit edebilmek için literatürde yoğun olarak kullanılan tolerans ve varyans artırma faktörü (VIF)
değerleri incelenmiş olup bu değerler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Bağımsız Değişkenlerin Tolerans ve VIF değerleri
Çoklu Doğrusal Bağlantı İstatistikleri
Tolerans Değerleri
VIF Değerleri
,611
1,233
,543
1,840

Değişkenler (Bağımsız)
Aile
Stres

Tablo 4 incelendiğinde tüm bağımsız değişkenlere ilişkin VIF değerlerinin 5’ten küçük ve tolerans
değerlerinin de 0,2’nin üzerinde olması değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmadığını
gösterir.
4.2. Regresyon Analizi
Araştırmanın amacı ve varsayımları doğrultusunda geliştirilen kavramsal model (Şekil 1) bootstrap
yöntemini esas alan regresyon analizi (Hayes, 2018) kullanılarak test edilecektir. Analizlerin testinde Hayes
(2018) tarafından geliştirilen Process Makro programından yararlanılmıştır. Aşağıdaki modelde aile
motivasyonu ve iş performansı ilişkisinde stresin aracı değişken olup olmadığı incelenmiştir. Modeldeki
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bağımsız değişken aile motivasyonu iken, aracı değişken stres, bağımlı değişken ise iş performansıdır. Stres
düzeyinin aile motivasyonu ve iş performans arasındaki aracılık etkisini test etmek için uygulanan mediation
analiz sonuçları Tablo 5’da özetlenmektedir.
Tablo 5: Aile Motivasyonu ve İş Performansı İlişkisinde Stresin Aracılık Etkisine İlişkin
Regresyon Analiz Sonuçları
Sonuç Değişkenleri
Tahmin
Değişkenleri
Aile
Motivasyonu
Stres

Stres
Beta (β)

t
değeri

P
değeri

(β)

-,2522

5,5709

,0000*

-

-

-

İş Performansı
Beta
değeri

t

P değeri

,0325

,5733

,4003

-

2,0359

,0468**

,1043

R²

,0749

Aracı Değişken

Beta (β)

BootLLCI

BootULCI

Stres

,0341

,0009

,0938

,0320

Not: (**) %5 önem düzeyinde anlamlı olduklarını gösterir. LLCI: Alt Güven Aralığı, ULCI: Üst
Güven Aralığı.
Tablo 5 incelendiğinde; aile motivasyonu ile iş performansı arasında ise istatistiki olarak anlamlı
(p=,4003) herhangi bir ilişki olmadığı, ancak aile motivasyonu ve stres arasında istatistiki olarak anlamlı
(p=,0000) ve negatif yönlü (β=-,2522) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu “Aile motivasyonu arttıkça
iş performansı artacaktır” yünündeki H1 hipotezini desteklemektedir. Analiz bulguları, aile motivasyonu ile
stres arasında da negatif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir (β=-,2522; P<,01). Buna göre “Aile
motivasyonu arttıkça stres azalacaktır.” şeklinde ifade edilen H2 hipotezi de desteklenmektedir. Regresyon
sonuçları ayrıca, stres ile iş performansı arasında ise istatistiki olarak anlamlı (p=,0468) ve negatif yönlü (β=
-,1043) bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulgu “Stres arttıkça iş performansı azalacaktır” şeklinde ifade
edilen H3 hipotezini desteklemektedir.
Sağlık çalışanlarının aile motivasyonlarının iş performansına etkisinde stresin aracılık rolünün olup
olmadığını test etmek için bootstrap yöntemi esas alınarak regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aile
motivasyonun iş performansı üzerinde stresin dolaylı etkisinin anlamlı olduğu [(BootLLCI=,0009),
(BootULCI=,0938)], dolayısıyla stresin aile motivasyonu ile iş performansına aracılık ettiği görülmektedir.
Çünkü güven aralığına (CI) ait değerler sıfır (0) değerini kapsamamaktadır (Gürbüz, 2019). Bu durum, daha
önce literatür ve teorik kuramın genel argümanlarına bağlı olarak geliştirilen; aile motivasyonu ve iş
performansı ilişkisinde stres aracı değişkendir, stresin aracılık etkisi vardır hipotezini (H4) desteklemiştir.
Buna göre motivasyonun iş performansı üzerinde doğrudan etkisi istatiksel olarak anlamlı olmazken
(p=,4003), aile motivasyonunun iş stresi aracılığıyla iş performansını artırdığı tespit edilmiştir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Aile motivasyonu ile iş performansı arasındaki ilişkide stresin aracı etkisini ele alan bu çalışmanın,
ortaya koymuş olduğu kavramsal model ve elde edilen bulguları ile önemli katkılar sunduğu söylenebilir.
Stres düzeyinin aile motivasyonu ve iş performans arasındaki aracılık etkisini test etmek için
uygulanan mediation analiz sonuçları; sağlık çalışanlarının aile motivasyonunun iş performansı üzerinde
stresin dolaylı etkisinin anlamlı olduğu, dolayısıyla stresin aile motivasyonu ile iş performansına aracılık ettiği
görülmektedir. Bu durum, daha önce literatür ve teorik kuramın genel argümanlarına bağlı olarak geliştirilen;
aile motivasyonu ve iş performansı ilişkisinde stres aracı değişkendir, stresin aracılık etkisi vardır hipotezini
(H4) desteklemiştir. Buna göre motivasyonun iş performansı üzerinde doğrudan etkisi istatiksel olarak anlamlı
olmazken, aile motivasyonunun iş stresi aracılığıyla iş performansını artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgu aile
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motivasyonu sağlamanın, işi yapmak için gereken enerjiyi teşvik ederek ve kişinin işini engelleyen stres
faktörlerine karşı tampon oluşturarak performansı artıran güçlü bir anlam kaynağı olarak hizmet edebileceği
tespit eden Menges, Tussing, Wihler, and Grant (2017) çalışmasının bulgusunu destelemektedir. Bu nedenle,
aile motivasyonunun stres seviyelerini azaltarak iş performansını artıracağı, iyileştirici bir etki ortaya koyacağı
düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının stres faktörlerinin azaltılması ve sağlık çalışanlarının aile duygularının
geliştirilmesi iş performansı üzerinde olumlu etki ettiğini doğrulamaktadır.
KAYNAKÇA
1.
Aslan, M. ve Doğan, S. (2020). Dışsal motivasyon, içsel motivasyon ve performans etkileşimine
kuramsal bir bakış, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 291-301.
2.
Aslan, Z. ve Cengiz, E. (2015). Akademisyenlerin iş stresi ile iş motivasyonu ilişkisi, Gümüşhane
Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12, 25-43.
3.
Ayan, A. (2015). Etik liderlik tarzının iş performansı, içsel motivasyon ve duyarsızlaşma üzerine
etkisi: Kamu kuruluşunda bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3), 117-141.
4.
Beehr, T.A. ve Newman, J.E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: a
facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, (31), 664-699.
5.
Cohen, S., Kessler, R. C. ve Gordon, L. U. (1995). Strategies for measuring stress in studies of
psychiatric and physical disorders. İçinde S. Cohen, R. C. Kessler ve L. U. Gordon (Ed.), Measuring stress:
A guide for health and social scientists: 3–26. New York, NY: Oxford University Press.
6.
Ensari, G. ve Nakdiyok, A. (2012). İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele
tekniklerinin rolü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 81-101.
7.
Ferrari, J., Luhrs, T. ve Lyman, V. (2007). Eldercare volunteers and employees: Predicting caregiver
experiences from service motives and sense of community. The Journal of Primary Prevention, 28, 467–479.
8.
George, J. M. ve Brief, A. P. (1990). The economic instrumentality of work: An examination of the
moderating effects of financial requirements and sex on the pay-life satisfaction relationship. Journal of
Vocational Behavior, 37, 357–368.
9.
Gilboa, S., Shirom, A., Fried, Y. ve Cooper, C. (2008). Ametaanalysis of work demand stressors and
job performance: Examining main and moderating effects, Personnel Psychology, 61, 227–271.
10.
Güney, S. (2013). Davranış bilimleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
11.
Gürbüz, S. (2019). Sosyal bilimlerde aracı, düzenleyici ve durumsal etki analizleri (1. bs.). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
12.
Hayes,
A.F.
(2018).
Introduction
to
mediation,
moderation,
and
conditional
process analysis: A regression-based approach, (2. bs.). New York: The Guilford Press.
13.
Howard, J., Gagne, M., Morin, A.J.S ve Van den Broeck, A. 2016). Motivation profiles at work: A
self-determination theory approach, Journal of Vocational Behavior, 95–96, 74–89.
14.
Jamal, M. (1984). Job stress and job performance controversy: An empirical assessment,
Organizational Behavior and Human Performance, 33, 1–21.
15.
Kahn, R. L. ve Byosiere, P. (1992). Stress in organizations. İçinde M.D.Dunnette ve L.M. Hough
(Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, 571–650. Palo Alto, CA: Consulting
Psychologist Press.
16.
Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım.
17.
Konrath, S., Fuhrel-Forbis,A., Lou, A ve Brown, S. (2012). Motives for volunteering are associated
with mortality risk in older adults. Health Psychology, 31, 87–96.
18.
Korkmaz, M. ve Ceylan, B. (2012). Örgütsel stres yönetimi ve stresin istanbul büyükşehir belediyesi
çalışanlarının iş performansı üzerine etkisinin uygulamalı olarak incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 313-344.
19.
Köroğlu, Ö. (2011). İş doyumu ve motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin performansla ilişkisi:
Turist rehberleri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Balıkesir.
280

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

20.
LePine, J. A., Podsakoff, N. P. ve LePine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor–
hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance.
Academy of Management Journal, 48, 764–775.
21.
Lu, L. (1999). Work motivation, job stress and employees' well-being, Journal of Applied Management
Studies, 8(1), 61-72.
22.
Menges, J, Tussing, D., Wihler, A., ve Grant, A. M. (2017). When job performance is all relative: how
family motivation energizes effort and compensates for intrinsic motivation, Academy of Management
Journal, 60(2), 695–719.
23.
Pinder, C. C. (1998). Motivation in work organizations. NJ: Upper Saddle River.
24.
Rosso, B. D., Dekas, K. H. ve Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical
integration and review. İçinde A. P. Brief ve B. M. Staw (Ed.), Research in organizational behavior, 30, 91–
127.Greenwich, CT: JAI.
25.
Sigler, T.H. ve Pearson, C.M. (2000). Creating and empowering culture: examining the raltionship
between organizatinal culture abd perceptipn of empowerment, Journal of Quality Management, 5, 27-52.
26.
Tekingündüz, S., Top, M. ve Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti
arasındaki ilişkilerin incelenmesi: hastane örneği, Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
27.
Uludağ, G. (2019). İş stresi ve motivasyon ilişkisine yönelik bir alan araştırması, Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(33), 411-439.
28.
Westman, M. ve Eden, D. (1996). The inverted-U relationship between stress and performance: A field
study. Work and Stress, 10, 165–173.

281

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(35)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir GÜNDOĞAN215; Ali ANTEPLİ216
TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN AL2024 ve AL6061 MATRİSLİ, GRAFEN –
KARBON NANOTÜP ve TİTANYUM DİOKSİK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN
MİKROYAPI ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE and MECHANICAL PROPERTIES OF AL2024 and
AL6061 MATRIX, GRAPHENE - CARBON NANOTUBE and TITANIUM DIOXIDE REINFORCED
COMPOSITE MATERIALS PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

ÖZ
Bu çalışmada, Al2024 ve Al6061 matrisli alüminyum tozları içerisine Grafen, Karbon Nanotüp (CNT)
ve Titanyum dioksit (TiO2) partikülleri ağırlıkça takviye edilerek toz metalurjisi yöntemiyle üretilen
kompozit malzemelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ağırlıkça hesaplanan takviye ve
matris tozları üç boyutlu karıştırıcıda karıştırılarak,3.170x1.270x0.625 mm ölçülerinde kalıba aktarılmış ve
kalıba 540 MPa kuvvetle presleme işlemi uygulanmıştır. Ürünün istenilen mukavemeti kazanması için 600–
610oC aralığında sinterleme işlemi yapılmıştır. Mikroyapı analizi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
kullanılarak incelenmiştir ve yapı içerisinde genel olarak homojen bir dağılım gözlemlenmiştir. Üretilen
numuneler mekanik özellikler açısından incelendiğinde, takviye malzemelerinin artmasıyla genel olarak
sertlik ve çekme dayanımlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Mekanik özelliklerinde, matris elemanları
açısından kıyaslama yapıldığında oluşan malzemelerde Al6061 kompozitleri, Al2024 kompozitlerine göre
daha iyi mekanik özellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toz Metalurjisi, Al2024, Al6061, MWCNT, TiO2, Grafen, Mikroyapı, Mekanik
Özellikler.

ABSTRACT
In this study, the microstructure and mechanical properties of composite materials produced by
powder metallurgy method by reinforcing Graphene, Carbon Nanotube (CNT) and Titanium dioxide (TiO2)
particles into aluminum powders with Al2024 and Al6061 matrices were investigated. The reinforcement and
matrix powders calculated by weight are mixed in a three-dimensional mixer and transferred to a mold of
3.170 x 1.270 x 0.625 mm. Pressing is applied to the mold with a force of 540 MPa. In order for the product
to gain the desired strength, sintering is performed in the range of 600 - 610 oC. Microstructure analysis was
examined using Scanning Electron Microscope (SEM), a generally homogeneous distribution was observed
within the structure. When the samples were examined in terms of mechanical properties, it was observed that
the hardness and tensile strength increased with the increase of reinforcement materials. When compared in
terms of mechanical properties and matrix elements, it was concluded that the resulting materials also showed
better mechanical properties than Al6061 composites, Al2024 composites.
Keywords: Powder Metallurgy, Al2024, Al6061, MWCNT, TiO2, Grafen, Microstructure, Mechanical
Properties.
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1] GİRİŞ
Alaşım, iki ve daha fazla metalin ergitilerek veya karıştırılmasıyla elde edilen, saf metal özelliklerine
kıyasla; bazı farklara, özelliklere ve avantajlara sahip karışımların olduğu bilinmektedir. Saf alüminyuma
oranla; basma dayanımı, çekme dayanımı, yoğunluk, süneklik, şekillenebilirlik, işlenebilirlik, kaynak
kabiliyeti ve korozyon direnci gibi özellikler göz önünde bulundurularak alaşımlı alüminyum kompozitlerin
üretilmesi ve kullanılmasıyla beraber, alüminyum matrisli kompozit malzeme üretimi büyük ölçüde artarak
devam etmiştir(Lokesh vd., 2018).
Kompozit malzemelerin pek çok sınıflandırılması olmakla beraber matris malzemesine göre;“metal
matrisli kompozit, polimer matrisli kompozit ve seramik matrisli kompozit” malzemeler olarak üç ana grupta
incelenirler.Metal matrisli kompozitler arasında, alüminyum matrisli kompozitler; normal alüminyum
alaşımlarına kıyasla gelişmiş sertlik ve üstün mukavemet /ağırlık oranı gibi mekanik özellikleri nedeniyle en
büyük araştırma konusuolmuş ve mühendislerin ilgisini çekmiştir. Alüminyum matrisli kompozitler; organik
bileşikler veya diğer metaller kullanılarak güçlendirilmiş metallerdir(Salman vd. 2020).
Alüminyum alaşımlı metal matrisli kompozitler birçok uygulamada tanınırlık kazanmaktadır. Al6061
serisi şekillendirilebilirlik özellikleri ve kompozit mukavemetini ısıl işlemle özelleştirme açısından
kompozitlerin imal edilmesi için bir matris malzemesi olarak en iyi seçenektir. Ayrıca partikül takviyeli
kompozitler çizilme direnci yüksek; pistonlar, silindir blokları, piston ekleme halkaları, kaliperler, fren
diskleri, biyel kolu, vibratör bileşeni, kontaktörler, mikrodalga filtreler, boşluk yapıları ve pervaneler gibi
birçok mekanik bileşen olarak kullanılırlar(Veeresh Kumar vd., 2017).
Alüminyum alaşımları içerisinde; Al2024 alaşımları,yüksek dayanım ve yüksek elastisite modül
değerine sahip, en sertalüminyum alaşımıdır. Al2024 alaşımında mukavemet/ağırlık oranının yüksek olması;
bu serinin uçak gövde ve kanatlarında kullanımına imkan sağlamaktadır (Dilmeç vd., 2015).
Al alaşımlı metal matris kompozitlerin mekanik özelliklerini optimize etmeyi hedeflerken, süreç
normalde metal matris kompozitlerin mikro yapısına bağlıdır. Bu yapı, takviye için kullanılan partiküllerin
çeşitli parametreleri ile karakterize edilir. Bu tür parametreler arasında partikülün boyutu, partikül yüzdesi ve
şekli ile matrisin tane boyutu, işleme teknikleri ve alaşımlı elementleri yer almaktadır (Uma Jayanthi vd.
2016).
Li,N.Y., ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmada, Karbon nanotüp (CNT) takviyeli Al2024
alaşımını toz metalurjisi yöntemiyle üretmişlerdir.Bu çalışmalarında Al-CNT alaşım yüzeyleri SEM
kullanılarak incelenmiş, bazı mikro çatlakların olduğunu görülmüştür. Ancak bu mikro çatlaklar çok küçük
ve süreksiz olduğu için büyük çatlak oluşumunu ve ilerlemesini düşürdüğünü ifade etmişlerdir (Li vd., 2020).
Ramadan, M.B., (2015) yaptığı çalışmada,CNT takviyeli Al2024 alaşımının sertliği, saf alüminyumun
sertliğinden % 37 oranında artığını gözlemlemiştir.Ramadan, sertlik incelemelerinden yola çıkarak alaşımlı
alüminyumun aşınma dirençlerini de gözlemlemiştir. Aşınma direnci oranınca artan CNT miktarının aşınmayı
artırdığıbulgusuna rastlamıştır. CNT ağırlıkça %2 miktarında alüminyum matrise ilave edildiğinde aşınma
direnci %20 artmış fakat CNT miktarı artırıldığında doğru oranda sertliğin artmadığını
gözlemlemiştir(Ramadan, 2015).
Prakash, B., ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmalarında, Al6061 matrisli, çok duvarlı
karbon nanotüp takviyeli alaşımını toz metalurjisi yöntemiyle üretmişlerdir. Numunelerin mikroyapısını
incelemek için Taramalı Elektron Mikroskobundan yararlanmışlardır.Al6061 alaşımında, çok duvarlı karbon
nanotüplerin matrise daha iyi dağıldığını gözlemlemişlerdir. Çok duvarlı karbon nanotüplerin eklenmesinin
sertliği, darbe dayanımını ve nihai gerilmeyi iyileştirdiğini gözlemlemişlerdir. Al6061'in sertliği, çok duvarlı
karbon nanotüpün ağırlıkça % 1.5'i takviye edilerek % 18.6'ya yükselmiştir. Al6061 alaşımına ağırlıkça % 1.5
CNT takviye ederek darbe dayanımı ve nihai çekme dayanımı sırasıyla % 66.6 ve% 11.93'e yükselmiştir. Çok
duvarlı karbon nanotüplerin ağırlıkça % 1.5'i Al6061 alaşımında, saf Al6061 alaşımına kıyasla daha iyi
mekanik özellikler göstermiştir (Prakash vd., 2020).
Veeresh Kumar, B. G, ve arkadaşları (2016) yaptığı çalışmalarda, SEM görüntülerini incelendiğinde
matristeki dolgu içeriklerinin uniform şekilde dağıldığını incelemişlerdir. Al6061-TiO2 alaşımının SEM
görüntüleri incelendiğinde düşük gözeneklilikle karşılaşmışlardır.Düşük gözeneklilik sertliğin yüksek olduğu
hakkında bilgi vermektedir.Al6061-TiO2 alaşımının sertliği TiO2 artışıyla beraber %70 artmaktadır. Al6061283
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TiO2 alaşımında, TiO2 oranın artışıyla aşınma dayanımı artırmıştır fakat aşınma sonrasında yüzeyleri Taramalı
Elektron Mikroskobuyla incelendiğinde plastik deformasyonlar olduğu görülmüştür.Böylelikle malzeme
yüzeyi artan TiO2 oranıyla beraber süneklik özelliğinden ödün verdiği görülmektedir (Veeresh Kumar vd.,
2017).
Salman, R. A., ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmada, Al2024 alaşımının TiO2 gibi mikro
sert partiküller ile güçlendirilmesini ve dayanımın arttırılmasını ön görmüşlerdir. Bu kapsamda yapmış
oldukları çalışmalarda Al2024 alaşımı içerisine sırası ile % 2 – 4 – 6 oranlarında TiO2 malzemesi eklendiğinde
oluşan nihai ürünlerin sertlikleri, saf Al2024 alaşıma oranla sırasıyla % 4.17 – 12.50 – 33.33 artırdığını
görülmüşlerdir. Alaşımların gerilme mukavemetleri incelendiğinde artan TiO2 etkisiyle 136 Mpa’dan 184
Mpa’a çıktığı sonucuna ulaşmışlardır (Salman vd. 2020).
Prashantha Kumar, H. G. ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmalarında, Al6061 matrisine Grafen
ilavesinin SEM, XDR ve mekanik özellikleri incelemelerinde bulunmuşlardır. Bu incelemelerinde; hiçbir
kusur içermeyen saf grafen alaşımının sertliği artırdığını, büyük taneli grafenin mikro boşluklara neden
olduğunu ve sertliğe homojen olarak etki göstermedikleri sonucuna varmışlardır. En yüksek mikro sertlik
değerleri ağırlıkça % 0.5 olarak verilmiştir. Alaşımın SEM görüntüleri incelendiğinde, grafenin çoğu kıvrıktır
ve tek katmanlı pul formundadır. Grafen alaşıma tek tabakalı ve matris fazında homojen olarak dağıldığını
gözlemlemişlerdir.Grafenin ölçülen yoğunluğunu 0.088±0.002 g/cm3 de daha düşük olduğunu bulmuşlardır
(Prashantha Kumar vd., 2017).
Literatür çalışmalarını incelendiğinde toz metalurjisinde en çok kullanılan Al2024 ve Al6061
alüminyum alaşımlarına TiO2, Grafen ve Karbon Nanotüp gibi farklı takviye malzemeleri kullanarak oluşan
ürünlerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelendiği görülmektedir.Araştırmaların ve incelemelerin
sonucunda TiO2, Grafen ve Karbon Nanotüp takviyelerinin; ağırlıkça eşit miktarda ve oranda oluşan ürünlerin
karşılaştırılmalarıbulunmamaktadır.Bu çalışmada Al2024 ve Al6061 alaşımlarına TiO2, Grafen ve Karbon
Nanotüp takviye malzemelerini ilave ederek, toz metalurjisi yöntemiyle üretimini gerçekleştirip daha sonra
takviye elemanlarının % 3 – 5 – 7 oranlarının oluşan malzemelere nasıl bir etkisi olduğunu, içyapı ve mekanik
özellikleri incelenmiştir. Literatürde aynı alaşım ve takviye oranları ile ilgili ciddi açık bulunmaktadır.
Literatür açığının azaltılması için bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Al2024 ve Al6061 matrisli,
TiO2, Grafen ve Karbon Nanotüp partikül takviyeleri ile üretilen malzemelerin mikroyapı, porozite, sertlik ve
aşınma değerleri değişen takviye oranlarına göre incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin mikro yapıları
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.Sertlik ve aşınma deneyleri mekanik özellikler
belirlenerek analizleri yapılmıştır.
2] Deneysel Yöntem
Deneysel çalışmada; endüstride kullanılan Al2024 ve Al6061 alaşım tozları matris elemanı olarak,
Grafen – Karbon Nanotüp ve Titanyum dioksit tozları da takviye elemanı olarak kullanılmıştır. Kullandığımız
tozlar Sigma Aldrich firmasından tedarik edilmiştir. Deneyde kullandığımız bu malzemelere ait kimyasal
bileşimleri mekanik özellikleri verilmiştir.Ürettiğimiz kompozit malzemelerin mikroyapı karakterizasyonu
SEM analizi gerçekleştirilmiştir. Mekanik özellikleri, sertlik ve aşınma deneyleriyle incelendi.Mikroyapı
incelemelerinde Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
kullanılarak yapılmıştır.
Tozların karışım oranları Tablo 2'de görülmektedir. Tozlar ağırlıkça %3, 5 ve 7 oranlarında, Grafen –
MWCNT – TiO2 geri kalanı Al2024 – Al6061 ve %0,2 çinko stearat olacak şekilde hassas terazide tartılarak
tozlar karıştırılmıştır.
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Tablo 1. Al2024 ve Al6061 alaşımının kimyasal bileşimleri ve mekanik özellikleri
Al2024
Fe

Si

0.5 0.5

Cu

Cr

Mn

Mg

Zn

Zi+Ti

Diğer

Al

3.8 – 4.9

0.1

0.3 – 0.9

1.2 – 1.8

0.25

0.15

0.15

Kalan

Akma Mukavemeti
Min – Max (MPa)

Çekme Mukavemeti Min – Max (MPa)

Uzama (%50)
Min - Max

Sertlik (Brinel)
Min - Max

75

185

20

55 - 120

Al6061
Fe

Si

0.7 0.4 – 0.8

Cr

Mn

Mg

Zn

Cr

Ti

Diğer

Al

0.15 – 0.40

0.15

0.8 – 1.2

0.25

0.04 – 0.35

0.15

0.15

Kalan

Akma Mukavemeti
Min – Max (MPa)

Çekme Mukavemeti Min – Max (MPa)

Uzama (%50)
Min - Max

Sertlik (Brinel)
Min - Max

103 - 228

55 - 124

26

30 - 95

Tablo 2.Al2024 – Al6061 ve Grafen – MWCNT - TiO2 tozlarının ağırlıkça oranları
Al2024 - % Grafen

Al2024 - % Grafen

Alaşım 1

% 3 Grafen

%97 Al2024

Alaşım 1

% 3 Grafen

%97 Al6061

Alaşım 2

% 5 Grafen

%95 Al2024

Alaşım 2

% 5 Grafen

%95 Al6061

Alaşım 3

% 7 Grafen

%93 Al2024

Alaşım 3

% 7 Grafen

%93 Al6061

Al2024 - % Karbon Nanotüp

Al2024 - % Karbon Nanotüp

Alaşım 1

% 3 MWCNT

%97 Al2024

Alaşım 1

% 3 MWCNT

%97 Al6061

Alaşım 2

% 5 MWCNT

%95 Al2024

Alaşım 2

% 5 MWCNT

%95 Al6061

Alaşım 3

% 7 MWCNT

%93 Al2024

Alaşım 3

% 7 MWCNT

%93 Al6061

Al2024 - % Titanyum Dioksit

Al2024 - % Titanyum Dioksit

Alaşım 1

% 3 TiO2

%97 Al2024

Alaşım 1

% 3 TiO2

%97 Al6061

Alaşım 2

% 5 TiO2

%95 Al2024

Alaşım 2

% 5 TiO2

%95 Al6061

Alaşım 3

% 7 TiO2

%93 Al2024

Alaşım 3

% 7 TiO2

%93 Al6061

Karıştırma işlemi; Turbula marka üç eksenli karıştırıcı ile (Şekil 1a) 20 dakika sürede
gerçekleştirilmiştir. Karıştırma işlemleri tamamlanan tozlar 550 MPa basınç altında 3.170 x 1.270 x 0.635 mm
boyutlarında deney parçaları oluşturacak şekilde Şekil 1b 'de görülen Hidrogüç marka hidrolik pres ve kalıp
yardımıyla tek yönlü olarak presleme işlemi yapılmıştır.
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Şekil 1 a. Üç Boyutlu Karıştırıcı

Şekil 1 b. Hidrolik Pres

Sertlik ölçümü, ön hazırlık işleminde numuneler 1200 mesh'e zımparalanmıştır. Sertlik ölçümleri
Qnees marka Brinell sertlik ölçüm cihazında yapılmıştır. Mikro yapı numuneleri hazırlanarak, saf su içerisine
10 ml HNO3, 6 ml HCl ve 4 ml HF asitleri eklenerek oluşan çözeltide dağlama işlemi yapılıp ardından mikro
yapı görüntüleri elde edilmiştir.
3] Araştırma ve Bulgular
Toz metalurjisi yöntemiyle ürettiğimiz, Al2024 ve Al6061 matris içerisinde bulunan çok duvarlı
karbon nanotüp takviyesinin alaşım içerisinde homojen dağılımı son derece önemlidir. Şekil 2’deki a ve b'de
matris elemanlarımızın takviyesiz SEM görüntüleri bulunmaktadır. Şekil 2.c'ye baktığımızda takviye elemanı,
matris içinde homojen ve sıkı bir şekilde dağıldığı görülmektedir. Üretilen numunenin yüzeyini incelediğimiz
zaman küçük ve sık gözeneklilikler görülmektedir. Gözenekler süreksiz olduğu için üretilen alaşımın
mukavemetini önemseyeceğimiz durumda etkilememektedir. Şekil 2.e'de takviye elemanı ile matris elemanın
yüzey ilişkisi bu durumu açıklamaktadır.

Şekil 2. a) saf Al2024(200µm), b) saf Al6061(20µm),
c) Al2024 + % 3 MWCNT(400µm),
d)Al6061 + % 5 MWCNT(2µm),
e) Al2024 + %5 MWCNT yüzey morfolojisi(1µm)
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Karbon Nanotüp takviyeli kompozitlerin mekanik özelliklerini (Tablo 3) incelediğimiz zaman takviye
elemanlarının, Al2024 matrisinde sertliği %20.35 oranında arttırdığı Al6061 de %34.55 oranında arttığı
görülmüştür (Tablo 3. a). Aynı numune üzerinde alınan sertlik değerlerinde % 0.5 sapma olduğu
belirlenmiştir. Bu sapmanın küçük olması takviye - matris elemanlarının homojen bir etkileşim içinde
olduğunu belirtmektedir.
Basma dayanımı verileri incelediğinde, Al2024 matrisli kompozitin dayanımı %35.90 oranında,
Al6061 matrisli kompozitin dayanımı %42.60 oranında arttığı tespit edilmiştir.

a

b
Basma Dayanımı (MPa)

Brinell Sertlik (HB)

100
80
60

Al2024

40

Al6061

20
0
0

3

5

7

1000
800
600

Al2024
Al6061

400
200
0
0

Al + % MWCNT

3
5
7
Al + % MWCNT

Tablo3. Takviye eleman oranları farklı Al2024 ve Al6061 matrislerin,
a)Al2024/6061 + % MWCNT alaşımının sertlik değerleri (HB)
b) Al2024/6061 + % MWCNT alaşımının basma dayanımı (MPa)
Grafen takviyeli Al2024 ve Al6061 alaşımlarımızın SEM görüntüleri Şekil
görülmektedir.Takviye elemanımız, matris malzemesi içinde düzgün bir dağılım sergilemektedir.
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Şekil 3. a) Al2024 + %3 Grafen(2µm), b) Al6061 + %3 Grafen(3µm),
c) Al6061 + % 3 Grafen yüzey morfolojisi(1µm)
Alaşımımızda şekil 3.c’ye baktığımızda, matris elemanı ile takviye elemanının uç noktaya kadar
temaslarının kesmediğini yani sürekliliğin fazla olmadığı görülmektedir.
b
60
58
56
54
52
50
48
46

Basma Dayanımı (MPa)

Brinell Sertlik (HB)

a

Al2024
Al6061

0

3

5

7

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Al2024
Al6061

0

Al + % Grafen

3
5
7
Al + % Grafen

Tablo 4. Takviye eleman oranları farklı Al2024 ve Al6061 matrislerin,
a)Al2024/6061 + % Grafen alaşımının sertlik değerleri (HB)
b) Al2024/6061 + % Grafen alaşımının basma dayanımı (MPa)
Mekanik özelliklerde, takviye elemanın matrise ilavesinde ilk olarak sertliği yükseltmekte, daha sonra
artan takviye oranıyla birlikte sertlik değeri düşmektedir. Tablo 4.a’da Al/grafen alaşımlarına baktığımızda
Al2024 de sertlik % 2.25 oranında, Al6061 de %2.10 oranında değer düşüşü olmaktadır. Bu durumda grafen
alaşımının katkı oranını % 3 ile sınırlamamız bize avantaj sağlamaktadır.
Tablo 4.b incelendiğinde, takviye elemanı matris elemanlarına olumlu olarak katkıda bulunmuştur.
Grafen takviyesi, Al2024 alaşımında %24.79 oranında, Al6061 alaşımında %30.56 oranında basma dayanımı
sağlamaktadır. Bu incelememizde görülmekte ki; aynı takviye elemanın aynı matris üzerinde hem olumlu hem
de olumsuz katkı da bulunmaktadır.
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Şekil 4. a)Al2024 + %3 TiO2(2 µm),b)Al6061+ %5 TiO2(100µm),
c) Al2024 + %3 TiO2YüzeyÇatlak Düzlemi (75µm),
d)Al6061 + 5 TiO2Yüzey Çatlak Düzlemi(100µm)
Şekil 4.a incelendiğinde TiO2, Al2024 yüzeyinde homojen bir şekilde dağılmış ve matris elemanları
arasındaki boşlukları iyi doldurmuş durumdadır. Şekil 4.b incelendiğinde takviye elemanının boşlukları daha
iyi doldurduğu gözlemlenmiştir. Yüzey çatlakları incelendiğinde (şekil 4. c ve d) gözeneklerin sık ve küçük
olarak yüzeyde oluştuğu gözlemlenlenmiştir. Al2024, Al6061’e oranla yüzeyleri daha temiz ve düzgün
durmaktadır.
a

b
Basma Dayanımı (MPa)

Brinell Sertlik (HB)

120
100
80
Al2024

60

Al6061

40
20
0
0

3
5
Al + % TiO2

1200
1000
800
600
400
200
0

Al2024
Al6061

0

7

3

5

7

Al + % TiO2

Tablo 5. Takviye eleman oranları farklı Al2024 ve Al6061 matrislerin,
a)Al2024/6061 + % TiO2 Grafen alaşımının sertlik değerleri (HB)
b) Al2024/6061 + % TiO2 alaşımının basma dayanımı (MPa)
Titanyum dioksit, diğer takviye malzemelerine göre matris üzerinde sertliğe en fazla katkıda bulunan
takviye elemanıdır. Tablo 5.a’ya baktığımızda TiO2 takviye malzemesi Al2024 matrisli alaşımda sertliği
%84.48 oranında, Al6061 alaşımında %91.58 oranında artırmaktadır.
Basma dayanımında TiO2 etkisine baktığımızda, Al2024 alaşımında dayanımı %69.23 Al6061
alaşımın dayanımı ise %70.37 oranında arttığı görülmüştür.
4] SONUÇ
Al2024 ve Al6061 alaşımlarını incelemenin sonucunda;
−
MWCNT, her iki matris elemanının da basma dayanımının ve sertliğinin artmasına katkıda
bulunmuş takviye elemanıdır.
−
Grafen, her iki matris elemanı için düşük takviyede, alaşımın sertliğini artırmakta fakat takviye
oranı %5’i geçtikten sonra matris elemanlarının alaşımsız halindeki sertlik değerinin altına düştüğü
belirlenmiştir.
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−
Grafen, her iki matris elemanının basma dayanım değerlerini artırmaktadır.
−
TiO2, her iki matris elemanının basma ve sertlik dayanım değerlerini artırmaktadır.
Aynı zamanda diğer iki takviye elemanlarına oranla daha iyi bir performans sergilemektedir.
−
SEM görüntülerinde alaşımların yüzeyi incelendiğinde, genel olarak görülen; gözeneklikler
sadece yüzeyde küçük, çok sayıda ve süreksiz halde bulunmaktadır. Bu da porozitelerinin çok düşük de olsa
var olduğunu ama bu durumun mekanik olarak alaşımlara etki etmediğini göstermektedir.
KAYNAKÇA
1.
Lokesh, K. S., Chethan, I. C., Kumar, N., and Kannantha, V., “Determination of Compressive
Strength of Graphene Reinforced with Aluminium-7075 Metal Matrix Composites,” International Journal of
Mechanical Engineering & Technology, vol. 9, no. 1, pp. 327–335, 2018
2.
Salman, R. A., Ajeel, S. A., Zedin, N. K., Influence of Sulphate and Chlorides Acidic Media on
Mechanical and Corrosion Behavior of Fly Ash Particulate Reinforced 2024 Al/TiO2 Composites, IOP
Conference Series Materials Science and Engineering 671:012153, January 2020
3.
Veeresh Kumar, G. B., Shivakumar Goud P. S., Pramod, R., Rao, C. S. P.,Synthesıs And
Characterızatıon Of TiO2 Reinforced Al6061 Composıtes, Advanced Composites Letters, Vol. 26, Iss.1, 2017
4.
Dilmeç, M., Tınkır, M., Arıkan, H., Al2024 Alaşımının Çökelme Sertleşmesi İşlemi Koşullarının
Şekillendirilebilirliğe etkisinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 231248 ss, Haziran 2015
5.
Uma Jayanthi, A., Krishna Kishore, K., Sudhakar, G., Prakasa rao, L., Production, Characterization
& Analysis of A A 2024, Reinforced with Ternary Alloy, International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 7, Issue 7, July-2016
6.
Li, N.Y., Yang1, C., Li, C.J., Guan, H.D., Fang, D., Tao, J. M., Liu, Y.C., Yi, J.H., Carbon nanotubes
reinforced aluminum matrix composites with high elongation prepared by flake powder metallurgy, Diamond
& Related Materials 107 (2020) 107907
7.
Ramadan, M. A., Abrasive Wear of Nano-Al O Particles and Cnts Strengthened 2024 Aluminum Alloy
Composites Manufactured by Powder Metallurgy, Mansoura Engineering Journal, (MEJ), Vol. 40, Issue 4:
[the 8th International Engineering Conference, December 2015, Part I]
8.
Prakash, B., Sivananthan, S., Vijayan, V.,Investigation on mechanical properties of Al6061 alloy –
Multiwall carbon nanotubes reinforced composites by powder metallurgy route, Materials Today:
Proceedings, Accepted 27 April 2020
9.
Prashantha Kumar H.G., Anthony Xavior. M, Processing and Characterization of Al 6061 – Graphene
Nanocomposites, Materials Today: Proceedings 4 (2017)

290

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(36)
Dr. Öğr. Üyesi Gülnara GOCA MEMMEDLİ *
AHISKA TÜRK OKULLARINDA ALFABE DEĞİŞİMLERİ (1921–1944)
ALPHABET CHANGES IN AHISKA TURKISH SCHOOLS (1921-1944)

ÖZ
Türk dünyasında alfabe veya harf değişimi, zaman zaman güncel sorun olarak ortaya çıkmış ve kendi
zorluklarıyla bir süreç oluşturmuştur. Türklüğün önemli kollarından birini teşkil eden Ahıska Türklerinde
de alfabe değişikliği kendine özgü yanlarıyla önümüze çıkmaktadır. Sunulan bu makalede Sovyet rejimi
dönemine ait 1921–1944 yıllarında Gürcistan'ın Ahıska / Samshe-Cavaheti bölgesinde Türkçe eğitim
gerçekleştirilmiş olan okullarda alfabe kullanımında ve öğretiminde değişiklik süreci ele alınmaktadır.
Asırlar boyunca Arap alfabesinde kayda değer ilmi, edebi eserler vücuda getirmiş olan Ahıska
Türklerinin Gürcistan'da 1921 yılından 1944 yılı sürgününe kadarki aşamada yeni tipli okullarda farklı dört
alfabe (Arap, Latin, Kiril ve Gürcü) kullanmış oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: alfabe ıslahatı, Ahıska, Ahıska Türkleri, Ahıska'da Türkçe okullaşma, eğitim
tarihi.

ABSTRACT
Alphabet or letter change in the Turkish world has emerged as a current problem from time to time
and has created a process with its own difficulties. The alphabet changes in Ahiska / Meskhetian Turks,
which constitute one of the important branches of Turkishness, appears before us with its unique aspects.
In this article presented, the process of change in the use and teaching of the alphabet in the schools that
carried out Turkish education in the Ahiska / Samtshe-Javakheti region of Georgia between the years of
1921-1944 during the Soviet regime is discussed.
It is seen that Meskhetian Turks, who have created significant scientific and literary works in the
Arabic alphabet for centuries, have used four different alphabets (Arabic, Latin, Cyrillic and Georgian) in
the new type of schools from 1921 until the exile in 1944.
Keywords: alphabet reform, Ahiska, Meskhetian Turks, Turkish schooling in Ahiska, history of
education.
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https://orcid.org/0000-0002-9942-2670.
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GİRİŞ
Problem durumu: Hipotez olarak izlenen bilimsel problem, Ahıska Türk okullarında alfabe
değişikliklerinin genelde eğitim-öğretim sürecine, toplumun aydınlanmasına olumlu veya olumsuz etkisinin
belirlenmesine yöneliktir.
Materyal: Konunun içeriğinden ve amacın özelliğinden yola çıkarak edinilen materyal en çok
arşiv belgeleri, dönemin gazetelerinden haberler, dönemin öğretmen ve öğrencilerinin hatıralarıdır.
Metot: Eğitim tarihi bilim alanının kendine özgü yapısından ileri gelmekle, bulgular üzerinde
bilimsel araştırma yöntemini temel olarak edinilen bilgilerin konu çerçevesinde sınıflandırılması ve analizi
teşkil etmektedir.
Literatür özeti: Konuya ilişkin bilgiler, Gürcistan Milli Arşivinin Yeni Tarih Arşivi ile
Samshe Cavaheti bölge arşivinin ilgi fonlarından, 1930–1944 yıllarında Ahıska, Adıgün, Aspinza,
Ahılkelek, Bogdanovka ilçelerinde Türkçe ve kısmen de Gürcüce yayınlanmış gazetelerin haber, ilan vb tür
yazılarından edinilmiş bulunmaktadır.
Kısaltmalar ve açıklamalar:
Ahılkelek: Diğer adı Ahalkalak. Gürcücesi Akhalkalaki. 1892'ye kadar kasaba, 1892'den
sonra şehir. 1929'a kadar Ahılkelek ve Bogdanovka ilçelerini kapsayan kaza ve kaza merkezi, 1929'dan
sonra ilçe ve ilçe merkezi.
Ahıska: Diğer adı Ahalsıh. Gürcücesi Akhaltsihe. 1876'ya kadar kasaba, 1876'dan sonra
şehir. 1929'a kadar Ahıska, Adıgün, Aspinza ilçelerini kapsayan kaza ve kaza merkezi, 1929'dan sonra ilçe
ve ilçe merkezi.
GMA ÇTMA: Gürcistan Milli Arşivinin Çağdaş Tarih Merkez Arşivi. საქართველოს
ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი.
GMA SCBA: Gürcistan Milli Arşivinin Samshe Cavaheti Bölge Arşivi. საქართველოს
ეროვნული არქივის სამცხე ჯავახეთის რეგიონული არქივი.
1. ARAP ALFABESİNDEN LATİN ALFABESİNE
“Bana mükemmel bir alfabe verin, mükemmel bir dil vereyim; mükemmel bir dil verin,
mükemmel bir medeniyet vereyim”. Şu kıymetli sözleri Ömer Faik Nemanzade slogan gibi kullanmıştır
(Nemanzade 2006, s 165).
Dünya medeniyetinin yükselişinde, her bir milletin kültürünün gelişiminde yazının icadının
büyük rol oynadığı bilinen bir kanıttır. Yazının da temelini harfler, yani alfabe oluşturur. Tarih boyunca
dünyanın çok veya az nüfusa sahip halkları tarafından farklı alfabeler kullanılmıştır. Türk soyunun da
zamanlar boyunca Göktürk, Soğd, Uygur, Mani, Arap, Latin, Kiril vs alfabelerinden istifade etmiş
olduklarını bilmekteyiz. Türk toplum ve topluluklarının en çok uygulamış oldukları Göktürk, Uygur, Arap
ve Latin alfabeleri onların ortak milli alfabeleri niteliğini taşımıştır. Bu sıralamaya Sovyetler Birliği
devrinde bu birliğe dâhil olmuş Türk halklarının, Türk dilli müttefik cumhuriyetlerin 70 yıl zarfında
kullanmış olukları Kiril-Rus alfabesini de ekleyebiliriz.
Azerbaycan'ı takiben Gürcistan'daki Türkler arasında da Arap alfabesinden Latin grafiğine
geçit girişimleri 1923 yılından başlanmıştı. 1924 yılının Şubat ayında Tiflis'te teşkil edilen Yeni Alfabe
Komitesi tüm ülkede yeni alfabenin üstünlüklerinin açıklanması yönünde etkinlikler düzenlemiş olup, köy
okullarını yeni alfabe ile yayımlanan edebiyatla teçhiz etmişti.
Özellikle, 1926 yılı Bakü Türkoloji Kurultayı'ndan sonra Gürcistan'ın okullarında da yeni
alfabenin uygulanması hayata geçirilmeye başlanmıştı. Aynı yılda Tiflis'te ülkenin Türk okulları
öğretmenlerinin konferansında Latin alfabesine geçit meselesi ayrıntılı ele alınmıştı. Tiflis Yeni Alfabe
Komitesi'nin önderliğinde Borçalı kazasında olduğu gibi, Ahıska bölgesinde de erkekler ve kadınlar için
ayrı ayrılıkta olmakla “kısa süreli yeni alfabe kursları” Türk ahali arasında eğitsel çalışmalarda bulunmuştur.
Arşivde, dönemin gazetelerinde bahse konu dönemde Ahıska Türk okullarında öğretimin
Latin alfabesi ile yürütüldüğü, başkent Tiflis'te Latin alfabesiyle yayımlanan Tan Yıldızı, Kızıl Şafak, Genç
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Nesil dergilerinin materyallerinden yararlanıldığı hususunda bilgilere rastlıyoruz (GMA ÇTMA 300/1/126,
1/142...) (GMA SCBA 6/2, 6/12...).
Gazete haberi: “Тифлисским комитетом по проведению нового тюркского алфавита
открыта в Тифлисе мужские и женские курсы. В Борчалинском и Ахалцихском уездах и в Караязах
им также открыта по несколько курсов” – Tiflis Yeni Türk Alfabesini Uygulama Komitesi tarafından
Tiflis'te erkekler ve kadınlar için kurslar açıldı. Borçalı ve Ahıska kazalarında ve Karayazı'da da komite
birkaç kurs açmıştır (Zarya Vostoka 1926/1099, s 5).
Gürcistan Milli Azınlıklar Şurası'nın III. genel oturumunda ülkedeki Türkçe dört yıllık
okulları 1927/1928 öğretim yılından itibaren topyekûn olarak Latin grafiğine geçildiği raporlanmıştır (GMA
ÇTMA 284/1/3322, s 58).
Ahıska şehrinde yeni Türk alfabesinin öğretilmesi için kurslar açılmıştı. 16 Temmuz'da
faaliyete başlamış olan kurslara Ahıska kazasının yanı sıra Ahılkelek kazasından da katılımcılar gelmişti,
kursun toplam 57 öğrencisi yeni alfabeyi öğrenmişti. Meşgaleler köylerden katılanlara saat 9–13 arası,
şehirden katılanlara öğleden sonra iki saat süreyle yapılmıştı. 1928 yılına ait raporda belde muhtarlıklarında
Türkçe defterdarlık işlemlerinin – yazı işlerinin yeni alfabeyle gerçekleştirildiği bildirilmiştir (GMA ÇTMA
284/1/636, s 23).
Ahıska Kazası İcra Komitesi 1929 yılı 25 Mart tarihinde şöyle içerikte rapor sunmuştur:
“Defterdarlık işlemlerinin Türkçe yürütüldüğü tüm yerel idarelerin kâtipleri yeni alfabeyi
benimsemişlerdir”. Aynı yılın yazında Ahıska kaza merkezinde maliye çalışanları için 59 kişilik yeni alfabe
kursları ayarlanmıştı. Kurs müdavimleri yeni alfabeyi öğrenmişlerdi (GMA ÇTMA 284/1/636, s 3).
10 Ağustos 1929 gününde Tiflis'te Milli Azınlıklar Şurası'nda yeni Türk alfabesi konulu
müşaverede Türk Arap alfabesinin Latin harflerine dönüştürülmesine ahalinin olumsuz baktığının,
okullarda yeni alfabeye hazırlıksız geçildiğinin altı çizilerek, özellikle Ahıska kurslarında öğretmenlerin
kendilerinin yeni alfabeyi zayıf benimsedikleri, ay yarımlık kursların az verimli olduğu, kursların süresinin
uzatılması gerekçesi dile getirilmişti (GMA ÇTMA 284/1/636, s 20).
Ahıska kazasında yeni alfabeye geçit tüm ahali arasında istenilen düzeyde teşkil
edilememişti. Merkezi basın da bu özelde 1929 yılının 24 Mart'ında eleştiride bulunarak şunları yazmıştır:
“Yeni alfabenin önemi önceden açıklanmamış ve teşvik edilmemiş bir şekilde uygulanmıştır. Bu durum
köylülerin bir kısmında anlaşılmazlığa ve rahatsızlığa neden olmuştur. Yeni Türk alfabesinin uygulanması
üzere Umum Gürcistan Komitesi kazada hiçbir etkili çalışma yapmamıştır” (Zarya Vostoka 1929/66, s 3).
Ahali arasında eski alfabe diye tanımlanan Arap alfabesini tercih edenler çok idi. Ahıskalı
sürgün Enver Haşimoğlu'dan bir hatıra: “O zamanlar Enver'in ağabeyi Server, İskender Efendi hocadan
Arapça dersleri alıyordu. Bir gün Server bir yerden Latin alfabesini bulup gizlice öğrenmeye başlamış.
Bunu öğrenen hoca efendi, Server'i yakalayıp sopa atmış. Enver ise Zahan'daki okulda Azeri Türkçesiyle
okumaktaydı” (Ferhatoğlu 2010, s 28).
Öğrencileri yaşadıkları bölgelerin tarihi, coğrafyası, servetleri, edebiyat gelenekleri,
konuşma ağzı hakkında bilgilendirmek amacıyla öğretmenler, bireysel teşebbüslerde bulunuyor, çocuklarda
vatan, memleket sevgisi uyandırıyorlardı. Dolayısıyla da dersin niteliği, canlılığı ve anlaşılırlığı
sağlanıyordu. Bu amaçla ayrıca Tiflis'te yayınlanan Gençler Yurdu, Vatan mecmualarının yazılarından
yararlanılıyordu.
Köylerde açılan “Savatsızlığı Lağvetme” – okuryazarsızlığı imha etme kurslarında da temel
olarak yeni alfabenin öğretilmesine özen gösterilmişti.
Bu tip kursların sayısı 1924/1925 öğretim yılında Ahıska kazasında 1287 katılımcıyla 63
kurs, Ahılkelek kazasında 1841 katılımcıyla 42 kurs, izleyen öğretim yılında Ahıska kazasında 851
katılımcıyla 25 kurs, Ahılkelek kazasında 2893 katılımcıyla 97 kurs olmuştur (Gürcistan SSC Kültürel
Kuruculuk 1986, s 203).
Ülke basın organı Zarya Vostoka Doğu Şafağı gazetesinin yazdığına göre, bölgede Türkler
için yaz aylarında teşkil edilen 10 adet bu tür kurslarda önemli sonuçlar elde edilmiştir, hatta bu kursları
bitirenler bölge icra komitesinin kararıyla köy şuralarının sekreterleri çalıştırılmıştır (Zarya Vostoka
1930/128, s 4).
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Latin alfabesi ile ilgili ders kitabı açısından sorunlar ortaya çıktığında yerli aydınlar
girişimlerde bulunmuşlardı. 1934 yılı Aralık – 1937 yılı 18 Mart tarihlerinde Adıgün ilçesinde gazetecilik,
ilçe eğitim şubesinde müfettişlik yapmış Memmed Hüseyin Bahtiyarlı'nın anılarından: “İlçe eğitim müdürü
Rıza Şahveled'in teşebbüsüyle alfabe kitabının azlığı dikkate alınarak, yeni alfabe kitabı düzenlenip ilçe
matbaasında basıldı, köy çocuklarına bedava dağıtıldı” (Gürcüstan 1991/47, s 2) (Memmedli 2012, s 20)
(http://www.ahiska.org.tr/?p=2890).
2. LATİN ALFABESİNDEN KİRİL ALFABESİNE
1926–1940 yıllarında Azerbaycan'da ve Gürcistan Türkleri arasında uygulanmış olan Latin
grafikli alfabe yerine 1940 yılı başlarından Kiril Rus grafikli Azerbaycan alfabesi uygulanmıştır. Mayıs
ayından itibaren Ahıska bölgesi okullarında da Kiril Rus grafiği temelinde Azerbaycan Türkçesi harflerine
geçilmiştir.
Arşivde, dönemin gazetelerinde 1940–1944 yıllarında Ahıska Türk okullarında Kiril-Rus
alfabesiyle öğretim yürütüldüğü hususunda materyaller bulunmaktadır (GMA ÇTMA 300/1/126, 1/142...)
(GMA SCBA 6/2, 6/12...). Yerel gazeteler Kiril-Rus alfabesiyle yayımlanmıştı (Adıgün Kolhozcusu 1940)
(Kızıl Bayrak 1940).
Köylerde yeni alfabe kursları ağı yıldan yıla genişlenmişti. Yerel gazetenin 27 Haziran 1940
sayısından: “Kısatip beldesinde yeni Azerbaycan alfabesinin öğrenilmesi için 7 kurs teşkil edilmiştir. Bu
kurslara 122 erkek ve 85 kadın katılıyor. Kolhozcular yeni Azerbaycan alfabesini öğrenmeye hevesle
gelirler. Kurs katılımcıları Hası Lütfi kızı, Mecidiye Yifen kızı ve başkaları yeni Azerbaycan alfabesini
oldukça iyi öğrenmişler. M. Kerimov” (Kızıl Bayrak 1940/31, s 4).
Yeni alfabenin öğretilmesini sağlamak amacıyla mektepler nezdinde yaşlılar için
okuryazarlık kursları teşkil edilmişti. Bu tip kurslardan birisi de Adıgün ilçesi Pulate okulunda açılmıştı ve
bu kurslarda köyün 60 yaşlı meskûnu yeni alfabe ile okuryazarlık becerilerini benimsemişti (Sovet
Gürcüstanı 1940/3, s 4).
Alfabe değişimi esnasında yerel gazetelerde Yeni Elifbayı Öğrenenlere veya Yeni Azerbaycan
Elifbasını Öğrenenlere başlıklarıyla dersler niteliğinde yazılar sunulmuştur (Adıgün Kolhozcusu 1940/33,
s 2; 1940/34, s 2; 1940/37, s 2; 1940/38, s 2; 1940/40, s 2; 1940/41, s 3; 1940/42, s 4) (Kızıl Bayrak 1940/31;
1940/33, s 4).
Şöyle öğretici yazılardan örnekler (Adıgün Kolhozcusu 1940/33, s 2) (Kızıl Bayrak 1940/31,
s 4):

Yerel gazeteden Yeni alfabeni öğrenmeğe ciddi girişmişler başlıklı bir yazı:
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“Zarzma kendinde savatsızların ve azsavatlıların savatlanması işine ciddi başlanılmıştır. 26
komunalar kolhozunun ilk komsomol teşkilatının kâtibi Paşa Şükrü oğlu ve kolhozun başkanı Yusuf Ömer
oğlu savat kursları işine kaygılı yanaşmaları neticesinde kurs teşkil edilmiş ve savatsızların kursa celp
edilmesi kurtarmıştır. Burada teşkil edilmiş bir kadınlar kursunda 25 nefer okumaktadır. Kursta
okuyanlardan Firdevs Şaduman kızı, Susi Kerim kızı ve Gülistan İlyas kızı birinci günlerden derse vaktinde
ve muntazam gelerek hevesle savatlanırlar. R. Recep oğlu” (Adıgün Kolhozcusu 1941/1, s 1).
Konu özelinde bilim insanlarının notlarından:
“1926'da yapılan nüfus sayımında, Ahıska bölgesi ahalisi, Türk kimliğiyle yazılmışken,
okullarda eğitim Türkçe yapılırken, 1935/1936 öğretim yılında okul dili Azerbaycan Türkçesine
dönüştürüldüğü gibi, ahaliye de Türk yerine Azerbaycanlı kimliği verilmiştir. Mekteplerde de dersler, önce
Azerbaycan lehçesinde Arap, sonra Latin ve ardından da Kiril alfabeleriyle okutulmaya başlanmıştır”
(Zeyrek 2001, s 37).
“Sürgün yıllarına doğru vatanımızda eğitim nasıldı? diye sorduğumda dedem, hayatının
eğitim sürecini birkaç cümle ile: – İlk zamanlar Osmanlıca, Arapça, Farsça, daha sonraki tarihsel süreç
içerisindeyse yeni Latin alfabesinde Türkçe, birkaç sene Gürcüce eğitim aldık, son olarak ise Azerbaycan
Türkçesinde eğitim alırken sürüldük, – şeklinde anlatmıştı” (Ahıskalı 2014, s 217–218).
SONUÇ
Edinilen bulgular doğrultusunda; Sovyet rejimi dönemi Ahıska Türk okullarında 1921–1927
yılına kadar Arap alfabesi, 1927–1939 yıllarında Latin alfabesine uyarlı Azerbaycan Türk alfabesi, 1940–
1944 yıllarında ise Kiril-Rus alfabesine uyarlı Azerbaycan alfabesi uygulanmış olduğu, ayrıca Gürcü dilinin
devlet dili statüsünde okutulduğu dolayısıyla Gürcü alfabesinin de öğretildiği anlaşılmaktadır.
Bu zorlu sürecin Ahıska Türk okullarında eğitim-öğretimin niteliğini olumsuz etkilediği
kanaatine varılmaktadır. Çeşitli alfabeler üzere öğrenim görmelerine rağmen, Ahıska Türkleri aydınlanma
hareketlerini başarıyla gerçekleştirerek, toplumsal hayatta etken faaliyetlerde bulunmuşlardır.
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(37)
Arş. Gör. Sinem ÇELİK217
İTALYA’DA YÜKSELEN AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ
RISING EUROSCEPTICISM IN ITALY

ÖZ
Özellikle son on yılda İtalya’da Avrupa Birliği (AB)’ne yönelik tutumlar giderek değişmiştir.
İtalyanlar tarafından ifade edilen tutarlı geleneksel destek, son zamanlarda değişken ve hatta kritik bir yapıya
bürünmüş, AB üyeliğine olan inanç İtalyan vatandaşları arasında önemli ölçüde azalmıştır. AB karşıtlığını
yansıtan Avrupa şüpheci söylemler ülkede tırmanışa geçmiş, özellikle 2018 seçimlerinden sonra İtalya
hükümeti çoğu zaman AB ile çatışmaya girmiştir.
Bu makale, İtalya halkı ve siyasilerine odaklanarak, özellikle 2000’li yıllardan sonra ülkede varlık
gösteren Avrupa şüpheciliğinin sebeplerine ve Avrupa bütünleşmesi konusunda İtalyan tutumlarındaki
değişikliklere kısa bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
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ABSTRACT
Especially in the last decade, attitudes towards the European Union (EU) have gradually changed in
Italy. Consistent traditional support expressed by Italians has recently taken a volatile and even critical
structure. Faith in EU membership has declined significantly among Italian citizens. Euroscepticism rhetoric
reflecting anti-EU sentiment has escalated in the country. Especially after the 2018 elections, the Italian
government has often come into conflict with the EU.
This article aims to provide a brief overview of the reasons for the Euroscepticism that existed in the
country especially after the 2000s and the changes in Italian attitudes towards European integration, focusing
on the public and politicians of Italy.
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GİRİŞ
Avrupa şüpheciliğinin etkisi AB’nin kurucu üyeleri olan birçok ülkede varlığını göstermeye
başladığında, Birlik ile üye devletler arasındaki ilişki birçok önemli değişiklikle karakterize olmuştur. İtalya,
Avrupa bütünleşmesine yönelik tutumların hızla değiştiği ve Avrupa şüpheciliğinin son on yılda giderek artan
bir ilgi kazandığı bir ülke olarak görülmektedir. İtalya’da Avrupa şüpheci söylemler, ülkede yaşanan
neredeyse her krize bağlı olarak giderek artmaktadır. AB karşıtlığının her ne kadar ekonomik temelli bir
karşıtlık olduğu düşüncesi hâkimse de, aslında Avrupa şüpheciliğinin tabanında birçok sosyal, siyasal ve
ekonomik problem yatmaktadır. Özellikle son on beş yılda yaşanan ekonomik kriz, göçmen-mülteci sorunu,
Covid-19 salgını ve bunlara bağlı olarak popülist partilerin güç kazanması İtalya’daki Avrupa şüpheci
söylemlerin zirveye çıkmasına yol açmıştır. Nitekim tüm bu yaşananlar hali hazırda Temmuz 2020’de
“İtalexit” isimli bir siyasi partinin kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durum aslında İtalya’da Avrupa
şüpheciliğinin geldiği son noktayı anlamak açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, İtalya’da giderek artan
Avrupa şüpheci söylemlerin sebeplerini ve ortaya çıkması muhtemel gelişmeleri ortaya koyma amacını
taşımaktadır. Makalenin anlatım planı şu şekilde düzenlenmiştir: İlk olarak Avrupa şüpheciliğine ilişkin tanım
ve sınıflandırmalara yer verilmiş, kavramın genel anlamda neyi ifade ettiği vurgulanmıştır. Daha sonra
İtalya’nın AB bünyesindeki kısa tarihine değinilmiş ve İtalya’da birçok faktörden etkilenerek bugünkü halini
alan Avrupa şüpheciliği ele alınmıştır.
Kavramsal Çerçeve
1980’lerden beri yaygın olarak kullanılan Avrupa şüpheciliği (Euroscepticism) kavramı, en genel
anlamda “Avrupa bütünleşmesi sürecine karşı muhalefet ve şüphe” olarak tanımlanabilir (Taggart, 1998: 365).
Siyasi aktörler tarafından AB politikalarını reddeden söylemsel bir argüman olarak da yorumlanabilen Avrupa
şüpheciliği kavramının doğası tepkiseldir. Avrupa şüpheciliği kavramsal olarak yalnızca Avrupa bütünleşme
sürecinin kendisiyle değil, aynı zamanda siyasi aktörlerin bu süreci meşrulaştırmak için kullandıkları
gerekçelendirici söylemlerle de ilgilidir (Trenz ve Wilde, 2009: 6).
Kavramı açıklamak için çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Taggart ve Szczerbiak (2002: 7),
kavramı “sert Avrupa şüpheciliği” ve “yumuşak Avrupa şüpheciliği” olarak iki kategoriye ayırmıştır. “İlkeli
muhalefet”e atıfta bulunan sert Avrupa şüpheciliği, Avrupa bütünleşmesinin reddedilmesi ve AB’den geri
çekilme çağrıları etrafında merkezlenir. Buna karşılık, yumuşak Avrupa şüpheciliği, Avrupa bütünleşmesinin
tamamen reddedilmesine değil, yetkinliklerin daha da genişletilmesine vurgu yapan ve kötü gidişata itiraz
eden “nitelikli muhalefet”e atıfta bulunur. Yumuşak Avrupa şüpheciliği, AB’nin varlığını ve aynı zamanda
üyeliğini destekleyen bir tür reformist Avrupa şüpheciliğidir (Henderson, 2001: 20).
Partilerin genel olarak bütünleşme fikri ve AB’nin gerçekte neye benzediği konusunda farklı fikirleri
olabileceğini belirten Kopecký ve Mudde (2002) özellikle yumuşak Avrupa şüpheciliğinin aşırı kapsayıcı
doğasına atıfta bulunur. Krouwel ve Abts (2007), Avrupa şüpheciliğinin genellikle inkâr yerine şüphe konusu
olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaparak, kavramın “mevcut AB performansından bazı
memnuniyetsizlikler ile genel Avrupa bütünleşmesi projesine duyulan güven arasında bir değiş tokuş”
anlamına geldiğine dikkat çeker.
Kavramın tartışmalı ve kesin olmayan doğası Avrupa şüpheciliğinin tam olarak neyi ifade ettiği
hususunda belirsizlik yaratır. Kavramı, saf “eurofobi” ile ilgili görüp Avrupa bütünleşmesini hem politik hem
de ekonomik anlamda kökten reddedenler olduğu gibi, yumuşak ve katı Avrupa şüpheciliğinin ötesine
geçmenin önemini vurgulayarak, Avrupa şüpheciliğine bir söylem olarak yaklaşmanın, AB ve politikalarına
yönelik eleştiri ve muhalefet çeşitleri hakkında daha iyi fikir edinmeye yardımcı olacağını savunanlar da vardır
(Leconte, 2015).
Görüldüğü üzere, AB şüpheciliği kavramının net ve kesin bir tanımı bulunmamaktadır, kavram somut
veya kurgulanmış bir düzlemde itirazları seslendirmektedir. Bu bilgiler ışığında AB şüpheciliğinin, kısaca,
rasyonel ya da duygusal nedenler dolayısıyla AB bütünleşmesine tamamen karşı çıkma veya mesafeli durma
olarak tanımlanabileceğini söylemek mümkündür.
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İtalya ve AB - Kısa Bir Tarihçe
İtalya, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)’nu kuran 6 üyeden (Belçika, Almanya, Lüksemburg,
Fransa, İtalya ve Hollanda) biridir. İtalya, toplam AB nüfusunun %13,5’ini oluşturmaktadır (Eurostat, 2020).
İtalya’nın para birimi, 1 Ocak 1999’da Euro Bölgesi’ne üye olduğundan bu yana Euro’dur (€) (European
Commission, 2020). Avrupa Parlamentosu’nda 73 sandalyeye sahip olan İtalya, AB dönem başkanlığını 1959
ile 2020 arasında 12 kez gerçekleştirmiştir. İtalya, 26 Ekim 1997’den beri Schengen Bölgesi’ne üye bir ülkedir
(European Union-İtaly, 2020).
İtalyan hükümetleri 1950’lerin başından beri Avrupa bütünleşmesini ve Birliğin oluşumunu
desteklemişlerdi, ancak idealist niyetleri ve gerekli olanı uygulama yetenekleri nadiren uyumluydu (Daniels,
1998). İtalya, ortak bir pazarın olumlu etkileri için yüksek bir sesti ve Roma Antlaşması’na giden yolda
malların, emeğin ve sermayenin serbest dolaşımının gerçekleşmesi için çok çaba harcadı (Bindi, 2011).
Hıristiyan Demokrat Parti’nin hâkimiyetine rağmen, “daha yakın bir birlik yaratma” anlaşmasını
izleyen yıllar, İtalya’da sayısız değişiklik ve yeniden kabine yapılanmasına tanık oldu. İtalya’daki kalıcı
istikrarsızlık, yolsuzluk skandallarıyla daha da yoğunlaştı ve ülkede Avrupa bütünleşmesine odaklanmaktan
ziyade iç siyaset tarafından sürekli kesintiye uğrayan bir ulus ortaya çıktı (Baratta, 2019). Tek bir para
biriminin oluşumu da İtalya’nın tek bir Avrupa pazarını tamamlamak için gerekli direktifleri uygulama
geçmişinin zayıf olması nedeniyle önemli zorluklar getirdi. (Bindi, 2011).
Başbakan Romano Prodi tarafından getirilen bir defaya mahsus “Eurotax” tek para biriminin piyasaya
sürülmesi için önemli bir tedbirdi. Euro’ya geçiş çabalarının yükünü çeken İtalyan halkı, Euro Bölgesi’nin bir
üyesi olarak daha iyi ve daha istikrarlı bir ekonomik gelecek umuduyla vergiyi (Eurotax) kabul etti (Bindi,
2011). Burada İtalyan halkının beklentisine dikkat etmek önemlidir. Zira İtalya’da bugün Avrupa şüpheci
söylemlerin artması, halkın hayalleri ile gerçek arasında yaşanan uçurumun önemli bir göstergesidir.
İtalya’da Avrupa Şüpheciliği
Vatandaşları arasında en güçlü AB karşıtı duygulara sahip Birlik üyesi ülkelerden biri olan İtalya’da,
2019 yılında “Eurobarometer” tarafından gerçekleştirilen ankete göre, AB üyeliğinin olumsuz-kötü olduğunu
belirtenlerin oranı %21’e tekabül etmektedir. İtalya’da Avrupa şüpheciliğine geçiş, son yıllarda artan ivme ile
birkaç on yılda meydana gelen ve tek bir nedenden dolayı açıklanamayacak çok faktörlü bir eğilimdir. Avrupa
şüpheciliğine giden süreçte karşılaşılan sebepler çeşitli ve birbiriyle ilişkilidir; bunun anahtarı tartışmalı bir
şekilde insanların karşılaştığı ekonomik durumdur (Quirk, 2020: 70, 73).
2000’li yıllarda küresel mali krizin İtalya’ya uzun süreli zarar vermesi, Avrupa şüpheciliğine geçişte
mihenk taşıdır. Küresel krizle birlikte yaşanan ekonomik kırılganlık, fedakârlığın sınırlarını ortaya çıkarmış,
Ekonomik ve Parasal Birlik sınırları içinde kamu borcunun temel ağırlığının önemini göstermiştir (Brunazzo
ve Mascitelli, 2020: 28). İtalya’nın Avrupa şüpheciliğine geçişinde belirleyici olan şey ise, merkez sağ
liderliğin imzaladığı yeni siyasi yön olmuştur. Silvio Berlusconi’nin Brüksel liderliğine açıkça meydan
okuması ve Irak Savaşı’nda ABD’nin yanında yer alması buna verilebilecek en güzel örnektir (Fisher, 2006).
İtalya’da Avrupa şüpheciliğinin giderek artmasının önemli bir nedeni de Kaddafi’nin düşüşü,
Libya’nın çöküşü ve özellikle Suriye iç savaşı sonrasında bu ülkelerden binlerce mülteci ve göçmenin İtalya
üzerinden Avrupa’ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışması ile ilgilidir. İtalya geçiş güzergâhında olduğundan
göçmen ve mültecileri almak için ön safhada yer almaktadır. İtalya onların nihai varış noktası olmamakla
birlikte, gelen göçmen akınlarıyla uğraşmak zorunda kalan güneydeki yoksul bölgelerin çoğu bu durumdan
hoşnut olmamıştır. Söz konusu durum karşısında AB’nin tepkisizliğiyle yüz yüze gelen İtalya kendini yalnız
bırakılmış ve terk edilmiş hissetmiştir (Akdoğan ve Sarıoğlu, 2017).
Göç krizi, yüksek işsizlik oranı ve İtalya’nın kurumlarına duyulan güvenin azalması, İtalyan “sol”
partilerinin iktidarda kalmasının önündeki en önemli engellerden bazılarıdır. Hem İtalya’daki ekonomik kriz
hem de Demokrat Parti tarafından yönetilen ve AB tarafından desteklenen önceki hükümet tarafından
dayatılan kemer sıkma önlemleri, yeni Avrupa şüpheci ve tamamen popülist partilerin iktidara gelmesini
teşvik etmiştir. Kuzey Ligi ve Beş Yıldız Hareketi, AB şüphecisi partilerdendir. Her iki popülist parti de
AB’ye karşı olan radikal yaklaşımıyla İtalyan bölgelerinde ve vilayetlerinde seçim kampanyalarını devam
ettirmekte ve giderek güç kazanmaktadır (Vdovychenko, 2018: 94-95). Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini,
299

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

genel seçimleri (partisini 2019 Avrupa seçimlerinde seçim zirvesine götürüyor) takip eden aylarda
popülaritesini özellikle göç ve AB karşıtı üzerine inşa ederek İtalyanların ortak duygularından yararlanma
konusunda oldukça yeteneklidir (Conti, Marangoni ve Verzichelli, 2020).
İtalya’da artan Avrupa şüphecisi söylemler, Covid-19 salgınının İtalya’ya trajik etkisi karşısında AB
dayanışmasının başarısızlığı ile daha da şiddetlenmiştir. Covid-19 virüsünden erken ve sert bir şekilde
etkilenen İtalya, dünyadaki en fazla enfeksiyona ve ölüme sahip ülkeler arasında yer almıştır. İtalya’nın her
geçen gün artan çaresizliği karşısında AB, İtalya’yı kendi kaderine terk etmekten ötesini yapmamış, bu durum
da İtalya’da AB şüphecisi söylemleri fazlaca harekete geçirmiştir (Boccia, Ricciardi ve Ioannidis, 2020).
İtalya’da AB’nin bu başarısızlığı ve ülkeler arasındaki koordinasyon eksikliği gerçek bir ihanet duygusu
yaratmıştır. AB’de, Komisyon Başkanı hatayı fark ederek “İtalya’dan içten bir özür dilediğini” belirtse de
birçok İtalyan için artık çok geç olduğunu söylemek mümkündür.
SONUÇ
İtalya’da özellikle son yirmi yılda şekillenen Avrupa şüpheci söylemlerin çok faktörden beslendiğini
söylemek mümkündür. Avrupa şüpheciliğine geçişte ilk gelişme 2000’li yıllarda yaşanan küresel ekonomik
kriz olmuştur. Ülkenin kamu borcunun arttığı bu dönemde AB’nin ekonomik kırılganlık karşısındaki
fedakârlığı ve yaklaşımı sorgulanmaya başlanmıştır. İtalya’nın özellikle 2013-2015 döneminde geçiş
güzergâhı üzerinde bulunması dolayısıyla Ortadoğu ülkelerinden gelen göçmen ve mülteci akınıyla tek başına
mücadele etmek zorunda kalması, Avrupa şüphecisi söylemlerin giderek artmasını beraberinde getirmiştir.
Covid-19 salgınının yol açtığı sürecin Avrupa şüpheciliği açısından tabiri caizse bardağı taşıran son damla
olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim İtalya’nın salgın süresince yaşadığı ekonomik ve sosyal
olumsuzluklara adeta kulak tıkayan AB, kendi içerisinde ciddi bir koordinasyon eksikliği olması dolayısıyla
etkisiz bir kurum gibi davranmaktan öteye gidememiştir.
Böylesi bir atmosferde Avrupa şüpheci siyasi yön, birçok İtalyan’ı AB’nin bir parçası olmanın
yaşanabilirliğini ve değerini sorgulamaya iten ve giderek değişen bir ekonomik ve sosyal manzara üzerine
inşa edilmiştir. İtalya’nın AB’den uzaklaşmaya devam edip etmeyeceğini söylemek zordur, ancak
Brüksel’deki siyasi elitin yapması gereken çok şey olduğu açıktır. Birlik, AB üyeliğinin değerini göstermek,
İtalyan halkının öfkesini ve hoşnutsuzluğunu gidermenin bir yolunu bulmak durumundadır. Ancak
nihayetinde, ekonomik durgunluk ve işsizliği çözümlemek ve güven tazelemek önemli miktarda zaman
alacağından, kısa vadede durumu tersine döndürmek oldukça zordur. AB’nin söz konusu durumları
iyileştirmek ve kaybolan güveni yeniden kazanmak için sürdürülebilir ve etkili politikalar uygulaması
gerekecektir.
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(38)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent DURAN218; Arş. Gör. Cemal GÜLER219; Doç. Dr. Selçuk Bora
ÇAVUŞOĞLU220
TENİS OYUNCULARINDA BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ ve YAŞAM DOYUMU
MANAGEMENT OF LEISURE TIME and LIFE SATISFACTION OF TENNIS PLAYERS

ÖZ
Bu çalışmanın amacı tenis oyuncularının boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeylerini farklı
değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın evrenini tenis oyuncuları oluştururken, örneklem grubunu
gönüllü katılım esasına göre belirlenen 459 tenis sporcusu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel
bilgi formunun yanında Wang ve ark., (2011) tarafından geliştirilen, Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından
Türkçe’ye uyarlanıp geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği” ve Diener ve ark., (1985)
tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlanması Köker (1991) tarafından yapılan “Yaşam Doyumu Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgilerin dağılımını belirlemek için yüzde ve frekans tanımlayıcı
istatistiksel yöntemler kullanılmış, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için çarpıklık
ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı tespit edilmiş, parametrik testlerden oneway anova ve bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır.
Sonuç olarak tenis sporcularının boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim
durumu, gelir düzeyi, lisans durumu, haftalık antrenman sıklığı, boş zaman süresi ve boş zamanlarını
değerlendirme güçlüklerine göre farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Boş zaman, tenis oyuncuları, yaşam doyumu.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the leisure management and life satisfaction levels of tennis players
in terms of different variables. While the universe of the research is composed of tennis players, the sample
group consists of 459 tennis athletes determined on the basis of voluntary participation. In addition to the
personal information form as a data collection tool, the "Leisure Management Scale" developed by Wang et
al. (2011), adapted to Turkish by Akgul and Karakucuk (2015) and validated and reliable, and Diener et al.
(1985). "Life Satisfaction Scale" was used, which was developed and adapted to Turkish by Koker (1991). In
the analysis of the data, percentage and frequency descriptive statistical methods were used to determine the
distribution of personal information, and the skewness and kurtosis values were checked to determine whether
the data showed normal distribution. It was determined that the data were distributed normally, one-way
anova and independent sample t-test were applied among the parametric tests.
As a result, the leisure management and life satisfaction levels of tennis athletes differ according to
their gender, age, education level, income level, license status, weekly training frequency, leisure time and
leisure time difficulties.
Keywords: Leisure, tennis players, life satisfiction.
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GİRİŞ
Zaman kavramına bakıldığında ortak tanım, herkesin sahip olduğu fakat aynı şekilde
değerlendiremediği eşsiz bir kaynak olarak tanımlanmaktadır. Karaküçük (2008)’e göre zaman, zihinde
yaratılan, olguların birbirini izleyerek ve olgular içinde sürüp giden, başlangıç ve bitişi belli olmayan soyut
bir kavramdır. Zaman insanoğlunun varlığından beri büyük önem taşımış, mesleki hayat başarısındaki payı
birey ve aynı zamanda toplumlar için oldukça fazladır (Karaküçük, 1997). Zaman kavramı kullanım açısından
incelendiğinde çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman (serbest zaman) olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma
zamanı iş amaçlı, zorunlu geçen süreyi, çalışma dışı zaman ise hayatı idame ettirebilmek için temel ihtiyaçların
olduğu ve boş zamanı ifade etmektedir (Meyer ve ark., 1970). Teknolojinin gelişmesi ve makineleşmenin
artmasıyla insanlar daha çok boş zamana sahip olmaya başlamıştır (Çuhadar ve ark., 2019). İnsanların fiziksel
ve zihinsel özellikleri dünyanın gelişim süreci içinde değişmeye başlamaktadır. Bu süreçte insanların fiziksel
ve zihinsel sağlıklarının korunması için boş zaman ve rekreasyon kavramları bir yol niteliğindedir (Demirel
ve ark., 2017). Boş zamana sahip olmak kadar yönetebilmek de zamanı aktif ve faydalı geçirebilme
bakımından önem arz etmektedir. Literatürü incelediğimizde boş zaman yönetimi ile ilgili çok fazla çalışma
yer almamaktadır. Zaman yönetimi bireyin iş ve özel hayatındaki amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yönetim
fonksiyonlarını uygulama sürecidir (Erdem, 1999). Son yıllarda zaman kavramı önem kazanmış, zamanın
etkin ve faydalı kullanılabilmesi için zaman yönetiminin de önemi aynı ölçüde artmıştır (Tektaş ve Tektaş,
2010). Günümüzde zaman yönetimi kavramı, profesyonel çalışma hayatının en önemli faktörlerinden biri
olmuştur (Akatay, 2007: Sayan, 2005). Zamanını iyi yöneten bireyler, kariyer planlamasını başarılı yaparken,
daha fazla öğrenme imkanı bulmaktadır. Boş zaman fırsatı yaratabilen birey bu zamanı etkili
kullanabilmektedir. Zamanı yönetebilmek beraberinde boş zamana sahip olmayı gerektiren etkendir (Eranıl
ve Özcan, 2018). Boş zamanını başarılı yönetebilen bireyler kendisine katkı sağlar ve sosyal ilişkiler kurabilir.
Bireyin aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltir. Boş zamanında katılmış olduğu aktif veya pasif etkinlikler
iş hayatındaki verimini de arttırır. Özellikle kent yaşamında bireyin boş zamanı değerlendirmesi fizyolojik
ihtiyaç arasında artan bir eğilim göstermektedir (Kurar ve Baltacı, 2014). Zaman yönetimi işgücü yoğun olan
insanların ortaya çıkardığı ve Danimarka’dan dünyaya yayılan bir kavramdır. Güç geçtikçe iş yaşamının
önemli bir unsura haline gelmiştir (Çelik ve Akatay, 2007). Bireylerin iş yaşamında veya sosyal hayatında
koyduğu hedeflere ulaşabilmesi, hedefe yönelik yaptığı çalışmalara bağlıdır. Amaca varabilmek için yapılan
doğru seçimler zamanı iyi düzenlenmesine bağlıdır (Uğur, 2000).
Yaşam doyumu, mutluluk ve moral gibi tam olarak iyi olma halini ifade eder (Vara, 1999). Bireyin
gün içinde hissettiği olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelere baskın olmasıdır. Yaşam herşeyi kapsayacak
kadar geniş olduğu için, yaşam doyumunu çeşitli öğelerle tanımlamak güçtür (Quinn and Shepard, 1974).
Yaşam doyumu tek bir alanla ilgili değil, yaşamın tümünün olumlu olarak değerlendirilmesidir. Bireyin
sadece işinden memnun olması, yaşam doyumunun yüksek olduğu anlamına gelmez. Yaşam memnuniyeti
için yaşamın tüm alanlarının iyi olması gerekir (Veenhoven, 1996b). Lucas’a (1999) göre ise yaşam doyumu,
bireyin yaşamı değiştirme isteği, geçmiş ve gelecekten doyum ve çevresindeki insanların o kişinin yaşam
hakkındaki fikirlerini kapsamaktadır. Bireyin yaşam doyumu, bireyin yaşama yüklediği anlam, kişilik yapısı,
uyumu, beklentileri gibi birden çok faktörden etkilenmektedir (Recepoğlu, 2013). Bireyin sahip olduğu genel
yargı ve değerlendirmeler olarak tanımlanan yaşam doyumu, bireylerin öznel hayatındaki tatmin duygusunun
neden olduğu bir duygu değişimidir (Çivitçi, 2012). Kişilerin yaşadığı ve yaşamak istediği standartlar
arasındaki ilişki ne kadar yakınlaşırsa yaşam doyumu o kadar yükselecektir (Diener, 2000). Yaşam doyumu,
bireyin yaşamını kendi kriterlerine göre olumlu olarak değerlendirmesi ve amaçlarını başarma derecesiyle
ilgilidir (Serin, Aydınoğlu 2013).
Yaşam doyumu yüksek olan bireylerin boş zaman yönetimini de planlı ve hedeflerine yönelik
yapabileceği söylenebilir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, tenis oyuncularının boş zaman yönetimi ile
yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
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YÖNTEM ve GEREÇ
Araştırmanın evrenini faal tenis sporcuları oluşturmaktadır. Seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden, uygun örnekleme yöntemi seçilerek oluşturulan katılımcıların %47,1’i “Kadın”, %52,9’u
“Erkek olmak üzere toplam 459 tenis sporcusudur. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanında,
tenis sporcuların boş zaman yönetimlerini ölçmek amacıyla, Wang ve ark., (2011) tarafından geliştirilen,
Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Boş Zaman
Yönetimi” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tip (1= tamamen katılıyorum, 5= hiç katılmıyorum) 15 madde
ve Amaç belirleme ve yöntem, boş zaman tutumu, programlama ve değerlendirme olarak 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. 13, 14 ve 15.maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ölçeğin geneline
ilişkin .71, alt boyutlar arasında ise .62 ve .84 arasında değişmektedir. Sporcuların yaşam doyumlarını ölçmek
amacıyla ise Diener ve ark., (1985) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlanması Köker (1991) tarafından
yapılan “Yaşam Doyumu” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 7’li liker tip ve 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin test
tekrar test güvenirlik katsayısı .85 olduğu saptanmış, bu çalışma için ise ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .84
olarak bulunmuştur.
Çalışmamızda veriler elde edilirken katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı istatistikler ( yüzde ve frekans) kullanılmıştır. Verilerin normallik değerini tespit etmek amacıyla
çarpıklık ve basıklık değerlerini saptamak için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış, verilerin normal
dağıldığı tespit edilmiştir. Jondeau ve Rockinger (2003)’a göre alt boyutların çarpıklık ve basıklık değerleri
+3 ve -3 arasında değişebileceğinden, veriler normal dağılım paramatrelerine uygun koşullar taşımaktadır.
Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak bağımsız örneklem t-testi ve One-way Anova testleri uygulanmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Boş zaman yönetimi alt boyutları ve yaşam doyum ölçeği iç tutarlılık kat sayıları
İç

Alt Boyutlar

tutarlılık kat

sayısı
Amaç

belirleme

ve

.846

yöntem
Boş zaman tutumu

.749

Programlama

.622

Değerlendirme

.646

Yaşam Doyum ölçeği

.845

Tablo 1’de katılımcıların boş zaman yönetimi alt boyutları ve yaşam doyum ölçeğine ait iç tutarlılık
katsayıları verilmiştir. En yüksek iç tutarlılık katsayısı .846 ile “Amaç belirleme ve yöntem” alt boyutu olarak
tespit edilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

Gelir Düzeyi

Lisansınız var mı ?

304

n

%

Kadın
Erkek
10-18 yaş
19-27 yaş
28-36 yaş
37 yaş ve üzeri
İlk/Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Düşük
Orta

216
243
31
145
88
195
11
66
290
92
25
375

47,1
52,9
6,8
31,6
19,2
42,5
2,4
14,4
63,2
20,0
5,4
81,7

Yüksek

59

12,9

Evet

219

47,7

Hayır

240

52,3
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Haftada kaç gün antrenman yapıyorsunuz ?

Kaç yıldır tenis sporu ile ilgileniyorsunuz ?

Haftalık boş zaman süresi

Boş zamanlarınızı değerlendirmde güçlük
çekiyor musunuz ?

1 gün

92

20,0

2 gün

163

35,5

3 gün

91

19,8

4 gün ve üzeri

113

24,6

0-3 yıl
4-7 yıl

120
119

26,1
25,9

8-11 yıl

73

15,9

12 yıl ve üzeri

147

32,0

6-10 saat
11-15 saat

266
108

58,0
23,5

16 saat ve üzeri

85

18,5

Her zaman

23

5,0

Bazen

253

55,1

Hiçbir zaman

183

39,9

Toplam

459

100,0

Tablo 2’de katılımcılara ait demografik bilgiler verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların
%52,9’u “Erkek”, %42,5’i “37 yaş ve üzeri”, %63,2’si “Üniversite”, %81,7’sinin gelir düzeyi “Orta”,
%52,3’ünün lisansı “Yok”, %35,5’i haftada “2 gün” antrenman yapıyor, %32,0’ı “12 yıl ve üzeri” tenis
branşıyla ilgileniyor, %58,0’ının haftalık boş zaman süresi “6-10 saat”, %55,1’inin ise boş zamanlarını
değerlendirme güçlüğü “Bazen” olarak yer almaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç
yöntem

belirleme

ve

Boş zaman tutumu

Programlama
Değerlendirme
Yaşam Doyum ölçeği

Cinsiyet
Kadın

N
216

Ort.
2.06

SS
,67

Erkek

243

2.15

,66

Kadın

216

1.79

,68

Erkek

243

1.75

,71

Kadın

216

2.25

,69

Erkek

243

2.43

,85

Kadın

216

2,27

,74

Erkek

243

2,39

,79

Kadın

216

25,11

5,06

Erkek

243

23,46

6,15

t
-1,455

p
,146

,508

,612

-2,466

,014

-1,726

,085

3,158

,002

Tablo 3’ de katılımcıların cinsiyetlerine göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyumunu ölçmek
amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; cinsiyete göre “Programlama” alt
boyutu ve “Yaşam Doyum ölçeği” arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 4. Yaş değişkenine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç
yöntem

belirleme

Boş zaman tutumu

ve

Yaş
10-18

N
31

Ort.
2,46

SS
,81

19-27

145

2,17

,61

28-36

88

2,11

,67

37+

195

2,00

,67

10-18

31

1,87

,61

19-27

145

1,69

,61

28-36

88

1,90

,81

305

F

p

5,049

,002

1,763

,154
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Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

37+

195

1,76

,70

10-18

31

2,69

1,00

19-27

145

2,39

,76

28-36

88

2,29

,79

37+

195

2,28

,75

10-18

31

2,60

,85

19-27

145

2,44

,74

28-36

88

2,35

,75

37+

195

2,21

,76

10-18

31

25,32

5,55

19-27

145

23,44

6,28

28-36

88

24,40

4,82

37+

195

24,57

5,65

2,732

,043

3,977

,008

1,555

,199

Tablo 4’de katılımcıların yaşlarına göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla
one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; cinsiyete göre “Amaç-belirleme ve yöntem”,
“Programlama” ve “Değerlendirme” alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 5. Eğitim değişkenine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

Eğitim
İlk/Orta

N
11

Ort.
1,72

SS
1,04

Lise

66

2,20

,76

Lisans

290

2,13

,64

Lisansüstü

92

2,02

,63

İlk/Orta

11

2,33

,95

Lise

66

1,93

,67

Lisans

290

1,78

,69

Lisansüstü

92

1,56

,61

İlk/Orta

11

2,30

,73

Lise

66

2,71

,85

Lisans

290

2,30

,75

Lisansüstü

92

2,24

,79

İlk/Orta

11

1,75

1,14

Lise

66

2,42

,80

Lisans

290

2,37

,73

Lisansüstü

92

2,23

,77

İlk/Orta

11

28,00

4,81

Lise

66

24,68

5,89

Lisans

290

23,82

5,70

Lisansüstü

92

24,78

5,59

F

p

2,296

,077

6,480

,000

5,896

,001

3,226

,022

2,526

,057

Tablo 5’de katılımcıların eğitim durumlarına göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyumlarını ölçmek
amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; eğitim durumlarına göre “Boş zaman
tutumu”, “Programlama” ve “Değerlendirme” alt boyutları arasında anlanmlı farklılık tespit edilmiştir.
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Tablo 6. Gelir düzeyine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

Gelir düzeyi
Düşük

N
25

Ort.
2,27

SS
,62

Orta

375

2,13

,67

Yüksek

29

1,89

,64

Düşük

25

2,14

,72

Orta

375

1,74

,67

Yüksek

29

1,81

,78

Düşük

25

2,60

,80

Orta

375

2,37

,76

Yüksek

29

2,07

,89

Düşük

25

2,76

,66

Orta

375

2,32

,76

Yüksek

29

2,25

,83

Düşük

25

18,76

6,64

Orta

375

24,20

5,43

Yüksek

29

26,76

5,49

f
3,954

p
,020

4,068

,018

5,007

,007

4,132

,017

18,524

,000

Tablo 6’da katılımcıların gelir düzeyine göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyumlarını ölçmek
amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; gelir düzeyine göre, “Amaç belirleme ve
yöntem”, “Boş zaman tutumu”, “Programlama”, “Değerlendirme” alt boyutları ile “Yaşam doyum ölçeği”
arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 7. Lisans durumlarına göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

Lisans
Evet

N
219

Ort.
2,03

SS
,67

Hayır

240

2,18

,67

Evet

219

1,81

,73

Hayır

240

1,74

,66

Evet

219

2,38

,83

Hayır

240

2,31

,74

Evet

219

2,30

,76

Hayır

240

2,37

,77

Evet

219

24,81

6,02

Hayır

240

23,71

5,38

t
-2,318

p
,021

1,128

,260

1,001

,317

-,878

,380

2,074

,039

,
Tablo 7’de katılımcıların lisans durumlarına göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyumlarını ölçmek
amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; lisans durumlarına göre “Amaç belirleme
ve yöntem” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile aralarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 8. Haftalık antrenman sıklığına göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Haftalık
1 gün

N
92

Ort.
2,35

SS
,58

2 gün

163

2,08

,73

3 gün

91

2,08

,60

4+ gün

113

1,97

,66
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5,914

p
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Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

1 gün

92

1,84

,65

2 gün

163

1,73

,67

3 gün

91

1,71

,69

4+ gün

113

1,82

,77

1 gün

92

2,46

,70

2 gün

163

2,28

,73

3 gün

91

2,19

,69

4+ gün

113

2,47

,96

1 gün

92

2,59

,69

2 gün

163

2,29

,82

3 gün

91

2,24

,67

4+ gün

113

2,28

,79

1 gün

92

22,71

5,86

2 gün

163

24,73

5,09

3 gün

91

24,10

5,42

4+ gün

113

24,86

6,48

,807

,490

3,184

,024

4,277

,005

3,090

,027

Tablo 8’de katılımcıların haftalık antrenman yapma sıklığına göre boş zaman yönetimi ve yaşam
doyumlarını ölçmek amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; haftalık antrenman
yapma sıklığına göre “Amaç belirleme ve yöntem”, “Programlama”, “Değerlendirme” ve “Yaşam doyum
ölçeği” ile aralarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 9. Tenis sporuyla ilgilenme süresine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

Yaşam Doyum ölçeği

Yıllık
0-3

N
120

Ort.
2,12

SS
,69

F

4-7

119

2,07

,67

,664

,575

8-11

73

2,20

,62

12+

147

2,09

,68

0-3

120

1,74

,75

4-7

119

1,83

,71

,866

,459

8-11

73

1,83

,73

12+

147

1,72

,62

0-3

120

2,27

,84

4-7

119

2,34

,79

,865

,459

8-11

73

2,46

,81

12+

147

2,35

,72

0-3

120

2,29

,75

4-7

119

2,30

,80

1,600

,189

8-11

73

2,52

,72

12+

147

2,31

,77

0-3

120

23,41

6,61

4-7

119

24,53

5,13

1,372

,251

8-11

73

24,05

5,58

12+

147

24,76

5,41
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Tablo 9’da katılımcıların tenis sporuyla ilgilenme sürelerine göre boş zaman yönetimi ve yaşam
doyumlarını ölçmek amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; tenis sporuyla
ilgilenme sürelerine boş zaman yönetimi altboyutları ile yaşam doyum ölçeği ile arasında anlamlı farklılık
tespit edilmemiştir.
Tablo 10. Haftalık boş zaman sürelerine göre ölçek alt boyut ve toplam puanların dağılımı
Amaç belirleme ve yöntem

Haftalık boş zaman süresi
6-10 saat

N

Ort.
2,10

SS
,66

f

p

,934

,394

1,265

,283

1,195

,304

5,947

,003

3,578

,029

266

Boş zaman tutumu

11-15 saat

108

2,07

,70

16 saat ve üzeri

85

2,20

,65

1,77

,69

6-10 saat
266

Programlama

11-15 saat

108

1,70

,68

16 saat ve üzeri

85

1,87

,72

2,37

,78

6-10 saat
266

Değerlendirme

11-15 saat

108

2,24

,80

16 saat ve üzeri

85

2,38

,79

2,31

,76

6-10 saat
266

Yaşam Doyum ölçeği

11-15 saat

108

2,20

,77

16 saat ve üzeri

85

2,58

,74

24,15

5,72

6-10 saat
266
11-15 saat

108

25,32

5,03

16 saat ve üzeri

85

23,14

6,33

Tablo 10’da katılımcıların haftalık boş zaman sürelerine göre boş zaman yönetimi ve yaşam
doyumlarını ölçmek amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; haftalık serbest
zaman sürelerine göre “Değerlendirme” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile aralarında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir.
Tablo 11. Boş zamanları değerlendirme güçlüğü çekme durumlarına göre ölçek alt boyut ve
toplam puanların dağılımı
BZ Güçlük Çekme
Amaç belirleme ve yöntem

Boş zaman tutumu

Programlama

Değerlendirme

N

Ort.

SS

Her zaman

23

2,46

,83

Bazen

253

2,25

,64

Hiçbir zaman

183

1,87

,62

Her zaman

23

1,56

,56

Bazen

253

1,89

,71

Hiçbir zaman

183

1,63

,66

Her zaman

23

2,88

1,00

Bazen

253

2,47

,67

Hiçbir zaman

183

2,10

,83

Her zaman

23

2,63

,81

Bazen

253

2,45

,76

Hiçbir zaman

183

2,14

,73

309

f

p

21,998

,000

8,352

,
000

19,115

,000

11,084

,000

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Yaşam Doyum ölçeği

Her zaman

23

18,86

8,21

Bazen

253

23,76

5,15

Hiçbir zaman

183

25,57

5,62

17,108

,000

Tablo 11’de katılımcıların boş zamanlarını değerlendirme güçlüğü çekme durumlarına göre boş zaman
yönetimi ve yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla one-way anova testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre;
boş zamanlarını değerlendirme güçlüğü çekme durumlarına göre “Amaç belirleme ve yöntem”, “Boş zaman
tutumu”, “Programlama”, Değerlendirme” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile aralarında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, faal olarak tenis ile ilgilenen sporcuların boş zaman yönetimi ve yaşam doyum
düzeylerini demografik özelliklere göre karşılaştırarak incelenmesidir. Amaç doğrultusunda çalışmaya katılan
bireylerin, %52,9’u Erkek, %42,5’i 37 yaş ve üzeri, %63,2’si eğitim durumu üniversite, %81,7’sinin gelir
düzeyi orta, %52,3’ünün lisansı yok, %35,5’i haftada 2 gün antrenman yapıyor, %32,0’ı 12 yıl ve üzeri tenis
branşıyla ilgileniyor, %58,0’ının haftalık boş zaman süresi “6-10 saat”, %55,1’inin ise boş zamanlarını
değerlendirirken bazen güçlük çektiği belirlenmiştir.
Çalışmada cinsiyete göre katılımcıların boş zaman yönetimi ve yaşam doyumu düzeylerini
incelediğimizde boş zaman yönetiminin sadece “Programlama” alt boyutunda ve “yaşam doyum ölçeği”
toplam puanı arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların programlama alt boyutunda
ortalama puanları daha yüksek iken, yaşam doyum ölçeğinde ise kadın katılımcıların ortalama puanları daha
yüksek bulunmuştur. Ancak Eranıl ve Özcan (2018) tarafından yapılan lise öğrencilerinin boş zaman yönetimi
becerilerinin incelenmesi adlı çalışmada cinsiyet yönünden boş zaman yönetim becerisinin bir farklılık
göstermediği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Çakır (2017)’ın üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum
düzeyleri ve serbest zaman yönetimleri arasında ilişkisine baktığı çalışmada değerlendirme alt boyutunda
cinsiyete göre farklılık tespit edilmiştir. Çalışmada yaş değişkenine göre katılımcıların boş zaman yönetimi
ve yaşam doyum düzeylerini incelediğimizde “Amaç belirleme ve yöntem”, “Programlama” alt boyutlarında
ve yaşam doyum ölçeğinin toplam puanı arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aynı zamanda Arı
(2017)’nın yapmış olduğu pedagojik formasyonda kayıtlı öğretmen adaylarının boş zaman yönetimleri ve
yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada yaşa göre amaç belirleme ve yöntem alt boyutunda
farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma sonucu bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Ancak
Avşaroğlu ve ark., (2005) tarafından yapılan teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki
tükenmişlik düzeylerinin incelendiği çalışmada yaşam doyum ölçeği toplam puanında yaşa göre anlamlı
farklılık tespit edilmemiştir.
Bu sonuç araştırma sonucuyla benzerlik göstermemektedir. Araştırmada eğitim değişkenine göre
katılımcıların boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri incelendiğinde “ Boş zaman tutumu”,
“Programlama” ve “Değerlendirme” alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Döner (2016)
tarafından yapılan hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tekniklerinin incelendiği çalışmada yöneticilerin
eğitim durumlarına göre zaman yönetimleri eğitim durumuna göre farklılık göstermemektedir. Çalışma
sonucu bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre yaşam doyum
düzeyleri ile arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Altıparmak (2009) tarafından yapılan
huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu, sosyal destek düzeyleri ve etkileyen faktörlerin
incelendiği çalışmada eğitim düzeyleri düşük bireylerin yaşam doyum düzeylerinin de düşebileceği sonucuna
ulaşmışlardır. Araştırmada katılımcıların gelir düzeyine göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri
incelendiğinde, Amaç belirleme ve yöntem”, “Boş zaman tutumu”, “Programlama” ve “Değerlendirme” alt
boyutları ve “Yaşam doyum ölçeği” ile arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aynı zamanda Kırtepe ve
Yıldırım (2018) tarafından yapılan park ve rekreasyon alanlarını kullanan bireylerin boş zaman yönetim
düzeylerinin incelendiği çalışmada gelir düzeyine göre farklılık tespit edilmiştir. Çalışma sonucu bizim
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çalışmamızda paralellik göstermektedir. Yaşam doyum ölçeği ile gelir durumu arasındaki ilişki sonucuna
benzer çalışma Dost (2007) tarafından yapılmış, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı
değişkenlere göre incelendiği çalışmada gelir düzeyi ile yaşam doyum düzeyi arasında farklılık tespit
edilmiştir. Çalışmada lisans durumlarına göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri incelendiğinde,
“Amaç belirleme ve yöntem” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Boş
zaman yönetimi alt boyutunda lisansa sahip olmayan katılımcıların ortalama puanları sahip olan katılımcılara
göre daha yüksek iken, yaşam doyum ölçeğinde ise lisansa sahip katılımcıların puanı diğer katılımcılara göre
daha yüksek bulunmuştur.
Lisanslı sporcuların antrenman sıklıkları ve kulüpte geçirdikleri zaman lisansı olmayan sporculara göre
daha fazladır. Lisansı olmayan katılımcılara göre lisanslı sporcuların kulübe gittikleri süre dışında boş zaman
süresinin fazla olmadığı söylenebilir. Çalışmada haftalık antrenman sıklık durumlarına göre boş zaman
yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri incelendiğinde, “Amaç belirleme ve yöntem”, “Programlama”,
“Değerlendirme” ve “ Yaşam doyum ölçeği “ ile aralarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ortalama
puanlara bakıldığında haftada 1 gün antrenman yapan katılımcıların puanı, diğer katılımcıların puanlarından
yüksek bulunmuştur. Yaşam doyum ölçeğinde ise 6 günden fazla antrenman yapan bireylerin puanları diğer
katılımcılardan yüksek bulunmuştur.
Haftanın neredeyse her günü antrenman yapan bireylerin yaşamdan tatminleri daha fazla olduğunu
söyleyebiliriz. Diğer taraftan haftanın sadece 1 günü antrenman yapan bireyler haftanın diğer günlerini
değerlendirmede güçlük çekebileceği söylenebilir. Araştırmada katılımcıların tenis sporuyla ilgilenme
sürelerine göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri incelendiğinde, boş zaman yönetimi ve yaşam
doyum ölçeği ile arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak, Durhan ve ark., (2017) tarafından
yapılan rekreatif amaçlı yüzme sporuyla uğraşan bireylerin boş zaman yönetimleri üzerine bir değerlendirme
yapılan çalışmada spor yönetimi alt boyutları ile spor branşıyla ilgilenme süreleri ile arasında anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Araştırma sonucu, bizim çalışma sonucuyla farklılık göstermektedir. Özdemir ve ark., (2018)
tarafından yapılan taekwondo sporcularının boş zaman yönetimlerinin bazı değişkenler açısından
değerlendirildiği çalışma sonucunda da spor branşıyla ilgilenme sürelerine göre amaç belirleme ve yöntem alt
boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiş, araştırma sonucu bizim çalışma sonucumuzu destekler niteliktedir.
Katılımcıların haftalık boş zaman sürelerine göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeylerini
incelediğimizde “Değerlendirme” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile aralarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Aynı zamanda Serdar ve ark., (2017) tarafından yapılan the relationship between university students’ free time
management and academic success adlı çalışmada değerlendirme alt boyutunda farklılık tespit edilmiştir.
Çalışma sonucu, bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir.
Ancak, Kırtepe ve Uğurlu (2018) tarafından yapılan çalışmada sahip olunan boş zaman sürelerine göre
boş zaman yönetimi alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Çalışma sonucu ile bizim
çalışmamız farklılık göstermektedir. Araştırmada katılımcıların boş zamanları değerlendirme güçlüğü çekme
durumlarına göre boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri incelendiğinde, “Amaç belirleme ve
yöntem”, “Boş zaman tutumu”, “Programlama” , “Değerlendirme” ve “Yaşam doyum ölçeği” ile aralarında
fark anlamlı bulunmuştur. Boş zamanları değerlendirme güçlüğünü her zaman çeken bireylerin ortalama
puanları diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Sporcuların çevrelerinde boş zamanlarını
değerlendirebileceği gerekli tesis ve araç-gereç olmaması bu duruma neden olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç
olarak tenis sporcularının, cinsiyet, yaş, eğitimi durumu, gelir düzeyi, lisans durumu, haftalık antrenman
sıklığı, boş zaman süresi ve boş zamanlarını değerlendirmede güçlük çekme durumlarına göre boş zaman
yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri farklılık göstermektedir.
Özellikle boş zaman değerlendirmede güçlük çekme durumlarına göre bu farklılık daha fazladır. Daha
farklı spor branşlarına ait sporcuların boş zaman yönetimleri ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi
sağlanabilir. Aynı zamanda literatüre nitel araştırma yaparak da katkıda bulunabilir.
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(39)
Prof. Dr. Tamar KHVEDELİANİ221; Arş. Gör. Dr. Sudan ALTUN222
VASİL BARNOV’UN HİKÂYELERİNDE SEVGİ MOTİFİ: “AŞK - TANRI'NIN SİMGESİDİR!”
THE MOTIF OF LOVE IN VASIL BARNOV'S STORIES: "LOVE - THE SYMBOL OF GOD!"

ÖZ
Makale, aşkın ilahiliğinin felsefi teorisini tartışmaktadır. Bu teori Vasil Barnov'un hikâyelerine göre
ele alınmıştır. İki ilginç çalışmadan bahsediyoruz. Bunların ilki "Tatlı Düdük" ve ikincisi "Çiçekler"dir.
Yazara göre Yaradan, sonsuz iyilik ve nurdur; sevgi ve güzellik şeklinde tezahür eder. Aşk ilahidir ve bu
nedenle ölümsüzdür; sevgiye karşı kimse savaşamaz çünkü onunla savaşan kişi er ya da geç başarısızlığa
mahkûmdur. Dünyevi güzellik maddeseldir, dünyasaldır ancak sürekli olarak ilahi için çabalar ve sonunda
O’na geri döner. Eserdeki karakterler ilk bakışta diğerlerinden farklı, tuhaf insanlar olarak gözümüze çarpsa
da daha sonra hakikat anlaşılır.
Önceki yaşamlarınızın bölümlerini hatırlıyor musunuz, yaşadığınız bu anı daha önce de yaşadınız mı,
reenkarnasyona inanıyor musunuz gibi sorularla okuyucuyu sorgular çünkü kendileri bizzat
deneyimlemişlerdir. Onlar için bu yaşamdaki temel değer şefkat ve sevgidir. Hikâyelerdeki karakterler
Tanrı'nın sevgi olduğunu ve her zaman sevginin doğduğu yer olarak Tanrı’ya atfederler. Bu bağlamda sevgi,
sevginin var oluşu, kaynağı, reenkarnasyon teorisi Barnov hikâyelerince yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vasil Barnovi, aşk, reenkarnasyon teorisi, yeraltı dünyası, gökyüzünün
koruyucuları.

ABSTRACT
The article discusses the philosophical theory of the divinity of love. This theory has been studied
according to the stories of Vasil Barnov. We are talking about two interesting studies. The first of these is
"Sweet Whistle" and the second is "Flowers". According to the author, the Creator is infinite goodness and
light; manifested in the form of love and beauty. Love is divine and therefore immortal; No one can fight
against love because whoever fights it is doomed to fail sooner or later. Generaly beauty is material and it’s
earthly but constantly strives for divine and eventually returns to Him. Although the characters in the work at
first glance appear as strange people, different from the others, then the truth is understood.
It questions the reader with questions such as Do you remember the episodes of your previous lives,
have you lived this moment before, do you believe in reincarnation because they have experienced it
themselves. For them, the core value in this life is compassion and love. The characters in the stories always
attribute God to be love and to God as the birthplace of love. In this context, love, the existence and origin of
love, reincarnation theory will be interpreted by Barnov’s stories.
Keywords: Vasil Barnovi, love, reincarnation theory, the underworld, guardians of the sky.
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GİRİŞ
Yaradan, sonsuz iyilik ve nurdur; sevgi ve güzellik şeklinde tezahür eder. Aşk ilahidir ve bu nedenle
ölümsüzdür; sevgiye karşı kimse savaşamaz çünkü onunla savaşan kişi er ya da geç başarısızlığa mahkûmdur.
Dünyevi güzellik maddeseldir, dünyasaldır ancak sürekli olarak ilahi için çabalar ve sonunda O’na geri döner.
Eserdeki karakterler ilk bakışta diğerlerinden farklı, tuhaf insanlar olarak gözümüze çarpsa da daha sonra
hakikat anlaşılır. Tanrı’nın simgesi, sembolü olarak adlandırılan sevgiyi Vasil Barnov'un hikâyelerine göre
değerlendirdiğimizde aşağıda vereceğimiz kısa kitap özetleri üzerinden açıklayacağız.
“O kadar beyaz sakalı vardı ki onun çok yaşlı olduğunu sanabilirdiniz. Ağırbaşlılığı, efendi görünüşü
ve dinginliği ile ayırt edilirdi. Kimse onun yüksek sesle konuştuğunu duymamış“. Gerçek bir aristokrat, Antik,
Avrupa, Rus, eski Gürcü felsefe bilgini. Galaktion Tabidze onu "Eski Gürcü Fresk"-e, şair Simon Çikovani
„sakin bir manastır odasındaki bilgin”e, Mikheil Cavahişvili ise eski zamanların “büyük vakayiname”ye
benzetirdi.
Ünlü Gürcü yazar, Vasil Barnov 1856 yılında doğdu. O, bir öğretmen, Gürcü tarihi romanının kurucusu
ve halk figürü olarak nitelendirilir. Gerçek soyadı Barnaveli idi ancak Rusya, Gürcistan'ı ilhak edip yeni
fethettiği ülkede egemenliğini iyice sağladıktan sonra diğer birçok Gürcü gibi, yazarın soyadını da Rusça
olarak değiştirdi. Soyadı, Barnavi köyünden gelmektedir ki bugün söz konusu köy artık yok olmuştur.
Vasil, Gürcüce okuma ve yazmayı ilk olarak annesinden öğrenir. Daha sonra okula gönderilir ve orada
onun hocası ünlü yazar ve öğretmen olan İakob Gogebaşvili olacaktır. “Doğduğunuz coğrafya kaderinizdir!”
sözü tam da burada tezahür eder. O dönemde okullarda öğrencileri dövmek yaygın gelenektir nitekim
Gogebaşvili, bu korkunç cezalandırma yöntemine karşı gelerek sesini yükselten ilk kişi olmuştur. Bir
öğretmenin bir genci, o gençle bir nesli nasıl yetiştirdiğinin en güzel örneği olacak Vasil Barnov ondan çok
şey öğrenir ve yazarımızın yâdında hep en iyi ve en sevilen öğretmen olarak kalacaktır.
Okulu bitirdikten sonra Moskova İlahiyat Akademisinin Tarih Fakültesinde eğitime devam eder.
Orada Fransızca, Felsefe ve Tarih dersleri alır. Özellikle, çocukluğundan beri ilgi duyduğu Tarih biliminde
bilgisini genişletir. Yazarlığa başladıktan sonra tarihi konulara sık sık değinmek ister, Gürcistan’ın geçmişini
aktarıp eski zamanların kahramanlarını canlandırmak yazın hayatının temelini oluşturur. Gürcistan tarihinin
derin bilgisini yazar kendi sanatında ustaca değerlenebilmiştir. Vasil Barnov daha sonra birçok etkileyici tarihi
romanı yazar: “Trfobatsamebuli” (Aşk Uğruna Istırap Gören), “Sönmüş Şeref Nuru”, “Aleksandre
Batonşvili”, “Gençliğin Günahı”, “Genç Tamar”, Bizans Kraliçesi”, “Büyük Memur Giorgi Saakadze”,
Pirimze” ve diğerleri. Memleketine döndükten sonra kırk yıl boyunca öğretmenlik yapar. Burada şu bilgiyi
vurgulamakta fayda vardır, Vasil Barnov ritmik yalın yazısı üslubunun (yalın yazı şeklinde yazılan şiir
romanları) üstadıdır ki daha sonralar bu üslubu Gürcü yazarı Konstantine Gamsahurdia daha yüksek aşamalara
çıkarmayı başaracaktır.
1918 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi açılır. Diğer ünlü şahsıyetlerle birlikte Vasil Barnov Gürcü
folkloru, tarihi ve edebiyatı öğretmek amacıyla öğretim görevlisi olarak bu üniversitede göreve başlar.
Mektuplarında ve denemelerinde Gürcü mitolojisi ve destanının ilginç meselelerini kaleme alır.
Yazar, çocuklara şöyle bir hikaye ile hatırlatmak, ülkesini ve o zamanki koşulları anlatmak ister: “Zor
zamanlardı ve soygun birhayli yaygındı. Bir akşam geç saatte babam eve dönüyordu. Birden acayip bir ses
duydu, dikkat etti ve birisinin fısıldadığını açıkça duydu: Ne yapıyorsun, neredeyse beni günaha soktun! Bu
adamı nasıl soyabilirdim ki, o bizim Vaso'muzdu... ‘Bizim Vaso'muz’ her bir Gürcü’nün Vaso’sudur, herkes
için değerli ve saygı bir şahsiyettir, soyguncular için bile. O, Gürcistan tarihinden çıkardığı erdem ve yiğitliği
milletin ayasına koymuştur“ (Cikaşvili, s.3).
Vasil Barnov zengin bir yazarlık mirası geride bırakır ki Gürcü Edebiyat incileri ile dolu 20 cilt, 8000
yakın eser mevcuttur. Vasil Barnov, 1934 yılında vefat eder. Tiflis’te, Mtatsminda yazarlar ve halk
kahramanlarının panteonunda toprağa verilir.
Bahsettiğimiz gibi, Vasil Barnov bize zengin bir yaratıcı miras bıraktı, ancak bu makalede iki hikâyeyi
tartışacağız: "Tatlı Düdük" ve "Çiçeklerde". Bu iki hikâyenin, yazarın aşk tanrısallığına ilişkin felsefi
görüşünü açıkça betimlediği görülür.
Ona göre Tanrı, sonsuz iyilik ve nurdur ve O, sevgi ve güzelliğin aracılığıyla belli edilir. Sevgi ilahi
bir duygudur ve dolayısıyla da - ölümsüzdür; Sevgiye karşı mücadele edilemez, çünkü ona karşı giden daima
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yenilgiye mahkûmdur. Dünyevi güzellik maddidir, beşeridir fakat sonuç itibari ile yine de Yaradan’a
dönmekte, Onunla birleşmektedir. Yazara göre, kâinatın merkezinde insan vardır. Tanrı (sevgi, nur, iyilik)
insanları birleştirir, kötü güç ise (kıskançlık, nefret, kin) onları birbirinden uzaklaştırır. Dünyevi varlık iyi ve
kötü güçlerin bitmeyen mücadele sahasıdır, bu yüzden de ışığın galip gelmesi kaçınılmazdır çünkü bu,
Tanrı’nın galip gelmesi anlamına gelmektedir.
Bu dünyaya gelmeden önce kadın ve erkek bir bütün, ayrılmaz varlığı teşkil ederler. Onlar esasında
bir bütün varlıktır. Bir bakışta bu ikili, kendi kendine yeten, ideal, mükemmel varlıklardır. İki birde, uyum
içerisinde, sadece en güzel işler için amaçlanmış, birbirine uyan ve eşitler. Daha sonraları sanki Tanrı eksikliği
hissetmiş ve iki parçadan oluşan o bütünlüğü dünyaya ayrı ayrı göndermiştir. Böylesi bir eylemle Yaradan
kendi iradesini şu şekilde ifade etmiştir: O, her bir insana kendine yakışan ve uyan, sırf ona ait olan diğer
yarısını yarattı ki o ikinci yarısını her bir insanın kendi çabalarıyla bulsun. Böylece Tanrı insana seçme hakkı
tanımıştır.
İnsan, bu dünyada bir misafirdir, misafirlikte ise fazla kalınmaz. Bu nedenle dünyadaki hayat en kısa
bir varoluştur. Kendisine atfedilen “an” bitince insan göklere doğru yola koyulur veya toprak derinliklerinde
yer edinir. Genellikle bilincimizde şu şekilde tasarlarız: ruh ki o Yaradan’a aittir – tertemiz ve tüy gibi hafif
göklere doğru yönelir, beden ise toprakta kalır çünkü dünyevi olgulara bağlanıp ağırlaşır ve havaya kendini
kaldıramaz hale gelir. Bedenin ağırlığından kendini kurtarabilen ruh eski evine – Yaradan’ın âlemine geri
döner. Toprak da talep ettiği şey almaktadır ki o, daima kendine ait olanı ister. Bu dünyaya misafir olarak
gelen insan da kendi tercihini yapmaktadır: yukarıya mı, yoksa aşağıya doğru mu? Bu onun tercihidir ve aynı
zamanda, nereye gideceği yaşadığı hayat tarzına da bağlıdır.
Genel anlamda bu dünyada yaşanacak hayat sadece bu temel mesele üzerinde düşünmek için verilir
insana. Yaradan’ın tasarısı ve niyeti insan için hiç de bilinmez bir şey değildir. Bizler, O’nun varlıklarıyızdır,
O’nun “suretine göre” yaratılmışız fakat O’nun sesini duyup duymamamız artık bize kalmış, kendi
irademizdir.
İnsanoğlu bilir ki dünyanın bir köşesinde kendisine ait ikinci bir yarısı vardır. Kendi ruhunun ve
bedeninin bir parçası, o tek birisi vardır... Fakat onu bulmaktır asıl mesele. Kendine ait olanı elde etmelidir ki
insana atfedilen özgür irade hakkı dışa vurulsun. Sen Tanrı’nın adaletine ve tasarısına güvenip onu kabul
ediyorsundur. İnsanın eylemi belirleyicidir. Merhameti arayanın o merhameti gönderen ve takdir edene daima
ihtiyacı vardır.
Bu hayat, bir bütünün iki yarısının birbirlerine doğru yönelmesidir, hasret duyulmasıdır. Kimi zaman
insanlar ikinci yarılarını bulmakta hataya düşerler ve bu hata bütün hayatları boyunca bitmeyen bir ıstıraba
dönüşür. Karıları vardır ki onlarda sevgilileri göremezler, kocaları vardır ki onlarda hayat desteğini
göremezler, aileleri vardır ki onlarda Yaradan’ın varlığı hissedemezler, birlikte uzun yıllar yaşarlar ancak
aralarında ne fiziksel ne de ruhsal bir uyum vardır.
Fiziksel yakınlık hiçbir zaman ruhsal bütünlüğün yerini alamaz. Bilindiği gibi, büyük besteci Pyotr
Çaykovski kendi başeseri olan “Mevsimler”i büyük ruhsal yakınlığı olan bir hanımefendiye adamıştır. Fakat
gerçek hayatta onunla bir defa bile görüşmemiştir. Gerçekte fiziksel şehvetin çoğu zaman ruhsal yakınlığın
eksiksizliğinin veya tamamen olmayışının saklanma, örtme isteğinden kaynaklandığını gösterir.
Denildiği gibi sevginin meyvesi sevgiden daha güzeldir. Fiziksel yakınlık sevgisiz olup sadece bir
vazife olarak algılanıyorsa, kim bilir böylesi durumda dünyaya gelecek olan varlık ne kadar önemli şeylerden
yoksun olarak dünyaya gelecektir. Vasil Barnov reenkarnasyon kuramına inanmaktadır. Yazarın iki hikâyesi:
“Tatlı Düdük” ve “Çiçekler” bunun açık bir göstergesidir.
Tatlı Düdük (kısa özet)
Mikha küçüklüğünden beri değişik bir çocuktu. Önceki hayatını hatırlıyor ve öylesi yerleri
tanıyabiliyordu. Aslında buraları daha önce hiç görmemişti. Karısının güzel gözlerini ve sesini bile hatırlardı.
O ses ki onu düdük sesine benzetiyordu. Tabi ki onun bu anlattıklarına hiç kimse inanmıyor ve bütün bunların
bir şaka olduğunu sanıyorlardı. Büyünce ticarete atıldı. Okumayı ve düdük sesini çok severdi. Sonra bir
mucize geldi başına ve gerçek hayatta Keteto adında bir kızla tanıştı. Bu kızı, sevgili karısını o anda tanımıştı
Mikha. Keteto’nun babasının ise başka planları vardı ve kendi kızını genç tüccar yerine yaşlı bir Rus memura
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vermişti. Bir ay sonra Keteto’yu zorla evlendirdi babası. Ne var ki, mutluluk onların yakınından dahi geçmedi.
Karı koca kendi aralarında anlaşamadı, kız zamanla hasta oldu ve yatağa düştü. Ölmeden önce, dünyevi ve
ahiret arasındaki çizgi silindiği anda Keteto da hatırladı önceki hayatını. Mikha kızın yatağından hiç
ayrılmamış, onunla sohbet edip geçmiş hayatlarının ayrıntılarını anımsıyorlardı. Böylesi sakin bir şekilde
gözlerini yumdu zavallı Keteto. İki gün sonra ise Mikha’yı da toprağa verdiler. Mikha bir arkadaşına senede
bir gün onların mezarlarının başında dük çalmasını rica etmişti ve arkadaşı da bu ricasını bütün hayatı boyunca
yerine getirmişti. (bkz. Barnovi, 1962, Cilt 6)
Hikâyenin başkarakteri Mikha sakin, mütevazı ve hüzünlü bir insandır. Hep düşüncelidir ve yüzünde
sanki bir şey hatırlamaya çalışıyormuş ifadesi yer alır. Daha önce buralarda olmuştum, bu sesi de duymuştum
diye sürekli söylenmektedir. Oysa ondan başka kimse o gizemli sesleri duymaz. Mikha bu dünyaya ikinci kez
geldiğini çok iyi bilir. Çünkü ruhlar âleminde yani önceki hayatında sevdiği karısı vardır. Onun gözlerini,
bakışını hatırlar ve düdüğün tatlı sesiyle tekrardan onun büyüleyici sesini de anımsar ve böylece ne zamanki
o sesi duyar anında kulak kabartır. Düdük sesini dinleyip gözleri yaşlı derin derin düşünmeye başlar. İşte,
böylesi bir günde Keteto’yu gözleri ve sesi ile tanır. Yaradan’ın kendisini diğer yarısıyla buluşturduğuna bütün
kalbiyle inanır.
Mikha’nın durumu ünlü filozof Plato’nun kuramı ile tam bir uyum içerisindedir fakat reenkarnasyona,
ruhların birçok defa bedene üflendiğine ne Hristiyanlık inanır ne de bu inançta olan kendi köylüleri. Böylece
Mikha’yı masallar anlatmayı seven garip bir çocuk olarak algılarlar. Ancak hikâyenin sonunda Keteto,
Mikha’yı çok geç hatırlar ve onu yalnız bırakmamasını ister. Artık ölüm Keteto’yu iki dünya kavşağına getirir.
Bıçak kemiğe dayandığında yani ölüm anında onun gözlerinden dünyevi perde indirilir ve hakikatler bir bir
gelir.
Mikha da bu aşkın koruyucu olduğunun farkındadır. Aynı zamanda sonsuz bir duygunun kölesidir.
Onların birliği ruhsal uyumdur, ilahiliktir. Kısaca belirtmek gerekirse onların birliği Yaradan’ın ta kendisidir.
Yaradan sevginin kendisidir aslında. Büyük Konstantine Gamsahurdia ne güzel söylemiş: “Yaradan sevgi
değilse, nedir ki o zaman? O halde Yaradan değil de ölümdür O, çünkü ölüm karşılığında onu alan birisi,
sevgiyi ebediyen belirlemiştir”. (Gamsakhurdia, 1976)
Yazara göre mutluluğa ermek için fiziksel-ruhsal arındırma kaçınılmazdır ve bu görüşü birçok eserinde
okuyucuya aktarmaktadır. Örneğin, “Konuşan Servi” (1922), “Uyuyan Ruh” (1922), “Çiçekler” (1913)
eserlerinde belirgindir.
Çiçekler (kısa özet)
Oynarken omurgasını incittiğinde Babutsa küçük bir kızdı. Çok geçmeden omuzunda kambur çıkıp
vücudu deforme olmuştu. Ailesi her türlü tedavi denemelerine rağmen bir türlü başarılı olamamışlar. Küçük
kız güzelliğini kaybettiğinden dolayı hüzün içerisindeydi. On altı yaşını doldurduğunda kimse onun yüzüne
dahi bakmıyordu çünkü çirkin kızı hiç kimse istemiyordu. Çok düşündükten sonra Babutsa yapmış olduğu bir
günahın bedelini çekiyordu fakat bu cezanın ne olduğunu bilemiyordu.
Bir gün Babutsa’nın evine bir akraba kadın gelir. Kadın güzel suni çiçekler yapar ve bu işi Babutsa’ya
da öğretmiştir. Bu, Babutsa’nın hayatını değiştirir. Suni çiçeklerden çok güzel ve renkli bir bahçe kurar.
Babutsa, çirkinliğine neden olan o günah üzerine artık çok da fazla düşünmez. Ancak bir gün
gerçekten de hatırlar böyle oluşunun sebebini. Önceki hayatında bir peri gibi güzel ama çok kibirli ve
soğukkanlı bir kızken kendisine delicesine âşık bir delikanlının teklifini reddetmiştir. Delikanlı ise kızın
önünde intihar eder. Bu olaydan sonra Babutsa Tanrı’dan artık o büyük günahın bağışlamasını ister ve
affedilmeyi umar. Kendi düşüncesizliği ile kaybettiği mutluluğu Yaradan tekrardan bahşedecektir. Bir gün
Babutsa’yı da üzerinde gelinlik ve saçlarında güzel çiçek demetiyle bahçesinde ölü olarak bulurlar.
Önceki hayatında aşkı görmemek veya görememek Babutsa için bu hayattaki cezası olmuştur. Ne
zaman ki bir insan kendi kibrinden, hiçbir sebep yokken, sırf gururundan ve küstahlığından kendisini seven
birisine sırt döner ve ayaklarına kadar gelen mutluluğu geri çevirirse işte o insanın ruhu donmuş demektir.
Kalpsiz biri olarak hayatını yalnız geçirmeye mahkûmdur. Önceki hayatında güzeller güzeli olan kadın şimdi
çirkin bedeni ile dünyaya gelmiş, herkesten reddedilmiştir. Kıvırcık saçlı Eros ona hiç bakmayıp kendi sihirli
okunu bir türlü ona doğru atamaz. Babutsa’nın kadınsı cazibesi kimsenin kalbini kırmıyordur. Oysa nerede
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kalmıştır artık o eski cazibesi? Onun güzelliği uzak diyarlardadır artık. Bu hayatta ona yalnızca gözyaşı ve
hüzün kalmıştır. Ömründe bir defa gönlü rahatlar. O da akrabasından suni çiçekleri yapmayı öğrendiği gündür
çünkü içinden atamadığı o hüznünden az da olsa ancak o gün kaçabilmiştir.
Suni çiçekleri yapmayı öğrendikten sonra karşısında bambaşka bir dünya çıkıverir. Rengârenk, çok
daha çekici ve güzel, yetenekli bir genç kız olur. Sanatsal zevki de göze çarpar. Böylece, rengârenk çiçeklerle
süslenmiş yapay bir dünya yapar ve insanlardan uzaklaşan Babutsa kendi elleri ile kurduğu bahçesinde
yaşamaya başlar.
İşte tam orada, yeni yerinde Babutsa kendi fiziksel kusurlarının sebeplerini aramaya başlar. Böylesi
bir cezanın kendisine ağır bir günahından dolayı verildiğini çok iyi bilir fakat işlediği o günah ne olmalıdır?!
Anlatılamayan acılarla hayatını geçirmek zorunda kalır ve önceki hayatında yaşadığı hatıralar parça parça
bilincinde yeniden canlanır. “Artık çok iyi biliyorum ki adaletin yaratıcısı bana hak ettiğim cezayı vermiştir”
diye içinden geçirir. Bu sözler bir nevi Yaradan’la barışma, boyun eğme ve kendi kaderini kabullenme
anlamına gelir.
İşte bir gün Yaradan, Babutsa’nın içten yakarışına kulak verir ve önceki hayatını gözlerinin önünde
canlandırır. Genç kadın kendini net bir şekilde tanımıştır: uzun boylu, güzel görünüşlü, mayıs gülü gibi hoş
fakat soğuk, kibirli ve böbürlenen biridir. Onun karşısında ise mütevazı ve başını eğmiş bir yiğit vardır.
Babutsa onun saf duygularını soğukkanlı bir biçimde geri çevirir. Çünkü kendi soyluluğu ile ondan çok daha
üstün olduğunu iddia eder. “Kibirli kadın, saf ve temiz aşk duygusunu reddetmişti. Bir kar tanesi gibi soğuk
kalpli ve gururlu kadın kalbin gizemli sesine kulak vermemiş ve aşk duygusunu kendi haysiyetine kurban
etmiştir çünkü oğlan, soyluluğu ile kadınla eşit değildi” – diye aktarır yazar. (bkz. Barnovi, 1962, Cilt 6)
Şimdi ise kesin olarak bilir ki bu çirkin bedeni geçicidir. Istırapla dolu arındırılmış ruhu kendisini
bekleyen ve kendisi tarafından reddedilen yiğidin hala o yabancı diyarda ondan merhameti beklediği
hakikatidir. “Önceki hayatımda aşkı reddedip kaderime kafa tuttum, derin duygulu sevgiyi inkâr edip cezamı
aldım. Hayat da beni inkâr etmiştir.” der Babutsa çirkin olan bedeninden seve seve kurtulup ilk olan güzelliğini
geri alacağına inancı tamdır. Yaradan’ın yardımıyla genç kadının ıstıraplarından arındırılmış ruhuna geri
kavuşacağını ve gururundan reddettiği yerini cennete bulacağını düşünür. “İşte o an, ilk görünüşüme bürünme
hakkımı kazanırım ve reddettiğim yiğitle tekrar kavuşabileceğim. Kendi düşüncesizliğimle geri çevirdiğimle
cennette olacağız beraber” der. Buna o kadar kalpten inanmıştır ki sırtını döndüğü yiğidi bile açık bir şekilde
görüp sevinir ve kalbindeki yara da yavaşça iyileşip yok olur. Babutsa da Yaradan’a karşı sadece itaatle değil,
minnettarlık duygularıyla dolar.
SONUÇ
Vasil Barnov, aşkı reddedenlere karşı acımasızdır. Ona göre aşkı reddetmek Tanrı’yı reddetmektir
çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi Tanrı sevginin ta kendisidir ve bir hayli derin ve özel bir sevgidir. Eğer
bizler insan olarak sevdiğimiz birisi için her şeyi feda edebiliyorsak bu Yaradan’ın bize bahşetmiş olduğu
sevgidendir.
Şunu da belirtmeliyiz ki, kader bazen talihsizliği de getirir insanlara. Kimi insan diğer yarısını bulamaz
ancak bu onunla alakalı bir durum değildir. Çok eskilerden kalan bir hikâye anlatılagelir. Genç bir delikanlı
bütün hayatı boyunca sevgilisini arar ve çok uzun zaman sonra bulur. Ancak kendi yarısını beş yaşındaki
küçük bir kız şeklinde bulmuştur. Titreyen ve gözü yaşlı ihtiyarın sızlanması tüyler ürpertici olur. Bu denli
ağır günahım neydi ki seninle bu kadar farklı zamanlarda dünyaya geldik ve birbirimizi bulduk diye feryadı
figan eyler.
Kanaatimizce, Vasil Barnov’un bu görüşü İncil‘deki bir hikâyeden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi,
İncil’de ilk insanla ilgili bir ipucu verilir, onun adı da Lilit olarak geçer. Hoş bir isim olmasına rağmen Lilit,
Yaradan’ın gözünde lütuf kazanamamıştır. Tanrı, iki özü bir surette reddetti – erkekte kadınsı ve kadında
erkeksi özünü – ve “ufak bir düzeltmeyi” gerçekleştirmiştir. Kadını ve erkeği öbür dünyada tekrar bir bütün
varlık olarak yarattı ancak bu dünyada “bütünlüğün” kanıtlanmasını insanın özgür iradesine bırakmıştır.
Bir özün ikiye dönüştürülmesi kadınsı ve erkeksi özlerinin korunmasına neden olmaktadır. Kadın bu
dünyada güçlü ve güvenilir dayanağı ister, erkek ise yuvasını taçlandıran bir mücevheri arar. Bu birliği sevgi
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doğurur. Şayet bu dünyada birbirini bulurlarsa, tekrar birleşirler – tek ruh ve tek beden şeklinde sonsuzluğa
kavuşurlar.
Bizce, nikâh kıyıldığında söylenen sözler bunun bir nevi ispatıdır: “Yaradan sizleri birleştirdi, hiçbir
insan sizi ayırmasın”, “birliğiniz göklerde gerçekleşti” ve bunun gibi birçok dua mahiyetindeki söz…
Bu konu Gürcü folklorunda da ilginç bir biçimde yorumlanmıştır. Çoğu durumlarda masal
karakterlerine seçenekler sunulur: birkaç güzelin içinden tek bir gerçek olan seçilmelidir, kalan diğer bütün
güzeller ise hayalidir, er ya da geç yok olmaya mahkûmdur. Şöyle ki, birkaç güvercin, balık, güller içerisinde
sadece kendine ait o tek güvercini, balığı veya gülü bulmalıdır. Rustaveli’nin dediği gibi: “Bir inciyi hiç kimse
karşılıksız, zahmetsiz elde edemez” , eyleme geçmeden, mücadele etmeden murada erilmez.
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Ulaş ÇINAR223
AĞIRLIKLI SKORLAR YÖNTEMİ İLE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY RISKS USING THE WEIGHED
SCORES METHOD

ÖZ
İş güvenliği risk yönetimi, güvenli bir çalışma ortamı için en önemli unsurdur. Etkin bir risk yönetimi
ancak doğru yapılmış analiz ve değerlendirmeler ile mümkün olabilir. Skorlama tabanlı risk değerlendirme
yöntemleri, dilsel ifadeleri sayısal sonuçlara dönüştürdüğünden ve her alana kolayca adapte edilebildiğinden
dolayı önemli derecede uygulama kolaylığı sunmaktadır. Tüm bu avantajların aksine skorlama tabanlı
yöntemlerin içerdiği önemli problemler sıkça tartışma konusu olmaktadır. Bu problemlerin başında etkin
ölçülebilirlik gelmektedir. Mevcut yöntemler, değerlendirme yapan uzmanlara her bir parametre için bir skor
karşılığı seçme imkanı tanır. Bu nedenle uzmanlar kendilerince en olası sonucun skorunu tercih ederler. Ancak
bu durum diğer tüm olası sonuçların ihmal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde yapılan
değerlendirmeler işletmelerin gerçek riskini değil en muhtemel risk düzeyini ifade etmekte ve bu nedenle
etkin bir değerlendirme sunmamaktadır.
Bu çalışmada, olasılık ve şiddet skorlarını, tüm alt parametreleri ve potansiyel sonuçları
değerlendirmeye alarak mevcut yöntemlere göre daha kapsamlı bir değerlendirme sunacak bir yöntem
geliştirilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda skorlama tabanlı yeni bir yöntem literatüre önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı, İş Güvenliği.

ABSTRACT
Occupational safety risk management is the most important element of a safe working environment.
Effective risk management can only be possible with accurate analysis and evaluations. Scoring-based risk
assessment methods offer considerable ease of application as they convert linguistic expressions into
numerical results. It can also be easily adapted to any field. Contrary to all these advantages, important
problems in scoring-based methods are frequently discussed. Effective measurability is one of the most critical
problems. Existing methods allow experts to choose a score equivalent to each parameter. Therefore, experts
prefer the score of the most likely outcome for risk. However, all other possible consequences are neglected.
Assessments of the existing methods express the most probable level of risk, not the real risk of the enterprises.
In this study, it is aimed to develop a method that will present a more comprehensive evaluation
compared to the existing methods by evaluating the probability and severity scores, all sub-parameters and
potential results and a new scoring-based method is proposed in the literature.
Keywords: Risk Assessment, Occupational Health, Occupational Safety.
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GİRİŞ
İş güvenliği, kavramsal olarak güvenli bir çalışma ortamını ifade eder ve işletmeler için hem güvenli
bir çalışma ortamı hem de sağlık gözetimi bir gereklilik değil zorunluluktur [1]. İş güvenliğinde risk yönetimi,
güvenli bir çalışma ortamı için en önemli unsurdur. Etkin bir risk yönetimi, ancak doğru yapılmış analiz ve
değerlendirmeler ile mümkün olabilir [2, 3].
Risk değerlendirmesinde, potansiyel tehlikelerden doğabilecek riskler eksiksiz bir şekilde belirlenir ve
analiz edilir. Bu analiz, temel olarak her bir riskin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşme durumundaki hasar
potansiyelinin bir bütününü ele alır. Daha sonra önem dereceleri belirlenen riskler için risk kontrol prensipleri
uygulanır [4].
Olasılık ve şiddet parametrelerini temel alan ve iş güvenliği risklerinin değerlendirilmesinde en çok
tercih edilen yöntemler, L tipi matris, Fine Kinney ve FMEA yöntemleridir [5,6].
En sık kullanılan yöntemlerin başında gelen Matris diyagramları, iki veya daha fazla değişken
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. En basit matris yöntemlerinden biri,
yalnızca olasılık ve şiddet parametrelerini barındıran L tipi (5x5) matristir. Sayısal değer verilerek çarpılan
parametreler doğrultusunda elde edilen sonuç skorları ile nihai değerlendirmeler gerçekleştirilir. Bir diğer
matris yöntemi olan X tipi matris daha kapsamlıdır (olasılıklar, istatistiksel veriler, önleme maliyetleri… vb.)
ve en az 5 yıl kaza araştırması deneyimi olan uzmanlar tarafından yapılabilir [7].
En yaygın kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinden biri olan Fine-Kinney Yöntemi; endüstrinin
tüm alanlarına kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bu yöntem, olasılık, şiddet ve frekans ölçeklerini içerir. Her
ölçek için belirlenen değer aralıkları vardır ve benzer şekilde üç parametere için atanan sayısal değerlerin
çarpımı sonucu bir skor elde edilir ve değerlendirme skor aralıklarına göre yapılır [8].
FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi), endüstriyel risk analizinde en yaygın kullanılan yöntemlerden
biridir. Yöntemin temelinde; herhangi bir sistemin toplamı veya bir kısmı ele alınır; bu bileşenlerde
oluşabilecek parçalar, aletler ve bileşenler incelenerek etkilenebilecek sonuçlar analiz edilir. FMEA metodu
olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik katsayılarını kullanır, her parametre için belirlenen değer aralıklarınca
atanan sayısal değerlerin çarpımı sonucu bir skor elde edilir ve değerlendirme skor aralıklarına göre yapılır
[9].
Tüm bu yöntemlerin ortak özelliği, olasılık ve şiddet parametrelerinin yanı sıra uzmanların
skorlamaları ile nihai sonuca ulaşılmasıdır. Skorlama tabanlı yöntemler, dilsel ifadeleri sayısal sonuçlara
dönüştürdüğünden önemli derecede uygulama kolaylığı sunmaktadır. Her alana kolayca adapte
edilebildiğinden endüstride en çok bu yöntemler tercih edilmektedir. Tüm bu avantajların aksine skorlama
tabanlı bu yöntemlerin içerdiği önemli problemler sıkça tartışma konusu olmaktadır. Bu problemlerin başında
etkin ölçülebilirlik gelmektedir [10].
Mevcut yöntemler değerlendirme yapan uzmanlara her bir parametre için bir skor karşılığı seçme
imkanı tanır. Bu nedenle uzmanlar kendilerince en olası sonucun skorunu tercih ederler. Ancak bu durum
diğer tüm potansiyel sonuçların ihmal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler
işletmelerin gerçek risk düzeyini değil en muhtemel risk düzeyini ifade etmekte ve bu nedenle etkin bir
değerlendirme sunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, olasılık ve şiddet katsayılarını tüm alt parametreler ve potansiyel sonuçları ile
değerlendirmeye alarak mevcut yöntemlere göre daha kapsamlı bir değerlendirme sunan bir risk
değerlendirme yöntemi geliştirmektir. Bu doğrultuda, skorlama tabanlı yeni bir risk değerlendirme metodu
önerilmiştir.
Önerilen Yöntem
Önerilen yöntem, değerlendirilecek her bir aktiviteyi toplam iş içerisinde kapsadığı süreç ve yapılan
aktivitenin risk potansiyeline göre ele almaktadır. Çalışanın, çalışma ortamında geçirdiği sure ne kadar artarsa
riske maruz kalma olasılığı artacaktır. Ayrıca, aktivitenin içerdiği çalışma şekline göre potansiyel olarak riske
maruz kalma durumu yüksek ise aynı şekilde olasılık artacaktır. Tüm bu parametrelerin birlikte
değerlendirilmesi, olasılık parametresinin daha gerçekçi yorumlanmasını sağlayacaktır.
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Yöntemde olasılık skorunu belirleyecek parametrelerden sürece karşılık gelen skorlar Tablo 1’de
verilmiştir. Bu skorlar, belirtilen işin sürecinin toplam işin bir yüzdelik dilimde ne kadarını kapsadığını ifade
eder. Örneğin, bir iş toplam iş sürecinin %28’ini kapsıyorsa, skor olarak 3 tercih edilmelidir.
Tablo 1. Süreç Skorları
(%)

SÜREÇ
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 -40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81- 90
91 - 100

SKOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Olasılık skoruna etki eden diğer bir parametre olan risk potansiyelini ifade eden skorlar Tablo 2’de
verilmiştir. Bu skorlar, işin niteliğine göre uzmanlar tarafından atanır. Örneğin, bir iş içerisinde yüksekte
çalışma, kimyasal maruziyet riski, gürültülü ortam v.b. potansiyeller mevcut ise yüksek risk potansiyelinden
söz edilebilir.
Tablo 2. Risk Potansiyeli Skorları
RİSK POTANSİYELİ
SKOR
Risk
potansiyeli
yok
0,20
denecekDüşük
kadar risk
az potansiyeli
0,50
Orta risk potansiyeli
1,00
Yüksek risk potansiyeli
2,00
Çok
yüksek
risk
5,00
potansiyeli
Uzmanlar tarafından belirlenen süreç (SD) ve risk potansiyeli (SRP) skorları çarpılarak olasılık (SP)
skoru elde edilir (SD X SRP = SP).
Risk analizi yapılırken, her bir riskin gerçekleşmesi durumunda birden fazla hasar potansiyeli olmasına
ragmen uzmanlar en olası sonuca göre skorlama yaparak ona karşılık gelen skoru şiddet skoru olarak kabul
ederler. Örneğin, kayarak düşme sonucunda hiç hasar olmayacağı gibi hayati organlara alınacak bir darbe ile
ölüm olasılığı bile muhtemeldir. Uzmanlar bu değerlendirmeyi yaparken tek bir olası sonuca yöneldiklerinden
gerçek bir şiddet skorundan söz edilemez. Bir olayın gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek potansiyel
sonuçlar ve etki düzeyine göre skor ağırlıkları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Potansiyel Sonuçların Skor Ağırlıkları
POTANSİYEL SONUÇ
SKOR
PO1
Hasar yok denecek AĞIRLIKLARI
1
PO2 kadar azHafif hasar, ayakta
5
PO3 tedavi Kısa süreli iş gücü
10
PO4 kaybı Uzun süreli iş gücü
25
PO5 kaybı Uzuv kaybı, ağır
50
PO6 yaralanma
Ölüm
75
PO7
Toplu
ölümler,
100
büyük felaket
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Her bir potansiyel sonuç için gerçekleşme ihtimalini ifade eden rastgele bir skor uzmanlar tarafından
atanır. Daha sonra ağırlıklı ortalama alınarak mevcut riskin ağırlıklandırılmış gerçek şiddet skoru elde edilir.
[(PO1 X PS1) + (PO2 X PS2) + …….. + (PO7 X PS7)] / PSTOTAL = SS
Elde edilen olasılık ve şiddet skorları çarpılarak (SP X SS) ağırklıklandırılmış risk önem skoru (RS) elde
edilir.
SONUÇ
Skorlama tabanlı risk değerlendirme yöntemleri, uygulama açısından uzmanlara büyük kolaylıklar
sağladığından oldukça fazla tercih edilmektedir. Konvansiyonel yöntemler, her alanda sıkça uygulandığından
genel olarak kabul görseler de etkinlikleri oldukça fazla tartışılmaktadır. Mevcut yöntemler uzmanları
sınırlamakta ve değerlendirmelerini tam olarak yansıtmalarını engellemektedir. Her zaman en olası sonuca
yönelmek zorunda kalan uzmanlar, diğer olası sonuçların sistemin risk düzeyine olan etkilerini dahil etmek
isteseler de ihmal etmek durumunda kalırlar. Önerilen yöntem bu durumun olumsuz etkisini ortadan kaldırarak
uzmanlara tüm parametreleri istedikleri düzeyde dahil etme olanağı tanır. Gerçekleştirilen örnek uygulama
oldukça dar bir alan için uygulanmış olduğu halde risk önem sıralamasında önemli farklılıklar
gözlemlenmiştir. Bu durum risk kontrol prensiplerinin uygulanmasında önemli bir fark yaratacak ve önlem
planlaması ve uygulamasını tamamen değiştirecektir. Uygulama alanlarının oldukça geniş olduğu hesaba
katıldığında bu farklılıklar daha da önem kazanacaktır. Uzmanların mevcut yöntemlerde kendilerini net olarak
ifade edemedikleri, sınırların kaldırılması ve tüm ihmal edilen koşulların sisteme dahil edilmesi durumunda
önerilen yöntem ile sistemin risk düzeyinin gerçeğe daha yakın ifade edilebildiği gözlemlenmiştir.
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Prof. Dr. H. Yunus TAŞ224; Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU225
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ALANINDA BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FROM PAST TO PRESENT
ÖZ
Günümüz işletmelerinin birçoğunun öncelikli amacı, kâr elde ederek hayatta kalmak ve mevcut
durumunu daha da geliştirerek yoluna devam etmektir. Ancak zamanla amaçlarına ulaşabilmek için sosyal
sorumluluklarını görmezden gelen firmalar; çevreye, insanlara ve dünyaya zarar vermektedirler. Daha da
önemlisi, hepimizin geleceği olan çocuklarımıza zarar verebilecek hale gelmektedirler. Söz konusu
olumsuzlukları azaltmaya yönelik olarak sosyal sorumluluk bilincine sahip işletmelere ihtiyaç duyulmuştur.
Bu işletmelerden beklenen en önemli hususların başında ise, mamul ve hizmet üretimi yaparken çevreye,
insanın yaşam kalitesine ve toplumun yapısına zarar vermeden daha iyi ve temiz bir şekilde üretim
yapılabilmesi gelmektedir. Üretim ve hizmet amacını bu şekilde belirleyen girişim ve işletmelere çevre dostu
Eco-İşletme ve girişimler denilmektedir. Sosyal Girişimciler, bulundukları ortam ve çalıştıkları sektör ve
piyasada görebildikleri sorunları veya problemleri not ederek ve imkân bulduklarında bu sorunların
çözümlerine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Ellerindeki imkânları kullanarak toplumun belli bir kısmına
ya da toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümlerine yönelik olarak girişimlerde
bulunmaktadırlar.
Bu çalışmamızda, öncelikle sosyal girişim ve sosyal girişimci kavramları üzerinde durulacak,
devamında ise geçmişten günümüze sosyal girişimcilik konusunda neler yapıldığı konusu incelenecektir.
Ayrıca, günümüzdeki sosyal girişimciliğin konusunu oluşturan faaliyetlerin neler olduğu ve bu alanlarda neler
yapılmakta olduğu hususunda örnekler verilerek bu konuya dikkat çekilmesi arzu edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişim, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Sermaye.
ABSTRACT
The primary goal of many of today's businesses is to survive by making a profit and want to continue
on their way by further improving their current situation. However, over time, companies ignoring their many
responsibilities to achieve these goals, harming both the environment, people and the world. More
importantly, it becomes harmful to our future, which is the children of all of us. Due to these and similar
situations, there was a need for businesses that could be an alternative to existing conditions. One of the most
important issues expected from businesses that are suitable for the new situation is to produce products and
services in a better and cleaner way without harming the environment, the quality of life of people and the
structure of society. Enterprises and enterprises that determine their production and service purpose in this
way are called environmentally friendly Eco Businesses and enterprises. Social Entrepreneurs take note of
the problems or problems they can see in the environment they are in, the sector they work in and the market,
and work on the solutions of these problems when they find the opportunity. In addition, they are defined as
the type of entrepreneur who attempts to solve the problems that concern a certain segment of the society or
all segments of the society, and who can establish a business or business when they have the opportunity to
do so.
In this study, primarily the concepts of social enterprise and social entrepreneurs will be focused on.
In continuation of the past in the past and present Social Entrepreneurship develops how the Ottoman lands
beyond the territory of Turkey today what was done in this area will be examined. In addition, we want to
draw attention to this issue by giving examples of what are the Social Entrepreneurship areas and what is
being done in these areas.
Keywords: Social Enterprise, Non-Governmental Organizations, Social Entrepreneurship, Social
Capital.
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik faaliyetlerin devamı için
girişimcilik, yöneticilik ve işletmecilik kavram ve kurumları her zaman var olmuş ve dünya durdukça da var
olmaya devam edecektir. Ancak işletme ve girişimlerin temel öncelikleri insanın ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Zamanla sadece insanların değil, hayvanların ve kullanılan araba vb. eşyalarının da ihtiyaç ve eksikliklerini
karşılamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunulmuştur. İşletme ve girişimlerin bir kısmı zamanla toplum
için ihtiyaç olan ürünleri üretirken bilerek ya da bilmeyerek çevreye ve insan sağlığına zarar vermeye
başlamıştır. İşte bu tür zarar ve olumsuzlukların önlenmesi ve azaltılması için yeni bir anlayışla çevreye ve
insanlara dost yeni işletmelerin kurulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde mal üretip hizmet sağlayan
işletmelere Sosyal Girişim, bu tür işletmeleri kurup işleten girişimcilere de Sosyal Girişimci denilmektedir.
Toplumsal değerler, toplumsal kültür, sosyal sorumluluk ve sosyal sermaye gibi kavramları hatırlatan
sosyal girişimcilik son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Toplumun belli bir kesimini ya da hepsini ilgilendiren
sorun ya da sorunları çözmeye çalışan sosyal girişimci, yenilikçi ve inovatif fikirlerini toplumun yararını
gözeterek kullanan ve bu amaçla risk üstlenerek işletme ve işyeri açan bir karakterdir. Geçmişten günümüze
toplumun duyarlı bir kesimi ya da toplumda varlıklı ve sosyal sorunlara duyarlı kişilerin kurdukları işletme,
vakıf, dernek gibi kuruluşlarla da bu alanda birçok hizmetleri gördükleri bilinmektedir. Buradan hareketle
Osmanlı döneminin son yüzyılında birçok kurum ve girişimin faaliyete geçtiği ve bunların bir kısmının gün
hala ayakta ve halka hizmet verdikleri de bilinmektedir. Bunlar, halkın sağlık, eğitim, zaruri ihtiyaçlarının
karşılanması ve kimsesiz yaşlı kişilerin ihtiyacını görmek amacıyla kurulan kurum ve kuruluşlardır (Taş vd.
2016: 25 ).
21.Yüzyılda işletmeler ve özellikle Sosyal Girişimler daha modern imkânlara sahip olabildikleri gibi
sahip oldukları sosyal ve ekonomik sermayeleri ile de günümüzde kendilerinden söz ettirebilmektedirler.
Bunların bir kısmı milyon dolarlara varan ekonomik sermayeleri ve binlerce çalışanı olan işletmeler şeklinde
yapılanmaktadırlar. Son yıllarda değişen toplum yapısı ve çevre bilincinin artması ile devletin de destekleri
ile sivil toplum kuruluşları bu alanlardaki duyarlı davranışları ve yatırımlara öncü olmaları ile birçok yatırım
yapılabilmiştir. Dünyada küreselleşme çabaları ve bu konudaki gelişmelerle insanlar ve kültürler birbirine
daha da yakınlaşmış ve bir topluluk ve ülkede lazım olan herhangi bir şey diğer ülke ve toplumun insanları
içinde ihtiyaç haline gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde yaşayan engelliler, yaşlılar, çocuklar ve mültecilerin
sorunları %100 aynı olmasa da birbirlerine çok benzerlik göstermektedir. Küresel ısınma ve doğal afet ile
çevrenin kirlenmesi vb. konuları artık her ülke ve toplumun en önemli meseleleri haline gelmiştir.
Yukarıda saydığımız ve sayamadığımız birçok konunun çözümü sadece devletlerin girişimi ve
gayretleri ile çözülemeyecek kadar önemli ve karmaşık bir hal almıştır. Bu nedenle bu tür insani ve çevresel
sorunların çözümü, bilinçli bir toplum ve örgütlü sivil toplum kurumları ile mümkün olabilir. Ayrıca bilinçli
ve eğitimli bir toplumda bu tür sorunlar daha hızlı şekilde ve az bir zaman ve masrafla çözümlenebilmektedir.
Tarih boyunca toplumun ve insanların sorunlarını çözmeye yönelik “Sosyal Girişimler” olmuş ve
olmaktadır. Toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçları kâr amacı güden işletmeler tarafından karşılanabildiği
gibi kâr amacı gütmeyen sosyal girişimler tarafından da karşılanabilmektedir. Sosyal girişimcileri bu alanlarda
motive eden esas unsur ise kâr yani maddi gelir elde etme yerine, üretilen mal ve değer neticesinde hissedilen
duyulan manevi tatmindir.
Diğer taraftan sosyal girişimler toplumda belli bir oranda istihdam da sağlamaktadır. Bu istihdam
doğrudan olabileceği gibi dolaylı bir şekilde de olabilmektedir. Sosyal girişimlerin direk ve tek hedefi maddi
kazanç ve kar elde etmek olmadığından, ihtiyaca göre maliyetinin altında ihtiyaç sahiplerine ürün ve hizmet
verilebileceği gibi, karşılıksız olarak ta mal ve hizmet sunumu yapabilmektedirler. Bu tür çalışmalarla toplum
arasında bozulan insani ilişkiler yeniden canlanıp hayat bulmaktadır. Bu şekilde yapılan üretim ve hizmet
anlayışı ile toplum bireyleri birbirlerine saygı duymakta ve zarar vermeden daha mutlu ve müreffeh bir hale
gelebilmektedirler. Çok zengin olmasalar dahi mutlu bir toplum haline gelebilmektedirler.
Bu çalışmamızda sosyal girişim ve sosyal ihtiyaçların karşılanması ile toplumların daha mutlu ve
birbirine güvenebilir bile hale nasıl gelebileceği konusuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca bu tür girişim ve sivil
toplum kuruluşlarının faaliyetleri neticesinde başta insanlar olmak üzere hayvan, bitki ve dünyanın daha güzel
ve yaşanabilir bir hale nasıl gelebileceği hususları incelenecektir.
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Girişimcilik Tanımı
Girişimcilik, İnsanların yaşadığı çevre ve toplumun yapısı ile piyasadaki ihtiyaçlardan dolayı ortaya
çıkan fırsatları görerek belirlenen amaca uygun olarak toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olarak projeler üretip, bu projeleri hayata geçirme becerisi olarak tanımlanabilir. Girişimci ise,
üretilecek olan mal ve hizmetten ötürü planlama yapan, planın amacı için gerekli olan maddi ve manevi
imkânları bir araya getirip örgütleyen ve bu işlemin sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel tüm sonuçların
riskini üstlenen kişidir. Girişimci yapacağı işten ve hizmetten dolayı sadece kârını düşünen bencil ve paragöz
biri değildir. Girişimci kârını düşündüğü gibi toplumun ihtiyaçlarını ve yaşadığı coğrafi bölgenin de doğal
yapısını düşünebilen bir bilgi ve kültüre yapısına sahiptir (Taş ve Özcan, 2012: 24) .
Aynı zamanda girişimci kendini beğenen bir kişide değildir. Girişimci çevresindeki insanların fikir ve
görüşlerine önem veren ve bu nedenle çevresinde bulunan insanlarla istişare eden onları dinleyen ve yapacağı
işle ilgili olarak, ortak akılla hareket eden bir kişiliğe sahiptir. Aynı zamanda mütevazıdır. Bir proje ya da işe
başladığında onu yaparken ya da bitirmeden kafasında yeni planlar ve projeleri olan akıllı, zeki ve donanımlı
bir karakterdir.
Girişimci, yönetici ve patron gibi bir işyerini kurup orada yıllarca çalışan ya da onunla yetinen bir
kişilikte değildir. Sürekli bir dönüşüm, değişim ve gelişim içinde olan Dünya’ya ve zamana ayak uydurmaya
çalışan çağı yakalayan ve çağın gerisinde kalmayan hatta çağın da ötesinde projeleri olan bir hareket ve
aksiyon adamıdır. Girişimci reaktif değil, olayları önceden sezebilen proaktif bir kişiliğe sahiptir. Çoğu zaman
projeleri için kendi bilgi ve tecrübeleri ile birlikte emek ve sermaye doğal kaynakları bir araya getiren, üretim,
dağıtım ve satış süreçlerini planlayabilen faydalı yeniliklere (İnovasyon) açık olan bir kişiliktir
(Besler,
2010:4).
Sosyal Girişimciliğin Tanımı
Sosyal Girişimcilik esas itibari ile önceden beri var olan ancak akademik alanda fazla dillendirilmemiş
bir kavramdır. Sanayi devriminden önce kurulan birçok işletmenin aslında genel olarak sosyal girişimcilik
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. O dönemdeki işletmelerin ekseriyetle doğaya zarar vermedikleri,
işletmelerin çoğunun doğal hayatın dostu ve üretilen ürünlerin de geri dönüşebilen ürünlerden olduğunu
söylemek mümkündür. Sanayinin gelişmesi ve üretim araçları arasına makina ve yüksek kimyasal ürünler ve
kimyasal tıp ürünlerinin kullanılması ile çevreye zarar veren ürünler ortaya çıkmış ve geri dönüşümü yıllar
belki de yüzyılları bulan atık metal ve kimyasal malzemeler dünyamızı kirletmeye başlamıştır.
“Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlara çözüm arayan veya sorunları tamamen ortadan kaldıran kişi
veya kuruluşlardan oluşan ve kapitalizmi minimal düzeyde tutan girişimcilik türüdür. Sosyal girişimcilikte
kapitalist sistemin iyi yönleri toplum için kullanılır. İş hayatında var olan verimlilik, kar gibi kavramlar sosyal
girişimcilikte toplumsal faydaya, iyi niyete ve özveriye dönüşmektedir” (https://www.iienstitu.com) .
Hem üretimde bulunup istihdam ve kâr sağlayan ve aynı zamanda toplumun belli bir alanda ihtiyacını
gören çevreye ve insanlığa faydalı birçok işletme ve girişimcilik türüne “Sosyal Girişimcilik” denilmektedir.
Öyleyse sosyal girişimciliğin temel unsurlarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Birincisi, toplumun
ekonomik ve sosyal bir alandaki ihtiyacını karşılamaya ya da gidermeye vesile olması, İkincisi; ekonomik
olarak girişimciye gelir getirmesi ve aynı zamanda istihdama vesile olması, Üçüncü ve son olarak ise, çevreye
ya hiç zarar vermeyecek ya da zararı minimum düzeye indirecek bir üretim sistemi ile çalışan işletme türü
olmasıdır.
Ayrıca bazı sosyal girişimcilik tanımlarında “Sosyal Girişimciliği” iki temel alanda inceleyen
görüşlerde mevcuttur. Birinci ayrımı kâr amacı güden sosyal girişimler, ikincisi ise kâr amacı gütmeyen sosyal
girişimler olarak ayırmaktadırlar Elbette bu unsurların yanına, toplumdaki dezavantajlı gruplar olan engelliler,
kadınlar ve gençlerin istihdamı ve eğitimi gibi başka faydalı özellik ve amaçlarda eklenebilir (Taş ve Şemşek,
2017: 482).
Sosyal Girişimcilik Çalışmaları
Son yıllardaki sosyal politika uygulayıcıları ve akademisyenlerin Sosyal Girişimciliğe olan ilgisi ve
bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde bu alandaki ilginin ve etkinin katlanarak büyüdüğü görülmektedir.
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Aslında bu ilginin ve etkinin sebebi dünyada yaşayan birçok insanın maddi olarak zenginleşmesi devam
ederken dünyadaki değerlerin zayıflaması neticesinde ortaya çıkan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen
sorunlardır. Bunları çevre kirliliği, tüketilen su ve gıdanın sağlık açısından giderek bozulması, kimyasal
ürünlerin ve doğal olmayan ürünlerin piyasada üretilip satılması şeklinde ifade etmek mümkündür.
Diğer taraftan her geçen gün toplumda alkol, sigara ve bağımlılık yapan ürünlerdeki tüketimin artması
gibi birçok olumsuz gelişme de duyarlı ve dikkatli insanları farklı bir şeyler yapmaya yönlendirmektedir. Bu
konuda en kolay ve hızlı mücadele etme ve topluma yansıyan olumsuzlukları azaltma yollarından biri de
“Sosyal Girişimcilik” faaliyetleridir. Sosyal değer ve değerler oluşturarak bir kısım duyarlı insanların,
etrafımızda yaşayan dezavantajlı insan gruplarına, çevreye, doğaya sahip çıkmaları için çeşitli fikirler üretip
proje haline getirmelerini teşvik etmek gerekmektedir. Ayrıca, etrafımızda yaşayan bazı hayvan ve türlerinin
bulundukları olumsuz durumlardan daha iyi bir hale getirilmesi için yapılacak faaliyetler de desteklenmelidir.
Aslında Sosyal Girişim faaliyetleri ile insanın daha mutlu ve daha temiz bir dünyada yaşamasının
sağlanmasına çalışılmaktadır. Bunun için yapılması gereken birkaç davranış biçimi bulunmaktadır.
Etrafımızdaki insan hayvan ve diğer varlıklara karşı daha duyarlı olmak, gerektiğinde bu sayılan varlık ve
olgular için zamanımızı harcamak, yani insanların biraz daha fazla fedakârlık, diğergamlık ve empati yapması
bu anlamda çok daha başarılı sonuçların alınabilmesi ve insanın insani özelliklerini gösterebilmesi bakımından
önemlidir. Bu tür davranış ve faaliyetlerin bir kurum, kuruluş ve gönüllü gurup ya da guruplar tarafından
organize edilerek planlı bir şekilde yapılması, başarı ve sonuç alma açısından önem taşımaktadır.
Bu tür çalışma ve faaliyetleri kendine amaç edinerek yola çıkan girişimciler Sosyal Girişimci
olabilmektedirler. Bu çalışmalarında hem toplumsal bir soruna ya da sorunlara dikkat çekerek onu çözmeye
çalışırken aynı zamanda üretim ve istihdama vesile olan kurum ya da kuruluşları da sosyal girişimler
kapsamında değerlendirmek mümkündür. Sosyal girişimciliğin gelişmesini, sosyal girişimcilerin yetiştiği
kültür ortamı ve aldıkları eğitim önemli ölçüde etkilemektedir (Yiğit,2020: 645).Sosyal girişimciyi başarıya
götüren bu etkenlerle beraber, sürekli bir eğitim, kendini sürekli geliştirme, sahip olduğu kaynakların azlığı
ya da kısıtlılığıyla kendini sınırlamadan daha fazlası için gayret ve çaba sarf ederek hizmet verilen alan, sınıf
ya da ulaşılmak istenen amaç ve hedefe karşı sürekli bir şevk gayret ve heyecan içinde olmayı becerebilme
yeteneğine sahip olmak gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olduğu oranda sosyal girişimci başarılı
olabilmektedir. Sosyal Girişimci öncelikle çevreyi, insanları ve bitkilerin korunması ile insanlar tarafından
tüketilen gıda ve ilaç gibi ürünlerin daha çok organik ve doğal ürünlerden elde edilmesi yönünde çaba gösterir.
Bu amaçlarını gerçekleştirmek için projeler yaparak işletme ve girişimler kurar. Aşağıda Türkiye’de ve
Dünya’da sosyal girişimcilik alanında yapılan ve bilinen bazı örnekler verilecektir.
Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Girişimcilik Alnında Yapılan Örnek Çalışmalar
Geçmişten günümüze Sosyal Girişimcilikle ilgili örnek vermek gerekirse Osmanlının özellikle son
dönemlerindeki faaliyetlerinden bahsetmeden geçmek mümkün olmayacaktır. Osmanlıda eskiden beri var
olan sağlık, eğitim, yoksul ve düşküne yardım elini uzatma ve çevrenin korunması gibi birçok alanda görülen
örnek sosyal girişimler vardır.
19. yüzyıl başlarından sonuna kadar Osmanlıdaki Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk projeleri
kapsamında birçok sosyal amaçlı faaliyetin devletin kurum ve kuruluşları yardımıyla yapıldığı görülmektedir.
Bunların en başında sağlık alanında yapılan faaliyetler ve Hastahaneler bulunmaktadır.
Hastalara Yönelik Yapılan Kurumlar ve Hastahaneler
1Vakıf Gureba Hastahanesi -1826 da kurulmuştur. O dönemde Özellikle Kolera hastalığının
yaygın bir şekilde baş gösterdiği bir sırada İstanbul ve dışından gelen kolera hastalarının tedavisi yapılmıştır.
Günümüzde ise Bezm-i alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmuştur. Tarihimizin Hastahane
(şifa) kurumlarının en önemlilerindendir (Türkoğlu, http://www.sizinti.com.tr ).
2Zeynep Kamil Hastahanesi- 1862 yılında Prenses Zeynep Kamil tarafından hanımlar ve
çocukların şifa bulması amacıyla kurulan Zeynep Kamil Hastanesi günümüzde de Üsküdar’ da kadın ve çocuk
hastalara hizmet vermektedir (https://www.iienstitu.com).
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3Şişli Etfal hastahanesi - 1899 yılında II. Abdülhamit’in emri ile yapılmıştır. İstanbul Şişli’de
bulunan bu Hastahane halen varlığını devam ettiren İstanbul’ un en eski ve önemli hastahanelerinden biridir.
Toplumun bir kısmı tarafından Etfal Hastanesi olarak bilinir. Türkiye’de bulunan ilk çocuk hastanesidir.
Eğitim Alanında Kurulan Kurumlar.
Daruşafaka veya Şefkat Yuvası, babası olmayan yetim çocukların eğitimlerini daha iyi bir şekilde alıp
arkadaşlarından eğitim açısından geri kalmamaları için yapılmış olan bir Sosyal Girişim örneğidir. Daha sonra
bu okula maddi durumu zayıf ve yoksul olan aile çocukları da kabul edilmiştir.1873’te Sultan Abdülaziz
Dönemi’nde açılmıştır. Maddi durumu yetersiz, babası olmayan çocuklara dünya standartlarına uygun bir
ortam ve kalitede eğitim veren bir kurumdur. Okul zamanla yoksul olan çocukları da kabul etmiştir. Devlet
aslında bu okul ile eğitimde fırsat eşitliğini hedeflemiştir (Türkoğlu, http://www.sizinti.com.tr ).
Halka Uzanan Şefkat Eli Darülaceze (Yoksul Evi)
II. Abdülhamit tarafından 1895 yılında Okmeydanı’nda kurulan Darülaceze (aciz ve kimsesizler yeri)
27.000 metrekarelik bir arazi özerine kurulmuştur. Bu arazinin içerisindeki binalar; İdari Bina, Aceze Bölümü
(8 Adet), Çocuk Yuvası, Revir, Hastane, Cami, Kilise, Sinagog olmak üzere toplam yirmi binadan
oluşmaktadır. Bu kurumda Yüzyıldan fazla bir süredir insanlar arasında dil, din, ırk ayırımı yapılmadan
muhtaç ve kimsesiz insanlara hizmet verilmektedir (Türkoğlu, http://www.sizinti.com.tr ).
Sosyal Girişimcilik alanında Dünyadaki Bazı Örnekler
•
Yunus Social Business
Dünya Sosyal Girişimcilik Örnekleri denildiğinde son 30 yılda akla gelen en önemli örnek Muhammed
Yunus’ un başta Bangladeş olmak üzere bütün Dünya’da uygulamaya koyduğu mikro kredi sağlama
yöntemidir. Söz konusu küçük miktarlı kredilerle ihtiyaç sahiplerinin iş kurmalarına ve bildikleri meslek,
sanat ve ticari alanlarda insanların iş ve hizmet üretmelerine vesile olmaktadır. Özellikle kadın ve dezavantajlı
grupların bu vesile ile kendi işlerini kurup kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir
gelire sahip olmaları sağlanmaktadır (yunussb.com).
•
The Shoe That Grows: Kenton Lee tarafından Afrika da ve Dünya’nın fakir olan birçok
yerinde ayakkabı alamayan fakir aile çocuklarına ayakkabı temin etmek için ortaya çıkarılan ve toplumun bir
kesiminin ihtiyacını karşılayan bir Sosyal Girişim örneğidir. Çocuklar için üretilen farklı büyüklükteki
ayakkabılar, 5-15 yaş arasındaki çocuklar için bugün 80 ülkeye gönderilmektedir (https://www.iienstitu.com).
•
Evreka: Çöp Konteynerleri için sensör üretilmektedir. Söz konusu sensörler yardımıyla,
çevrede bulunan çöp konteynerlerindeki çöplerin çevreye fazla karbon salınımını engelleyerek çevrenin ve
havanın temiz kalması sağlanmaktadır. Bu amaçla çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde
çöplerin ne zaman dolduğu, sıcaklığı ve ayrıca konumu da hesaplanarak çöp toplayıcılarına bildirilmektedir
(https://www.iienstitu.com).

SONUÇ
Sosyal Girişimcilik kavramı, sosyal sorumluluk ve sosyal sermaye, toplumsal değerler, toplumsal
kültür, gibi kavramları topluma ve bizlere hatırlatmaktadır. Bu kavramın Son yıllarda ön plana çıktığı
görülmektedir. Genelde toplumun belli bir kesimini ilgilendiren sorun ya da sorunları çözmeye çalışan sosyal
girişimciler, yenilikçi ve inovatif fikirlerini toplumun yararını gözeterek işleten ve bu amaçla risk üstlenerek
işletme, vakıf ya da dernek gibi kurum ve kuruluşları amaca uygun kullanan bir kişiliktedirler. Aynı zamanda
toplumu ilgilendiren konular hedef alındığında toplumda bu konuda duyarlı olan insanları da harekete
geçirebilmektedirler. Söz konusu duyarlı insanlar, sahip oldukları maddi ve manevi varlıklarına göre kimisi
maddi imkânlarını bu amaçla kullanırken kimi çevresini kimileri de bizzat kendileri bu alanda çalışarak,
emeğini ve alın terini kullanabilmektedirler.
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Günümüzde Sosyal Girişimciler sahip oldukları işletmeler ve özellikle sosyal ve ekonomik sermaye
ve gelişmiş makine ve teknolojileri ile kendilerinden söz ettirmektedirler. Bunların bir kısmı milyon dolarlara
varan ekonomik sermayeleri ve binlerce çalışanı olan işletmeler şeklinde yapılanmaktadırlar. Son yıllarda
değişen toplum yapısı ve çevre bilincinin artması ile devletin de destekleri ile sivil toplum kuruluşları bu
alanlarda duyarlı davranmakta ve yatırımlara öncü olmak suretiyle sosyal amaçlı birçok yatırımlar
yapmaktadırlar. Dünyada küreselleşme çabaları ve bu konudaki gelişmelerle insanlar ve kültürler birbirine
daha da yakınlaşmakta ve bir topluluk ve ülke için lazım olan herhangi bir şey, diğer ülke ve toplumun
insanları içinde ihtiyaç haline gelmektedir. Dünyanın birçok yerinde yaşayan engelliler, yaşlılar, çocuklar ve
mültecilerin sorunları %100 aynı olmasa da birbirlerine çok benzer özellik göstermektedir. Küresel ısınma
ve doğal afetler ile çevrenin kirlenmesi vb. konular artık her ülke ve toplumun en önemli meseleleri haline
gelmiştir.
Çalışmamızda bahsettiğimiz çevre, gıda ve insani sorunların etkilerinin azaltılması toplumun büyük
bir kesimi tarafından ciddi bir şekilde önemsenmektedir. Ancak bu sorunların çözümü sadece devletlerin
girişimi ve gayretleri ile çözülemeyecek kadar büyük ve önemlidir. Bu nedenle bu tür insani ve çevresel
sorunların çözümü için bilinçli bir toplum yapısı oluşturarak örgütlü bir sivil toplum kurum ve kuruluşları ile
birlikte çözüm aramak gerekmektedir. Günümüzde toplumsal bilincin ve teknolojik imkânların geldiği
seviyede dikkatli ve duyarlı davranarak sorunların çok daha hızlı çözülmesi beklenir. Ancak bu toplumun
uygun bir şekilde ve yeterince uyarılması ve bilinçlenmesi ile mümkündür. Durumun ciddiyetini de dikkate
alarak, eğitim sistemimizde ilkokuldan başlayarak üniversite dâhil tüm eğitim düzeylerinde müstakil dersler,
seminer ve konferanslarla bu bilgi ve bilincin öncelikle gençlerimize ve toplumun tüm bireylerine
kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde verilen bilgi ile bilinçlenen bir toplumda bu tür sorunların
azalacağı kanaatindeyiz.
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(42)
Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK226
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE “12 ÖFKELİ ADAM”: KISA BİR FİLM ve SİSTEM ELEŞTRİSİ
“12 ANGRY MAN” IN INTERNATIONAL RELATIONS: A SHORT MOVIE and SYSTEM
CRITICISM

ÖZ
Otoriteler tarafından sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak gösterilen 12 Öfkeli Adam,
disiplinler arası incelemelere konu olabilecek nitelikte bir filmdir. 1957 yılında çekilen filmin, disiplinler arası
çalışmalara konu olabilecek niteliği, sadece kullanılan sinema teknikleri açısından değil; içerisinde
barındırmış olduğu adalet, imaj, ikna, ön yargı, çıkar gibi temel kavramların eleştirisi/yorumu odağında
şekillenmiştir. Bu kavramlar ise günümüzde Uluslararası İlişkiler disiplininin ‘tözünü’ inşa eden kavramlar
olarak ön plana çıkmaktadır. Bilhassa, tarihsel süreçte disipline yönelik yapılan temel tartışmaların içeriği,
yukarıda bahsedilen kavramlar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kavramların, farklı teorik yaklaşımlar
tarafından farklı şekillerde yorumlanması ise disiplinin karşılaşmış olduğu en önemli sorunlardan birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma, 12 Öfkeli Adam filminden hareketle, filmin içerisinde konu edilen temel kavramlar
üzerinden Uluslararası İlişkiler disiplinine yönelik kavramsal ve sistemsel bir eleştiri sunmayı
amaçlamaktadır. Son derece yaygın ve bilindik bu kavramların, farklı perspektifler tarafından yorumlanmaları
neticesinde uğramış oldukları anlam ve içerik farklılaşması ise son derece ilginç bir durum olarak
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: 12 Öfkeli Adam, Uluslararası İlişkiler, Sistem, Adalet, İmaj.

ABSTRACT
By the authorities, 12 Angry Man is considered as one of the most important work of the cinema
history.12 Angry Men is a film that can be subject to interdisciplinary studies. The quality of the film, shot in
1957, which can be the subject of interdisciplinary studies, is not only based on the cinema techniques used;
but also the criticism / interpretation of the basic concepts such as justice, image, persuasion, prejudice and
interest come forward as the key components. These concepts come to the force as the concepts that construct
the 'substance' of the International Relations discipline. In particular, the content of the main discussions on
the discipline in the historical process has been shaped within the framework of the concepts mentioned above.
The interpretation of these concepts by different theoretical approaches is one of the most important problems
encountered by the discipline.
This study aims to present a conceptual and systematic criticism of the International Relations
discipline based on the 12 Angry Man’s basic concepts. The differentiation of these concepts after being
interpreted by the different approaches in the respect of context and meaning, emerge as a very interesting
point.
Keywords: 12 Angry Man, International Relations, System, Justice, Image.

Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
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GİRİŞ
Sinema ve uluslararası ilişkiler227 arasındaki ilişki, son dönemlerde yapılan akademik çalışmalara
disiplinler arası bir perspektifle yansıtılmaktadır. Bu bağlamda, siyasal, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin
geniş kitlelere yansıtılabilmesi için sinema son derece etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa,
sinemanın politik imgeler kullanmaya başlaması, 2.Dünya Savaşı sonrasında yaşanan, politik, ekonomik ve
toplumsal çıkmazın neticesinde bir ‘dışa vurum’ şeklinde tezahür etmiştir (Sunal ve Asal, 2019:2). Bir diğer
ifadeyle, insan hayatının ‘doğal trajedileri’ olarak nitelendirilebilecek sosyal dışlanma, gelir adaletsizliği,
ayrımcılık (Yüksel, 2018:1202), çatışma gibi dinamikler sinema vasıtasıyla hem de etkili bir şekilde ifade
edilebilmektedir, hem de sinemanın kendine has anlatım teknikleri vasıtasıyla bu kavramlar kitleler üzerinde
gündelik hayatta bıraktığından çok daha derin duygusal etkiler, hatta travmalar, bırakmaktadır.
1957’de Sidney Lumet’in yönetmenliğinde hazırlanan Amerikan filmi 12 Öfkeli Adam (12 Angry
Man), hem 2.Dünya Savaşı sonrasında McCarthyizm özelinde şekillenen ABD’nin ‘yeni’ toplumsal yapısını
anlatmıştır, hem de içerisinde barındırmış olduğu insanlık tarihinin ‘zihnini’ en meşgul eden kavramlar olan,
adalet, önyargı, imaj, demokrasi gibi kavramlar üzerinden çarpıcı bir sistem eleştirisi geliştirmiştir.
Çalışmanın başında da ifade edildiği üzere, bu kavramlar bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler’in ‘varlık
sebebi’ olarak nitelendirilebilecek kadar temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma aslında,
12 Öfkeli Adam’ın salt içerik çözümlemesi olmayıp, bahse konu filmden hareketle uluslararası ilişkilerin temel
işleyiş mekanizmalarını tartışmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, yukarıda sıralanan kavramlar tartışılırken
çalışmanın hareket noktası olan filmin içeriğine de sadık kalınmaya çalışılmıştır.
Siyah beyaz bir film olan 12 Öfkeli Adam, sıra dışı bir tekniğe sahiptir. Filmin başlangıç ve bitiş
sahneleri haricinde tüm film tek bir mekanda geçmektedir. Babasını öldürmekle suçlanan ve küçük bir çocuğu
konu alan filmde gerçekten katilin kim olduğu sorusu üzerinde durulmaktansa, 12 jüri üyesinin olayı ele alış
biçimleri irdelenmektedir. Filmin neredeyse tamamının geçtiği jüri odasında toplanan 12 üyenin 11’i
toplantının ilk dakikalarından itibaren çocuğun suçlu olduğu konusunda hemfikirleridir. Hatta, genel görüş
toplantı dahi yapılmadan jüri kararının ivedilikle oylanarak duruşma hakimine bildirilmesi yönündedir. Öte
yandan, tek bir jüri üyesi bu duruma karşı çıkmaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli husus ise,
genel görüşe karşı olan jüri üyesinin çocuğun masumiyetine inanmış olmasından ziyade jüri toplantısının
olması gerektiği gibi yapılması ve davanın tartışılmasına yönelik bir tavır sergilediğidir. Filmin ilk kısmı
olarak değerlendirilebilecek bu bölümde, diğer jüri üyeleri kişisel çıkarları nedeniyle toplantıya devam
etmenin zaman kaybı olduğu yönünde görüş bildirmektedirler. Bu noktada jürinin neredeyse tamamını
harekete geçiren duygu sosyo-ekonomik anlamda alt sınıfa ait olduğu gözlemlenen çocuğa yönelik beslenen
çok güçlü önyargıdır. O ana kadar genel görüşe karşı bir tavır sergileyen 8 numaralı jüri üyesinin cinayeti
çocuğun işlememiş olabileceğine dair sunmuş olduğu son derece rasyonel argümanlar, diğer jüriler arasında
da yavaş yavaş kabul görmeye başlamıştır. Filmde göze çarpan en önemli hususlardan birisi de jüri üyelerinin
kararlarını değiştirmeye başladıkları her durumda, jüri başkanının sık sık oylamaya başvurarak durumu
kontrole etmesidir. Burada, filmin bu kısımlarında güçlü bir demokrasi vurgusu olduğu görülmektedir.
Nihayetinde, 3 numaralı jüri haricinde tüm jüri üyeleri çocuğun suçsuz olduğuna ikna olmuşlardır. Kendi
çocuğu tarafından terk edildiğinden ötürü davayı kişisel bir mesele haricine dönüştüren 3 numaralı jüri
üyesinin bu süreç içerisinde hem kararını en son değiştiren üye olduğu hem de diğer üyeler üzerinde güçlü bir
baskı kurduğu görülmektedir. Nihayetinde, 3 numaralı jüri üyesinin de kararını değiştirmesiyle beraber jüri
arasında çocuğun masum olduğuna dair bir konsensüs oluşmuştur. Duruşma yerinden çıkış esnasında
birbirlerine isimlerini söyleyen iki jüri üyesi haricinde hiçbir üyenin ismi bilinmemektedir. Film, bireylerin
isimlerinden ziyade adalet kavramı karşısında sergilemiş oldukları reflekslere yoğunlaşmıştır. Son tahlilde
filmde, adalet, çıkar, demokrasi, baskı ve önyargı kavramlarına yönelik son derece düşündürücü vurguların
olduğu görülmektedir. Film bu açıdan ele alındığında aslında bir siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
‘fragmanı’ niteliğindedir.

Bu çalışmada “uluslararası ilişkiler” kavramı bir disiplini tarif etmek için kullanıldığında bilinçli olarak ‘U’ harfiyle
yazılmıştır. Ulusların arasındaki ilişkiler kastedildiğinde ise kavramın, ‘u’ harfiyle yazılması tercih edilmiştir.
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Kavramsal ve Teorik Çerçevede Bir Uluslararası İlişkiler Eleştirisi
Günümüzde, Uluslararası İlişkiler’e yönelik yapılan tartışmalarının çok büyük bir kısmı
disiplindeki ilk büyük tartışma (first great debate) olarak adlandırılan Realizm-İdealizm tartışmasında kendini
göstermektedir. Bir başka ifadeyle, bu tartışmanın aslında Uluslararası İlişkiler’in ‘omurgası’ olduğunu iddia
etmek mümkündür. Öte yandan, disiplindeki eleştirel teorinin (critical theory) önde gelen isimlerinden Robert
Cox’un “Teori, daima bazıları ve bazı amaçlar içindir” (Cox, 1981:128) sözü aslına bakılacak olursa,
Uluslararası İlişkiler’i varoluşundan itibaren, çıkar (interest) odaklı bir teorik tartışma zeminine itmiştir.
Oldukça ‘egoist’ olarak nitelendirilebilecek olan bu teorik tartışma zemininde, disipline ait farklı teoriler, çok
sayıda teorik ‘ötekiler’ geliştirerek uluslararası ilişkileri anlamlandırmada kullanılması beklenen kavramları
teorik düzlemde araçsallaştırmışlardır. Bu bağlamda, disiplini açıklamaya çalışan teorilerin neredeyse
tamamının sosyal ilişkiler ve güç odağında disiplini açıklamaya gayret gösteren ‘ideolojiler’ olduklarını iddia
etmek (Sarı,2014: 228) yanlış olmayacaktır. Öte yandan, bilhassa uluslararası hukukun temel gayesi olarak
tahayyül edilmesi beklenen adalet kavramının, teorik tartışmalara göre farklı yorumlarının geliştirilmesi, son
derece objektif ve normatif olması gereken bu kavramın da özünden ve varlık sebebinden uzaklaşmasına
neden olmuştur. Şüphesiz ki disiplindeki bu ‘bozulmanın’ en temel sebeplerinden birisi disiplinin tarihsel
süreç içerisinde Realizm’in hegemonyasından ve baskısından kurtulamamış olmasında yatmaktadır. Pozitif
veya negatif anlamlarda, Realizm’in diğer teorilerin ‘varlık sebebi’ olması ise aslında diğer teorilerin de
Realizm’in temel varsayımlarının reddi veya kabulü şeklinde, ama onun gölgesinde, şekillendiğini ispatlar
niteliktedir. Bu bağlamda, Realizm’in temel varsayımlarının ana hatlarıyla ortaya konmasının çalışmada
irdelenen kavramların ve eleştirilerinin daha somutlaştıracağı düşünülmektedir.
Her şeyden evvel belirtilmelidir ki çıkar kavramı, Realizm’e göre devletlerin temel dış politika
refleksi olmakla kalmayıp adeta onların ‘varlık sebebi’ haline gelmiştir (Walt, Kramer ve Rosecrance’den akt.
Çalış ve Özlük, 2007:231). Çıkar kavramının siyasi çıkarlar, askeri ve güvenlik çıkarları ve ekonomik çıkarlar
gibi farklı dinamikler etrafında şekillendiğini iddia etmek mümkündür. Bu bağlamda, salt realist düşünceden
hareketle uluslararası ilişkilerdeki temel aktör olarak ele alınan devletin, diğer aktörlerle ilişkilerini kendi
lehine sıfır toplamlı oyuna (zero-sum game) dönüştürmesi istenen/beklenen bir dış politika refleksi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu refleksin ne kadar rasyonel bir tercih olduğu başlı başına bir araştırma konusu
olmakla beraber, bu noktada belirtilmesi gereken kayda değer husus günümüzde uluslararası sistemdeki güç
dağılımına ve sistemin (f)aktörlerinin çeşitlenmesine bağlı olarak, sistemin son derece girift bir hale geldiği
gerçeğidir. Bu şartlar altında, geçmiş dönemlere nazaran uluslararası sistemdeki aktörlerin, çıkarlarını tek
başlarına gerçekleştirebilmeli oldukça zor bir tercih olarak görülmektedir. Bu durumun ise uluslararası
ilişkilerde aktörler arasında iş birliğine gitmeyi tercihten öte zorunlu kıldığı gözlemlenmektedir. İş birliği
olarak adlandırılan bu sürecin temel dinamikleri ve olası sonuçları ise üzerinde durulması gereken temel konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, iyi işleyen bir iş birliği sürecinden bahsedebilmek için önce ‘iyi ikna
edilmiş’ aktörlerin varlığı zorunludur. Tıpkı, 12 Öfkeli Adam filminde de görüldüğü gibi, uluslararası
ilişkilerde de aktörlerin iş birliğine ikna edilmeleri bazen en beklenmedik anlarda meydana gelebilirken, bazen
de tahmin edilebilir bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Culpepper, 2003: IX). Bu süreç içerisinde,
devletlerin şüpheci doğalarının iş birliği önündeki en önemli engel olduğu belirtilmelidir. Bir başka ifadeyle,
devletleri kuşatan ‘şüphe çemberi’ en az çıkar kavramı kadar güçlü bir dış politika refleksi olarak
düşünülmektedir. Öte yandan, ‘gönüllülerin’ yoğun çabaları bu ‘endişe çemberinin’ daralmasını sağlayarak
aktörler arasında iş birliğini mümkün kılmaktadır (Eliasoph, 1998:13).
Yukarıda ifade edilen ‘gönüllü’ aktörlerin ise uluslararası sistemde iyi bir imaja (image) sahip ve
iletişim yeteneği yüksek aktörler arasından ön plana çıktıları düşünülmektedir. Bu argümanı destekleyici
teorisyenlerden birisi de Nye’dır. Yumuşak Güç (soft power) başlıklı ünlü makalesinde Nye, Soğuk Savaş
sonrası şekillenen yeni dünya düzeninde (new world order) güç kavramının yeniden tanımlanması gerektiği
üzerinde dururken, günümüzde güç kavramının salt askeri unsurlar ve güç kullanımına bağlı olarak
tanımlanmaması gerektiğini; bunun yanında devletlerin iletişim yeteneğinin ve ikna kabiliyetlerinin de gücün
önemli unsurları olarak tahayyül edilmesinin zorunluluğunu ifade etmiştir (Nye, 1990:164). Öte yandan,
diyalog kanalları açık ve iletişim yeteneği yüksek aktörlerin de büyük kısmının demokratik aktörler olduğu
muhakkaktır. Bu noktada, uluslararası ilişkilerde demokrasi ve imaj kavramları arasındaki korelasyon analiz
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edilmeye değer bir husus olarak düşünülmektedir. Uluslararası ilişkilerde pozitif imaja sahip olan aktörlerin
aynı zamanda demokratik rejimlerle yönetilen aktörler olduğu; bunun yanında anti-demokratik rejimlerin ise
sistem içerisinde negatif imajla özdeşleştirildiği gözlemlenmektedir. Uluslararası ilişkilerde imaj kavramının
tanımlanması ise oldukça karmaşık bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, uluslararası ilişkilerde
pozitif ve negatif imajın bileşenlerinin tarifi yine Realizm’e atıfla güç kapasitesi yüksek olan aktörlerin
uhdesinde gerçekleşmektedir.
Canbolat’a göre imaj kavramı olayların ve aktörlerin diğer aktörlerin ‘zihinlerinde’ bırakmış
olduğu etki olarak tanımlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, imaj kavramının uluslararası ilişkilerde aktörler
arasında yaşanan anlaşmazlıkların önemli bir nedeni olduğunu iddia etmek mümkündür (Canbolat, 2007:2).
Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus ise, imaj kavramının çift yönlü bir süreç olarak işlediği
gerçeğidir. Devletler başta olmak üzere uluslararası aktörler kendileri için pozitif bir imaj çizmeye
çalışırlarken; her bir aktör de ‘öteki’ olarak algılamış olduğu aktörün imajını bozmak adına faaliyetlerde
bulunmaktadır. Son tahlilde, imaj kavramına ilişkin yapılan tahliller, ‘kim olduğu’ sorusundan ziyade ‘nasıl
algılandığı’ gerçeği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ise, uluslararası arenada
negatif imaj sahibi aktörlere karşı diğer aktörlerin önyargılı bir dış politika refleksi geliştirdiklerini iddia etmek
mümkündür. Bilhassa, grup içi iletişim seviyesinin düşmesi neticesinde, uluslararası aktörler arasında
önyargıların daha arttığı gözlemlenmektedir (Stephan ve Stephan, 1996:422). Uluslararası İlişkiler’de sosyal
inşacı yaklaşımla (social constructivism) özdeşleşen Wendt’e göre, aktörler uluslararası arenadaki
hareketlerinde oldukça seçicilerdir (Wendt, 1994:384). Bu seçici refleksin neticesinde ise, kimlik ve değerler
üzerinde anlaşan/benzeşen topluluklar ve ‘diğerleri’ şeklinde bir ayrışmanın olduğu muhakkaktır. Bir başka
ifadeyle, demokratik ve liberal değerleri benimsemiş topluluklar pozitif imajla özdeşleşerek uluslararası
ilişkilerde merkezi (core) inşa ederlerken, anti-demokratik rejimler ise üstlenmiş oldukları negatif imaj
nedeniyle çevreyi (periphery) oluşturmaktadırlar. Avrupa Birliği (AB) örneğinde de görüleceği üzere merkez
konumundaki aktörlerin ortak çıkar (common interest) tanımları, büyük ölçüde ortak kimlik algısı tarafından
inşa edilmektedir. Bu noktadaki asıl sorun ise merkezin çevre yönelik davranış kalıplarının nasıl şekillendiği
sorusudur.
Her şeyden önce belirtilmelidir ki uluslararası ilişkilerde adalet kavramı genel ve her zaman
geçerli bir durum olarak tahayyül edilmektedir (Özbay, 2014: 38). Öte yandan, adalet kavramı uluslararası
ilişkilerde belki de teorik ve pratik açıdan birbirinden son derece keskin bir şekilde ayrışan kavramların
başında gelmektedir. Buna göre, uluslararası sistemde mevcut hiyerarşik sıralamada güç kapasitesi yüksek
merkez aktörlerin ulusal çıkarları bağlamında çevre üzerinde baskı ve zorlayıcı tedbirlere başvurduğu
gözlemlenmektedir. Buna karşın, güç kapasitesi göreceli olarak birbirlerine denk aktörlerin ise uluslararası
çıkarlarını gerçekleştirirken çoğunlukla birbirlerini ikna etme yolunu seçtiklerini iddia etmek mümkündür. Bu
durum ise, 1. Dünya Savaşı sonrasında teorik anlamda uluslararası ilişkileri adalet odağında yeniden dizayn
etmeye çalışan Wilson İlkeleri’nin öngördüğü tablonun tam tersi bir sonuç doğurmaktadır. Gözen’e göre bu
durum, uluslararası ilişkilerde güç ve adalet kavramları arasındaki uyumun zorluğundan (Gözen, 2008:208)
kaynaklanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, uluslararası ilişkilerde güç kavramı ve adalet arasında ters orantının
bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Zira, uluslararası arenada aktörler, dış politikada güvenlik odaklı
düşünmeye eğiliminde olup, bu eğilimin gerçekleştirilebilmesi için de güç kavramını askeri güç odağında
değerlendirme eğilimindedirler (Keyman, 2006:5). Bu durumun doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkan
güvenlik ikilemi (security dilemma) ise uluslararası arenadaki istikrarsızlığın ve sistemin sözde çatışmacı
doğasının temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
Başlangıcı itibarıyla, Realizm’den güçlü motifler sunan 12 Öfkeli Adam, sonrasında keskin bir
İdealizm anlayışı ortaya koyarak nihayete ermiştir. Bu bağlamda, filmdeki bahse konu dönüşümün temel
nedeni insani değerler ve ‘vicdan’ kavramıyla izleyiciye açıklanmak istenmiştir. Bunun yanında, aktörlerin
birbirleri hakkında peşin hükme varmalarını önleyici bir mekanizma olarak iletişim ve diyalog kavramlarına
(McCambridge, 2003:388) güçlü bir vurgunun varlığı görülmektedir. Öte yandan, bir bütün olarak ele
alındığında filmin, modern uluslararası ilişkilerin işleyişi ile ilişkisi çok büyük oranda kavramsal benzerlikle
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sınırlı kalmaktadır. Bu haliyle filmin, o dönemki ABD’nin iç politik işleyişine ve uluslararası sistemin temel
sorunlarına karşı bir tepki olarak üretildiğini iddia etmek mümkündür. Bu argüman dahi, Uluslararası İlişkiler
disiplinin temel yol gösterici tartışması niteliğinde olan Realizm-İdealizm tartışmasının ‘klişesi’ olan
İdealizm’in olması gerekeni, Realizm’in ise olanı açıkladığı argümanıyla örtüşmektedir. Uluslararası sistemin
işleyişinde görülen baskı ve zorlayıcı mekanizmaların devletlerin güç kapasiteleriyle doğrudan ilintili olduğu
görülmektedir. Bu işleyiş ise diyalog ve iletişim kanallarının sadece ‘hak eden’ devletler arasında uygulandığı;
‘hak etmeyen’ aktörlerin ise mevcut negatif imajları nedeniyle sistem içerisindeki meşruiyetlerinin
sorgulandığı görülmektedir. Son tahlilde, Realizm ve İdealizm tartışmasındaki insan doğasına yapılan
vurguların çıkmazı, modern uluslararası ilişkilerin çıkmazıyla büyük bir uyum içerisindedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Sefer GÜMÜŞ228; Öğr. Gör. Dr. Birol ERDEM229
YAŞ MEYVE ve SEBZE PAZARLAMASINDA KOBİLERDE SATIŞI ARTIRACAK PAZARLAMA
MODELLERİ
MARKETING MODELS and EXAMPLES TO INCREASE SALES IN THE AGE FRUIT VEGETABLE
INDUSTRY

ÖZ
Bu çalışmada, gerilla pazarlama, kavramsal ve uygulama boyutlarıyla incelenmiş, küçük ve orta
ölçekli işletmelerde uygulanması ve başarı koşulları ele alınmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından
gerilla pazarlamasının öneminin açıklandığı çalışmada, gerilla pazarlama araçları tanıtılmış ve gerilla
pazarlamasının etkileri üzerinde durulmuştur. Gerilla pazarlamasının geleneksel pazarlama anlayışından
farklarına değinilen çalışmada, uygulamada gerilla pazarlaması örnekleri tanıtılmıştır. Çalışmada, endüstriyel
pazara, ürün üreten, orta ölçekli bir üretici işletmede gerilla pazarlaması uygulama örnekleri oluşturulmuş ve
bu uygulamaların, gerilla pazarlaması ile kavramsal ilişkisi değerlendirilmiştir.
Çalışmada, gerilla pazarlamasının, endüstriyel pazarda yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerde,
pazarlama etkinliğini arttırmak üzere uygulanması önerilmektedir. Endüstriyel pazarda gerilla pazarlaması
uygulamaları konusu, hem kavramsal hem de uygulamadaki örnekleri bakımından derinliğine işlenmesi ve
geliştirilmesi gereken yeni bir konu olduğundan, bu çalışma; uygulamaların etkinliğinin arttırılması için daha
ileri boyutta araştırmaların yapılması ve literatüre katkı sağlanması gerektiğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gerilla Pazarlama, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler.

ABSTRACT
In this study, guerilla marketing is investigated on conceptualand application basis and application of
guerilla marketing in small and medium size enterprises are evaluated with its successterms. The importance
of guerilla marketing in means of holistic marketing explained and the effects and instruments of guerilla
marketing are introduced in this study. The differences between conventional and guerilla marketing pointed
out in the study and guerilla marketing examples are given. In this study, guerilla marketing examples were
createdfor a medium sized manufacturer enterprise in industrial market and the conceptual relation to
guerilla marketing is investigated.
The study recommends to apply guerilla marketing in small and medium sized enterprises in industrial
market to improve marketing effectiveness. The application of guerilla marketing in industrial market is a new
subject which should be investigated and developed in means of application and concept; this study outlines
the need for further research to improve the effectiveness of applications and to enrich the literature.
Keywords: Guerilla Marketing, Small andMedium Size Enterprises, Marketing, Industrial Market.
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GİRİŞ
Günümüzde tüketicilerin ulaşabilecekleri sınırsız seçenekler bulunmaktadır. Rekabetin artması,
teknolojideki gelişmeler sonucu sınırların ortadan kalkması ve tüketici bilincinin artması nedeniyle,
işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri, müşteri odaklı olmalarına ve müşteri ile uzun
vadeli ilişkiler geliştirebilmelerine bağlıdır. Günümüz pazarında, tüketiciler daha fazla talep eden, detaylara
daha fazla önem veren, yeniliklere açık bir hale gelmişlerdir. Bu nedenle, yeniliklere kolay adapte olabilen,
esnek, dinamik ve hızlı karar verebilme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler pazarda önemli bir
hale gelmiştir. Rekabet koşulları ve sınırlı imkanlar bu firmaları, sıra dışı uygulamalarla pazarlama
etkinliklerini, dolayısıyla rekabet üstünlüklerini arttırma arayışına sevk etmiştir. Kısıtlı kaynaklarla
işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşmalarını sağlamak üzere uygulanan bir yöntem olarak tanımlanan
gerilla pazarlama küçük ve orta ölçekli işletmelere, günümüz rekabet ortamında, rekabet güçlerini artırmak
üzere önemli bir teknik sunmaktadır.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerilla pazarlama uygulamaları kavramsal ve uygulama boyutuyla
ele alan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde modern pazarlama anlayışı kavramsal olarak
ele alınmış, KOBİ'lerde modern pazarlama anlayışının uygulanma koşulları incelenmiştir. KOBİ'ler için
önemli bir kavram olan niş pazarlama kavramı da birinci bölümde incelenen bir diğer başlıktır. İkinci bölümde
bütünsel pazarlama kavramı açısından gerilla pazarlama kavramı incelemiştir. Bu bölümde öncelikle, bütünsel
pazarlama iletişim kavramı incelenmiş, ardından gerilla pazarlamasının tanımı ve önemine değinilmiştir. Buna
ilave olarak bu bölümde; gerilla pazarlama iletişimi bileşenleri, gerilla pazarlamasının geleneksel pazarlama
anlayışından farkları ve gerilla pazarlamasının etkileri ile gerilla pazarlama araçları hakkında kavramsal
bilgiler, uygulamadaki örnekleriyle birlikte açıklanmıştır. Bu bölümde son olarak, gerilla pazarlaması
uygulama süreci ve başarı koşulları irdelenmiş ve gerilla pazarlamasının uygulamadaki örnekleri
incelenmiştir.
1.KOBİ‟lerde Pazarlama
KOBİ(Küçük ve orta büyüklükteki işletme)‟ler sahip olduğu istihdam gücü, üretim kabiliyeti
ve yarattıkları katma değer sebebiyle, ekonominin dinamizmi ve ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi
açısından büyük bir öneme sahiptir. KOBİ'lerin modern pazarlama anlayışını uygulayabilmeleri için
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz etmeleri ve bu beklentileri tatmin edecek kalite ve
standartlarda ürünleri müşterilerine sunabilmeleri gerekmektedir. KOBİ'ler müşterileri ile yakın ilişki
içerisinde olan işletmelerdir. Bu yönleriyle KOBİ'ler, halihazırda müşteri odaklı yaklaşım ile hareket
edebilme konusunda tecrübeye sahiptirler. Ancak doğru ürün, doğru pazar bölümü, doğru müşteri
tespiti konusunda zaafiyetleri bulunmaktadır. Çoğu durumda KOBİ'lerin, pazar araştırması yapmak
üzere yeterli kaynaklarının (gerek insan, gerekse finansal) olmadığı, ya da yeterli kaynakları
ayırmadıkları, bunun yerine, kulaktan dolma bilgiler ya da içgüdüsel olarak hareket ettikleri
görülmektedir. .
Pazarlamanın başarılı olabilmesi bakımından konumlandırma son derecede önemlidir. "Yapılan farklı
çalışmalarda, Niş Pazarlama, KOBİ'ler için başarılı stratejilerden biri olarak ifade edilmiştir."230 Niş pazarlama
stratejilerini kullanarak ve pazardaki konumlarını doğru şekilde belirleyerek KOBİ'ler, rakiplerine göre,
stratejik üstünlükler yakalayabilirler. Bir sonraki bölümde niş pazarlar ve özellikleri üzerinde durulmaktadır.
1.1 KOBİ lerdeNiş Pazarlama: Niş pazarlama KOBİ'lerin başarıya ulaşmak için uygulayabileceği
önemli bir tekniktir. Sınırlı kaynakları olan KOBİ'ler için kendi nişlerini belirlemek, hem bu nişe odaklanarak
kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmeleri bakımından, hem de bu spesifik pazar diliminde rekabeti bertaraf
ederek karlılıklarını arttırabilmeleri bakımından, stratejik üstünlük sağlayabilecekleri önemli bir pazarlama
stratejisidir.

Nezihe Figen Arsoy, "Niş Pazarlama", Varinli İ., Çatı K.,Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, (1.Baskı), Detay
Yayıncılık, Ankara, 2018 s.132
230
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KOBİ'lerin niş pazarlarda başarılı olabilmeleri için, öncelikle doğru niş'i seçmeleri gerekmektedir.
Her pazar dilimi bir niş değildir. Bir pazar diliminin niş olabilmesi için, benzeri olmayan müşteri
beklentilerinin olması gerekmektedir. Benzeri olmayan bu beklentilerin karşılanabilmesi için, o niş'e hizmet
edecek KOBİ'nin, müşterinin spesifik beklentilerini çok iyi anlamış ve buna göre ürün ya da hizmetlerini
farklılaştırmış olması gerekmektedir. Bu şekilde, farklılaştırılmış ürünler geliştiren KOBİ'nin, müşterisine bu
ürün ya da hizmeti, benzerlerinin çok ötesinde, eşsiz bir şekilde sunması gerekmektedir. Bunun sonucunda
KOBİ'ler, sundukları ürün veya hizmetle ilgili, niş pazarın gerekleri konusunda uzmanlaşacak; bu da sabit
maliyetlerini düşürülebilmelerine dolayısıyla karlılıklarını arttırabilmelerine olanak sağlayacaktır. Aynı
zamanda, niş ürünlerin müşterileri de kendilerinin farklı beklentilerine özgü geliştirilmiş olan ürün ya da
hizmetlere, diğerlerinden daha farklı, nispeten daha yüksek bir ücret ödemeye razı olacağından, niş pazarlarda
karlılık oranı da yüksek olmaktadır. KOBİ'lerin bir niş pazarda başarılı olabilmeleri için seçtikleri pazar
diliminin, spesifik ancak karlılık sağlayabilecek özellikte olması ve büyüme potansiyeli bulunması
gerekmektedir.
Niş pazarlarda rekabet nispeten azdır. Niş pazarlar, çoğu firmanın çok az ilgisini çeken pazarlardır.
Rakiplerin kolayca girebileceği pazarlar niş pazarlar değildir. Bu nedenle rakipler tarafından kolayca fark
edilebilen pazarları niş olarak seçmemeleri KOBİ'ler açısından başarılı olabilmeleri için faydalı olacaktır.
1.2-Bütünsel pazarlama odaklı gerilla pazarlaması:Günümüzde tüketicilerin ulaşabilecekleri
sınırsız seçenekler bulunmaktadır. Rekabetin artması, teknolojideki gelişmeler sonucu sınırların ortadan
kalkması ve tüketici bilincinin artması nedeniyle, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri,
müşteri odaklı olmalarına ve müşteri ile uzun vadeli ilişkiler geliştirebilmelerine bağlıdır.
Günümüz pazarında, tüketiciler daha fazla talep eden, detaylara daha fazla önem veren, yeniliklere
açık bir hale gelmişlerdir. Bu nedenle, yeniliklere kolay adapte olabilen, esnek, dinamik ve hızlı karar
verebilme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler pazarda önemli bir hale gelmiştir. Rekabet
koşulları ve sınırlı imkanlar bu firmaları, sıra dışı uygulamalarla pazarlama etkinliklerini, dolayısıyla rekabet
üstünlüklerini arttırma arayışına sevk etmiştir. Kısıtlı kaynaklarla işletmelerin pazarlama amaçlarına
ulaşmalarını sağlamak üzere uygulanan bir yöntem olarak tanımlanan gerilla pazarlama küçük ve orta ölçekli
işletmelere, günümüz rekabet ortamında, rekabet güçlerini artırmak üzere önemli bir teknik sunmaktadır. 231
“İlk defa 1984 yılında JayConradLevinson tarafından geliştirilen gerilla pazarlaması kavramı genel
itibariyle sıra dışı yöntemlerle ve çok az bütçeyle yürütülen tutundurma faaliyetlerini ifade etmektedir.” 232
Gerilla pazarlama yaklaşımının temelinde, özgünlük ve sıradışılık yatmaktadır. Son derecede sınırlı imkanlara
sahip küçük ve orta ölçekli işletmelere özgü bir pazarlama tekniği olarak doğmuş olan gerilla pazarlama,
tüketicileri, hiç beklemedikleri ortamlarda ve beklemedikleri biçimde etkilemeyi hedeflemektedir.Gerilla
pazarlama tekniğini uygulamak isteyen işletmeler öncelikle, kendi ürettikleri ürün veya verdikleri hizmet
üzerinde ve içinde bulundukları pazar ile rakiplerin ürün veya hizmetleri üzerinde yeterli bilgi toplayarak
analizler yapmalı ve kendi rekabet üstünlüklerini, sundukları hizmette diğerlerine göre neyi farklı ya da üstün
yaptıklarını tanımlamalıdırlar. Tüm gerilla pazarlama kampanyalarının temelinde işte bu tespit edilen, rekabet
üstünlükleri ve farklılıklar yatmaktadır. .
1.3.Farkının Farkını Yaratan Pazarlama :Günümüzde pazarlama faaliyetleri için katlanılan
maliyetler gittikçe artmaktadır. Ürün ve hizmet çeşitliliğindeki artış sebebiyle, müşteriler her gün çok sayıda
tanıtım ve reklam aktivitesine maruz kalmakta, bu da bu faaliyetlerin etkinliğini düşürmektedir. Bu noktada
gerilla pazarlama tekniklerini kullanan işletmeler, maliyetlerini arttırmaksızın, bu pazarlama aktivitelerini
gerçekleştirebilecekleri, hem de müşterinin ilgisini, bu kalabalık içerisinden sıyrılarak kendi ürün veya
hizmetlerine çekecek teknikler geliştirmek durumundadırlar. “Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejileri
kapsamında yapılabilecek gerilla saldırı uygulamaları; fiyat farklılaştırmaları, yoğun tanıtım faaliyetleri, ürün
Yükselen, a.g.e., s. 8
Sinan Nardalı, Gerilla Pazarlaması ve Uygulamadaki Bazı Örnekleri, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, 2009, Cilt 16, Sayı 2, s.107
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çeşitlerini artırmak ve yeni ürünler sunmak, maliyetleri düşürmek ve satış sonrası hizmetlere ağırlık vermek
şeklinde ortaya çıkabilecektir."233
2.Pazarlamada Reklam :Reklam; firmaların hedef müşterilerine ulaşmak üzere, iletişim kurduğu
önemli bir kanaldır. Pazarlama iletişiminin en çok reklam ile ilintili olduğunu söylemek mümkündür. Yani bir
diğer deyişle reklam, pazarlama iletişiminin alt kümesidir. 234Tüketici açısından bakılacak olursa reklam,
pazarda tüketicinin karşılaşabileceği pek çok ürün içerisinden hangisinin kendisi açısından en uygun
olduğunu, en fazla faydayı sağladığını ayırt etmesine yardımcı olan bir araçtır. Bir diğer taraftan da ürün
veya hizmet hakkında fiyat, nereden ve ne koşullarda satın alınabileceği vb. bilgileri içeren reklam, ürün ve
hizmetleri tanıtmanın en önemli unsurlarından biridir. İşletmeler açısından ise; üretilen mal ve hizmetlerin,
pazarda bulunan benzerlerinden ayırıcı olan özelliklerinin müşteriye iletilmesi, müşterinin sunulan ürün veya
hizmeti satın alma konusunda ikna edilmesi ve oluşturulan bu talebin sürekli olarak canlı tutulmasında reklam
en önemli pazarlama iletişimi bileşenlerinden biridir.
Reklam denilince ilk akla gelen televizyon kanalları aracılığıyla ile uğradığımız reklam
bombardımanıdır. Ancak, “gerilla pazarlama ruhundaki reklamcılık ise, bunları içerebileceği gibi
içermeyebilir de. Gerillalar, hedef pazarlarına daha odaklanmış, kitleleri gözetmeyen, daha kişisel ve daha çok
satışa yönelik iletişimin ön plana çıktığı reklamları tercih ederler.” 235 Reklam pazarlamanın, en pahalı ve en
gözle görülür şeklidir. Bu nedenle de özellikle yeterli bütçeye sahip olmayan KOBİ‟ler tarafından dikkatle
kullanılmalıdır.İyi kullanıldığı takdirde reklam mükemmel bir gerilla pazarlama iletişimi aracı olabilir.
Reklam önemli bir iletişim aracıdır; ancak unutmamamız gereken konu, tek iletişim aracı olmadığıdır.
Bütünsel pazarlama iletişimi bileşenlerimizden biri olarak, etkin şekilde kullanıldığında, reklam diğer iletişim
bileşenlerinin etkili şekilde çalışmalarını sağlayabilecek önemli bir silah olarak görülebilir.
2.1Halkla İlişkiler ve gerilla pazarlaması:
Halkla ilişkiler (PR), şirketlerin ilişkide bulundukları müşterileri ve içinde bulundukları toplum ile
ilişkilerini geliştirmek üzere, şirketlerin; müşterilerinin ve içinde bulundukları toplumun çıkarlarını gözetecek
şekilde işleyişlerini düzenlemeleri, bununla ilgili yaptıkları faaliyetler olarak tanımlanabilir.
"PR çabalarının büyük bir kısmı sesinizi nereye duyurmak istediğinizin anlaşılmasıdır. Tanımsal
olarak PR, kamuoyuna sesinizi duyurmak, kendinizi tanıtmak anlamına gelir. Bu, sesinizi hedef kamuoyu
pazarına duyurmak demektir. Sesinizi duyurup kendinizi tanıtmak ilişkileri de kapsar yani PR'ın ikinci
kısmını. Kendinizi tanıtma konusunda kurumlarla(radyolar, televizyonlar ve yayınlar) olduğu kadar, bir
müşteri adayı ile ilişkileriniz de söz konusudur ve Gerillalar ilişkileri severler. "236Gerilla pazarlama tekniğini
uygulayan bir pazarlamacının, içinde bulunduğu toplumun ve müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini anlaması,
bu kişisel ve toplumsal beklentilere, şirket politika ve prosedürleriyle cevap verebilmesi ve bu yönde
uygulamakta olduğu politikaları da uygun iletişim mecraları vasıtasıyla yine müşterilerine iletmesi
gerekmektedir. Bir firmanın çevresel zararları minimuma indirgeyebilmek üzere, ambalajlarında değişikliğe
gitmesi ve bu sayede aldığı sonuçları kamuoyu ile paylaşması, çevreye duyarlı müşterileri açısından firmaya
duyulan sempatiyi arttıracak; bu da firmanın ürünlerini daha fazla tercih etmelerine neden olacaktır. .

Pirtini, Onurlu, Şahin, a.g.e., s.54
Levinson ve Lautenslager, a.g.e.,s. 114
235
Levinson ve Lautenslager, a.g.e.,s.124-125
236
Levinson ve Lautenslager, a.g.e., s. 228-229
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2.2 Pazarlamacısı Kişisel Satışı geliştirir:
Kişisel satış; işletmenin ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere, kendi satış elemanları aracılığıyla mevcut
ve potansiyel müşterilerine karşı yürütmekte olduğu yüz yüze pazarlama çabaları olarak tanımlanabilir.
Müşterilerle yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılar, verilen hediyeler bu kapsamda değerlendirilebilir.
Hiç şüphesiz, pazarlama iletişimi bileşenleri arasında en pahalı bileşenlerden birisidir. Bu nedenle de çok iyi
kullanılmalıdır. Ancak her zaman olduğu gibi gerilla pazarlamacı ruhuna sahip bir satışçı, bu sürece
yaratıcılık, zaman ve enerjisini ayırarak, bu süreci en iyi şekilde yönetecek ve maksimum faydayı sağlamasını
bilecektir.
"Kişisel satış işletmelerin müşterileri ile uzun dönemli ve zincirleme ilişkiler kurabilmesi açısından
oldukça önemlidir. İsletmeler gerilla pazarlamasını başarılı bir seklide uygulayabilmeleri için tüm zamanını
ve aklını isletmenin pazarlama faaliyetleri üzerine yoğunlaştırmış gerillalara (satış elemanlarına) ihtiyaçları
vardır. Diğer taraftan satış elemanları işletmenin tüketiciler tarafından görülen yüzü olduğu için kişisel satış
konusu gerilla pazarlaması açısından ayrı bir öneme sahiptir. " 237 Bu nedenle kurulacak satış ekibinin doğru
şekilde seçimi ve eğitimi son derecede büyük önem taşımaktadır.
Satış elemanlarında bulunması gereken ve gerilla ruhunu ortaya çıkartan kişilik özellikleri şunlardır:
Gerilla satışçılar sabırlı olmalıdırlar. Satış işi sabır gerektiren bir iştir. Bir müşterinin alım yapmaya hazır hale
gelmesi için, mesajı defalarca duymaya ihtiyacı bulunmaktadır. Gerilla satışçıların aynı zamanda duyarlı
olmaları gerekmektedir. Güncel haberleri takip etmeleri, dünyada ve ülkede olan olaylardan haberdar olmaları
gerekmektedir.Müşterileri ürünleri veya hizmetleri satın almaya yönlendirmek, aracıların etkinliğini arttırmak
amacıyla işletmenin yaptığı indirimler, satışçılara prim verme, müşterilere verilen hediye ürün ve ürün
kuponları, düzenlenen yarışmaların her biri satış geliştirme faaliyetlerini oluşturmaktadır. Satış geliştirme
araçlarını kullanmaktaki temel amaç, müşterileri harekete geçirmek ve onları ürün ve hizmetleri almaya teşvik
etmektir. Bu tür araçlar aynı zamanda müşterilerin daha fazla akıllarında kalınmasına da sebep olmaktadır. .
238

2.3 Gerilla Pazarlama Araç ve amaçları Ortam Pazarlaması (Ambient Marketing)
Ortam pazarlaması yaygın olarak kullanılan gerilla pazarlaması araçlarından biridir. Bu tanım 1999
yılı civarında İngiliz Reklamcılık sektörü jargonunda kullanılmaya başlanmıştır. 239 Ortam pazarlaması,
geleneksel pazarlamanın kullanmadığı, reklam amaçlı olarak kullanılması beklenmeyen ortam ve alanları,
reklam amaçlı olarak kullanmaktadır. Burada reklam için zeminler, yürüyen merdivenler, kredi kartı
sliplerinin arka tarafı, kağıt bardağın altı ya da üst yüzeyi vb. beklenmedik ortamlar kullanılmaktadır.
Geleneksel medyanın etkisinin azalması, satış noktasında pazarlama iletişimi uygulamalarına giderek
daha fazla talep olması,
hedef kitleye ulaşma konusundaki kabiliyeti sebebiyle, ortam pazarlaması
uygulamaları giderek daha yaygın hale gelmiştir. 240Ortam pazarlamasının istenen başarıya ulaşabilmesi için,
hedef kitleye, doğru ortamda, istenen mesajı iletilebilmesi gerekmektedir.Ortam pazarlaması, uygun ortam
aracılığıyla, tüketiciye bireysel olarak hitap edebileceği gibi, merkezi alanlarda, toplumun ilgisini çekmek
amaçlı da kullanılabilmektedir. Ortam pazarlaması sayesinde, tüketici, markanın mesajı ile beklenmedik bir
ortamda karşılaşmakta ve bu da onu diğer reklam aktivitelerinden ayırarak, akılda kalıcı olmasını
sağlamaktadır.
Gerilla pazarlamasında kullanılan tüm teknikler gibi, ortam pazarlaması da gücünü yaratıcılık, enerji
ve şaşırtıcılıktan almaktadır. Yukarıda birkaç örneği bulunan ortam pazarlamasının, bunların dışında, yüksek
binaların üzerine giydirilmiş büyük ve yaratıcı maketler, uçan balon vb. üzerine yerleştirilmiş olan reklam
mesajları, yine toplu taşıma araçları içinde ve dışında yapılan uygulamalar gibi pek çok farklı uygulamalarına
rastlamak mümkündür.
237

s.112
JayConradLevinson, GrowingGeometrically, http://www.gmarketing.com/articles/146-growinggeometrically, Erişim Tarihi:
05.03.2013
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http://salesmanagementindonesia.wordpress.com/2008/10/27/guerilla-marketing/, Erişim tarih: 09.03.2018
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2.3.1.Ağızdan Ağıza Pazarlama (Word of Mouth)
Ağızdan ağıza pazarlama gerilla pazarlamasının en etkili silahlarından biridir. Gerilla pazarlamasında
bu tekniğin kullanılmasının ana amacı, şaşırtıcı etki yaratan pazarlama aktivitelerini kullanarak, tüketicilerin
firma ya da marka hakkında konuşmaya başlamalarını sağlamaktır. Bu yayılma etkisi, gerilla pazarlaması için
yapılan diğer aktivitelerin de etkinliğini arttırmaktadır.Ağızdan ağıza pazarlama ile ilgili olarak, en güncel
tanımlar, internetin artan
önemi ve ürün ve hizmetler hakkındaki görüşlerini paylaşabilmek üzere tüketicilere iyi bir ortam
sağlaması üzerinedir. Bu tanımlar, geçerli olmakla birlikte eksiktir. Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin
günlük iletişimleri sırasındaki öneri ve tavsiyelerini içermektedir. 241Bir tüketici bir ürün veya hizmetten
memnun kaldığında, bu ürün veya hizmet hakkında arkadaşları, ailesi ve yakın çevresindeki başka tüketicilere
de tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu şekilde de ürün ya da hizmetin kendiliğinden tanıtımı gerçekleşmekte,
müşteri kitlesi ve satışları artmaktadır. Bu nedenle, ağızdan ağıza pazarlama, geniş pazarlama bütçesine sahip
olmayan KOBİ'lerin, ürün ve hizmetlerinin tanıtabilmeleri için çok etkili bir araçtır.
"Ağızdan ağıza iletişim, yıllardır insanların bildikleri, hissettikleri ve yaptıkları üstünde önemli bir
etki faktörü olarak bilinir. Ağızdan ağıza iletişim farkındalığı, algılamayı, beklentileri, tutumları ve
davranışları etkileme özelliğine sahiptir. Ağızdan ağıza iletişimde; negatif iletişimin, pozitif ağızdan ağıza
iletişimden daha hızlı bir şekilde yayıldığı kabul edilmektedir.
Ağızdan ağıza iletişim, tatmin
gerçekleştiremeyen firmaların ürünlerinin yok olmasına neden olabilir. Bu da ağızdan ağıza iletişimin gücünü
ortaya koymaktadır". 242 Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin ve endüstriyel satın alıcıların karar verme
sürecinde, belirsizlikleri azaltmaya yarayan, informal bir bilgi kaynağıdır. 243 Tüketicilerin kendi aralarında
deneyimlerini paylaşmaları, ürünün satın alınması aşamasında belirleyici rol oynayabilmektedir.
2.3.2 .Viral Pazarlama (Viral Marketing)
Viral pazarlama da gerilla pazarlamanın bir diğer etkili araçlarından biridir.
"Internet üzerinde ağızdan ağıza iletişimi başlatma girişimi pazarlama literatürüne
“viral pazarlama” kavramı olarak girmiştir." 244Viral pazarlamada internet yardımıyla tavsiye
mesajının paylaşılması ve paylaşılan bu mesajı alan tüketicilerin de yeniden kendi iletişimde bulundukları
diğer tüketicilerle paylaşmaları sonucu, mesajın internet üzerinde, bir virüs etkisiyle hızla yayılması söz
konusudur. İletişimin internet üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle de ulaşılabilecek kişi sayısı sınırsızdır.
Bir diğer deyişle " viral pazarlama, etkili ve teşvik edici mesajlarla üssel artış potansiyeli yaratarak,
bir pazarlama mesajını başkalarına göndermek için teşvik etme stratejisidir" 245 Günümüzde firmalar, sosyal
paylaşım ağlarını ve çeşitli bloglarıviral pazarlama aracı olarak kullanmaktadırlar. Sosyal ağlar üzerinde, yeni
çıkardıkları ürünlerin tanıtımlarını yapmakta ve bu mesajın geniş kitlelere ulaşmasını teşvik edecek
aktivitelerde bulunmaktadırlar. Amazon, Google ve Mynet gibi markalar viral pazarlama stratejisi ile başarı
elde etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal ve hizmetlerin % 67‟sinin ağızdan ağıza iletişimden
etkilendiği tahmin edilmektedir 246Günümüzde, viral pazarlama kullanımı hem büyük hem de küçük ölçekli
firmalar arasında yaygınlaşmıştır. Firmalar vermek istedikleri mesajı internet üzerinden çeşitli web siteleri
yardımıyla duyurmaya çalışmakta ve tüketicilerin kendi markaları hakkında konuşmasını teşvik etmektedirler.

241

GeoffWicken , RichardAsquith, "Turningtheamplificationupto 11" International Journal of Market Research, Vol. 50 Issue 6,
2008, s. 777-795.
242
Metin Argan ve Mehpare Tokay Argan, "Viral Pazarlama veya Internet Üzerinde AgızdanAgıza Reklam: Kuramsal Bir
Çerçeve", Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2006 / 2 s. 234
243
Argan ve Tokay Argan, a.g.e., s.233-234
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2.3.3.Vızıltı Pazarlaması (Buzz Marketing):Vızıltı pazarlaması adından da anlaşılabileceği gibi,
ürün ya da hizmet hakkında pozitif şekilde ağızdan ağıza vızıltı yaratacak ve tüketicileri o ürünün
pazarlamacısı haline getirecek şekilde etki yaratan pazarlama tekniğidir. Bu etki daha sonra halkalar halinde
trendi oluşturanlardan, genel tüketicilere doğru yönelmektedir. 247Vızıltı pazarlaması ilk olarak, sadece sözel
iletişim ile birlikte düşünülürken, günümüzde Facebook, Twitter vb. mecralar vızıltı pazarlaması amacıyla
kullanılmaktadır.Vızıltı pazarlaması , tıpkı viral pazarlama gibi çok yaygın hale gelmiştir. Tüketiciler,
arkadaşlarının ya da ailelerinin tavsiyelerine değer vermekte ve bu da bu tür pazarlama araçlarının
kullanımını arttırmaktadır.
2.3.4.Tuzak Pazarlama (Ambush Marketing):Tuzak pazarlamanın tanımını yapabilmek için
öncelikle sponsorluk tanımını yapmakta fayda bulunmaktadır; çünkü tuzak pazarlama, izin alınmaksızın
gerçekleştirilen sponsorluk uygulaması olarak adlandırılabilir. "Pazarlama iletişimi literatüründe
sponsorluk, bir etkinlik, dava vb. ile bütünleştirilerek verilen desteğe karşılık sponsorun marka algısının
artmasına yönelik sonuçların amaçlandığı bir takım hakları ifade etmektedir. "248 Tuzak pazarlama uygulayan
marka, etkinliğin gerçek sponsoru olmamasına karşın, tüketicilerin gözünde, sponsormuş gibi algılanmaya
çalışmaktadır.Tuzak pazarlama ise, bir şirketin, organizasyonun ya da bir etkinliğin, popülaritesi ve
saygınlığından, ilgili şirketin, organizasyonun, ya da etkinlik sahibinin izni almaksızın fayda sağlamaya
çalışmak olarak ifade edilebilir. Tuzak pazarlama, genel olarak sponsorun yaptığı aktivitenin etkinliğini
azaltarak ilginin, tuzak pazarlamayı gerçekleştiren markaya ya da şirkete kaymasını sağlamaktadır.Tuzak
pazarlamanın, gerilla pazarlamasının önemli araçlarından biri olarak görülmesinin nedeni ise, rakibin
etkinliğini azaltarak, dikkati üzerine çekici bir uygulama olması, yaratıcılık gerektirmesi ve düşük maliyetli
olmasıdır. Bu özellikleriyle tuzak pazarlama tam bir gerilla pazarlama ruhu taşımaktadır.
Tuzak pazarlama uygulamalarına bakacak olursak temel olarak iki tür uygulama olduğunu söylemek
mümkündür. Bunlardan ilki gerçek anlamda yasadışı olan uygulamalardır. Bir spor takımının logosunun, izin
alınmaksızın kullanılması ve bu şekilde takımın saygınlığından, izin alınmaksızın faydalanılması bu şekilde
bir uygulamaya örnek olarak verilebilir.
3.Tarım ürünlerinde Gerilla Pazarlaması iyi uygulamaları:
Dünyada ve Türkiye'de çok çeşitli gerilla pazarlaması uygulama örneklerine rastlamak
mümkündür.Ağızdan ağıza pazarlama uygulamasına örnek vermek gerekirse, şarkıcı Zaz'ın Fransa'da
sokakta amatör bir kamera aracılığı ile çektiği bir video klibi, youtube üzerinden paylaşması
sonucunda, klip kısa sürede pek çok ülkeye yayılmış ve şarkıqcının ününün ciddi oranda artmasına
sebep olmuştur.
Bunun dışında açık havada gerçekleştirilmiş çok sayıda farklı uygulamaya rastlamak mümkündür.
Gerilla pazarlamacılar, uygun olabileceklerini düşündükleri her ortamı, çok yaratıcı şekillerde
kullanmışlardır.Twigy terlikleri de gerilla pazarlaması aktiviteleri ile marka bilinirliğini arttırmıştır.
İstanbul‟da lüks gece kulüplerinin yoğun olduğu sahil şeridinde tanıtım posterleri ile donattığı tekneleri
dolaştıran şirket, normal koşullarda çok pahalıya mal olabilecek bir tanıtımı, çok uygun fiyata gerçekleştirmiş
oldu. Reklamın bu denli başarılı olması sonucunda da, bu gerilla pazarlama uygulaması basın tarafından da
ilgi görerek basında yer aldı. Normal şartlarda bu tanıtım, binlerce dolara mal olacakken, bir tekne ve afişle
çok etkili bir reklama imza atıldı. Dolayısıyla hem içeride eğlenenler afişleri gördü, hem de farklı uygulaması
ile basında yer aldı. 249Coca Cola'nın uyguladığı gerilla reklam kampanyasında ise, otobüs duraklarına monte
edilen bir pano üzerindeki yapışkan malzeme yaklaşan kişilerin elbiselerine yapışmakta ve bu sayede dikkati
çekmektedir (Şekil 6).

247

MarianSalzman, Ira Mathatian, AnnO'REilly, "Buzz: HarnessThePower of InfluenceandCreateDemand", John Wiley&Sons,
Inc.,Hoboken, New Jersey, 2003. s. 5-7.
248
Göksel Şimşek, Pazarlama İletişimi “Gayrı–Resmi” Silahı: Tuzak Pazarlama, Selçuk İletişim, 5, 1, 2007 s.137
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http://morfikirler.com/yazi/gerilla-pazarlama-ornekleri, erişim tarihi: 11.03.2018
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Şekil 6: Coca Cola Gerilla Reklam Kampanyası
Kaynak:
http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/122-must-seeguerillamarketing-examples/ Erişim tarihi: 13.03.2018
İncelenen gerilla pazarlama kampanyalarının pek çoğunda, gerilla pazarlamasının ve bütünleşik
pazarlama iletişiminin unsurlarını bir arada görmek mümkündür. Yapılan gerilla pazarlama kampanyasıyla
dikkat çekilmekte ve ağızdan ağıza pazarlama iletişimi ile de yaratılan etkinin arttırılması hedeflenmektedir.
Otomat içerisine yerleştirilen gizli kamera ile çekilen çiftlerin birbirlerine sarıldıkları görüntüler ise
youtube aracılığı ile paylaşılarak reklamın ağızdan ağıza iletişim vasıtasıyla yayılarak kampanyanın etkinliği
arttırılmıştır. Bu düşük bütçeli ancak etkin çalışma son derecede başarılı bir Gerilla pazarlama iletişimi
uygulamasıdır.
Sonuç olarak, incelenen gerilla pazarlama kampanyalarının pek çoğunda, gerilla pazarlamasının ve
bütünleşik pazarlama iletişiminin unsurlarını bir arada görmek mümkündür. Yapılan gerilla pazarlama
kampanyasıyla, tüketicilerin bu yaratıcı kampanyaya dikkati çekilmekte ağızdan ağıza ve viral pazarlama
iletişimleri ile de yaratılan etkinin arttırılması ve
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3.1 İyi uygulamalar:
Üretici işletme, müşterilerinden gelen talepleri ve pazarın gelişimini izlemiş; elde ettiği sonuçlara
göre, yeni ürün çeşitleri üretebilmek üzere, yeni üretim hattı kurmaya karar vermiştir. Bu
üretim hattı, teknolojik olarak benzerlerine göre üstünlük göstermektedir. Bu yeni yatırım
sayesinde, üretici işletme müşterilerine istedikleri özelliklerde, farklı sebze tozları ve granülleri
üretebilecektir. İşte bu yeni ürün gamının potansiyel müşterilere tanıtımını gerçekleştirmek
üzere, üretici işletme gerilla pazarlama tekniklerini kullanmak istemektedir. Gerilla
Pazarlaması uygulamalarına yönelmenin temelde iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, çalışma
konusu işletme KOBİ ölçeğindedir ve tutundurma faaliyetlerine ayıracağı bütçe olanakları
oldukça sınırlıdır. İkinci olarak, söz konusu üretici işletme B2B pazarında faaliyet
göstermektedir. Bu pazarda gerilla pazarlaması uygulamaları oldukça sınırlıdır ve bu kısıt,
aslında işletmeye önemli bir farklılık kazandıracak; rakiplerine üstünlük sağlama olanağı
verebilecektir.
3.2 Gerilla Pazarlaması Model 1 :Üretici işletmenin, üretmekte olduğu soğan, sarımsak ve
domates tozu vb.ürünlere dikkat çekmek üzere, bu sebzelerin şeklinde dizayn edilmiş posta kartları
bastırılarak, yılbaşı, bayram kutlamaları ve özel etkinliklere davetiye amaçlı olarak bu şekilde kartların
kullanılması. Burada şekil ve içerik olarak farklı şekilde dizayn edilmiş posta kartları tebrik amaçlı
kullanılarak, müşteri ve potansiyel müşterilerin şaşırtılması ve üretici işletmenin markasının ve
ürünlerinin bilinirliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Şekil 9 ve Şekil 10'da bu tür posta kartlarına
örnek teşkil edecek şekilde dizayn edilmiş posta kartları görülmektedir.

Şekil 9: Pırasa görseli kullanılarak hazırlanmış posta kartı
Model :2 Üretici işletmenin içinde bulunduğu, endüstriyel gıda pazarında, hammaddelerin sergilendiği
en önemli fuar olan gıda katkı maddeleri fuarına katılacaktır. Üretici işletme fuar alanında, soğan, sarımsak,
domates kostümleri giydirilmiş tanıtım elemanlarını dolaştırarak, broşürlerini dağıttıracak ve hem standına
ilginin artmasını hem de potansiyel müşteriler tarafından fark edilmesini sağlayacaktır.
SONUÇ
KOBİ‟ler sahip olduğu istihdam gücü, üretim kabiliyeti ve yarattıkları katma değer sebebiyle,
ekonominin dinamizmi ve ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.Eskiden
düşünülenin tam tersine, KOBİ'lerin ölçeğinin, günümüzde bir dezavantaj olarak değil, hareket
kabiliyetlerinin yüksekliği, yeniliklere kolay adapte olabilmeleri, hızlı karar alabilmeleri bakımından bir
avantaj olarak değerlendirildiği görülmektedir. Teknolojideki gelişmeler, iletişim olanaklarının artması da,
KOBİ'ler için bir avantaj sağlamış ve bu teknolojileri doğru kullanabildikleri oranda potansiyel tüketicilere
daha kolay ulaşabilir hale gelmişlerdir.
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Teknoloji'deki, gelişim, ve e-ticaretin artması, en büyük etkisini KOBİ‟ler üzerinde hissettirmektedir.
Internet ortamında ticaret, büyük ölçekli firmalar karşısında, KOBİ'ler için çok önemli fırsatlar yaratmaktadır.
Günümüzde KOBİ'ler internet'i ucuz ve etkili bir pazarlama kanalı olarak kullanabilme şansına sahip
olmuşlardır. Böylece büyük yatırımlar ve masraflar yapmadan, hedef müşteri kitlelerine ulaşabilme şansına
sahiptirler.Günümüzdeki rekabet koşulları, yeniliklere kolay adapte olabilen, esnek, dinamik ve hızlı karar
verebilme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeleri pazarda önemli bir hale getirmiştir. Rekabet
koşulları ve sınırlı imkanlar bu firmaları, sıra dışı uygulamalarla pazarlama etkinliklerini, dolayısıyla rekabet
üstünlüklerini arttırma arayışına sevk etmiştir. Gerilla pazarlaması işte bu noktada işletmelere, yaratıcılık ve
hayal gücü kullanılarak müşterinin dikkatini çekme noktasında önemli teknikler sunmakta ve avantajlar
sağlamaktadır.
Gerilla pazarlamasını geleneksel pazarlamadan ayıran en belirleyici fark, geleneksel pazarlamanın
gücünü firmanın parasal gücünden almasına karşılık gerilla pazarlamasının gücünü, enerji, hayal gücü ve
yaratıcılıktan almasındadır. Gerilla pazarlaması fikrinin öncelikle KOBİ'ler için doğmasının temel sebebi de
budur.Gerilla pazarlamanın en belirgin etkileri, sürpriz, yayılma ve düşük maliyettir. Gerilla pazarlamasının
tüm araçları düşük maliyetle yüksek etki sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte yaratılan yayılma etkisi
sayesinde, tanıtım ücretsiz olarak devam edebilmekte ve geniş kitlelere ulaşması sağlanabilmektedir.Tüm bu
özellikleri göz önüne alınarak, gerilla pazarlaması KOBİ'ler için son derecede uygun bir pazarlama aracıdır.
Gerilla pazarlamasının, tüketiciler pazarındaki uygulamalarına sıklıkla rastlamak mümkün olmakla birlikte,
endüstriyel pazardaki uygulamaları daha sınırlıdır. Bu nedenle, özellikle endüstriyel pazara ürün ve hizmet
sağlayan KOBİ statüsündeki işletmeler için; gerilla pazarlaması uygulamalarının anlaşılması ve kullanılması,
bu işletmelerin düşük maliyetlerle, büyük etkiler yaratabilmeleri için tavsiye edilmektedir.
Sonuç olarak, gerilla pazarlaması, yaratıcılığı kullanarak, etkin pazarlamayı hedeflemekte, bu da
özellikle girişimci ruhu dolayısıyla KOBİ'ler ile birebir örtüşmektedir. Gerilla pazarlamasının, özellikle
endüstriyel pazarda yer alan KOBİ'ler arasında yaygınlaştırılması, bu işletmelerin, büyük ölçekli işletmeler
karşısındaki rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak, kendi nişlerini belirleyebilmeleri durumunda, büyük
bir başarı sağlamalarına sebep olacaktır. Bu nedenle gerilla pazarlamasını, endüstriyel pazarda yer alan
KOBİ'ler tarafında uygulanması önerilmektedir. Endüstriyel pazarda gerilla pazarlaması uygulamaları
konusu, hem kavramsal hem de uygulamadaki örnekleri bakımından geliştirilmesi ve derinliğine işlenmesi
gereken bir konu olduğundan, bu konuda daha ileri boyutta araştırmaların yapılması, uygulamaların
etkinliğinin arttırılması ve literatüre katkı sağlanması bakımından önerilmektedir.
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GÖÇMEN İŞÇİLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY IN MIGRANT WORKERS

ÖZ
Birleşmiş Milletler' e göre 2015 yılında dünya nüfusunun %3,3'ünü oluşturan 244 milyon kişi kendi
ülkesi dışında yaşamaktadır(1). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bunların yaklaşık yarısının yasal olmayan
yollarla göçmen işçiler olduğunu tahmin etmektedir. Bu işçiler genellikle kendi ülkelerinden daha gelişmiş
başka bir ülkede savaşlar, ülkelerindeki iç çatışmalar, ekonomik düzeylerini yükseltmek, mesleki fırsatlar için
ayrılmaktadır. Bu bireyler 15 yaş ve üstü toplam küresel nüfusun yaklaşık %4'ünü oluşmaktadır(2). Bununla
birlikte toplam küresel göçmen nüfusu 1 milyara yaklaşmaktadır. Uluslararası göç küresel dünyada sosyal ve
ekonomik kalkınmanın en önemli bir parçasıdır. Göçmen işçiler, kendi ülkelerine döviz göndererek aileleri
ve kendi ülkelerinin ekonomisine katkıda bulunurlar. Bununla birlikte özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olarak, göçmen işçilerin eşit şekilde korunmasını sağlamada zorluklar içeren karmaşık bir konudur.
Bu çalışmada, göçmen çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut ana hatlarıyla belirtmek
ve yerli işçilerle karşılaştırıldığında sağlık güvenlik sonuçlarındaki eşitsizliklere vurgulama yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen İşçiler, İş Sağlığı, İş Güvenliği

ABSTRACT
According to the United Nations, 244 million people, who made up 3.3% of the world's population in
2015, live outside their own country(1). The International Labor Organization (ILO) estimates that about half
of them are illegal migrant workers. These workers are usually set aside for wars, internal conflicts in their
countries, increasing their economic level, and professional opportunities in another country more developed
than their own. These individuals constitute approximately 4% of the total global population aged 15 and
over(2). However, the total global immigrant population approaches 1 billion. International migration is an
essential part of social and economic development in the global world. Migrant workers contribute to their
families and their home country's economy by sending remittances to their home countries. However, it is a
complex issue with difficulties in ensuring that migrant workers are protected equally, especially with regard
to occupational health and safety.
This study emphasizes the current outline of occupational health and safety for migrant workers and
the inequalities in health and safety outcomes compared to domestic workers.
Keywords: Migrant Workers, Occupational Health, Occupational Safety
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GİRİŞ
Küresel Göç
Dünyadaki tüm göçmenlerin yaklaşık yarısı, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa' da
çalışmaktadır. Küresel göçün yaklaşık %40' ı Güney Yarımküre‘ deki ülkeler arasındadır. Arap devletleri en
yüksek göçmen işçi oranına sahiptir. Arap ülkelerindeki işgücünün %35,6'sı göçmen işçiler tarafında
yapılmaktadır. Uluslararası göçmen işçiler Asya kıtasında (%43), Avrupa kıtasında (%25) ve Latin Amerika
ve Karayipler' den (%15) oluşturuyor(2). Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında 26,3 milyon göçmen
işçinin olduğu, toplam işgücünün %16,7'sini ise bu kişiler tarafında karşılanıyor(3). 2060 yılına gelindiğinde,
tahminler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmen işgücünün yerli işgücünden iki kat daha büyük olacağını
gösteriyor. En çok yabancı uyruklu işçi ise İspanyollar arasında bekleniyor (4).Dünya çapında göçmen
işçilerin çoğunluğu (%71,1) ev işleri, yemek hizmetleri, idari veya profesyonel işler dahil olmak üzere hizmet
sektöründe çalışmaktadır. Diğer mesleki sektörler arasında sanayi, imalat, inşaat ve tarımsal iş
bulunmaktadır. ILO, kadınların tüm göçmen işçilerin %44,3' ünü oluşturduğunu tahmin etmektedir.
Göçmen Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Göçmen işçiler tüm ülkelerde toplumun en savunmasız üyeleri arasında kabul
edilmektedir(5). Göçmen olmayanlara göre daha düşük ücretle, uzun saatler , daha zor ve kötü koşullarda
çalışmaktadırlar. Genellikle insan hakları ihlallerine, tacize, insan kaçakçılığına ve şiddete maruz
kalmaktadırlar(2). En önemlisi, bu güvencesiz işçiler, çalıştıkları işyerlerinde daha büyük riskler alarak
çalışmaktadırlar. Yeterli eğitim, kişisel koruyucu donanımlar olmadan çalışabilir ve güvenli olmayan çalışma
koşullarından hiçbir zaman şikayet etmezler. Bu durum çalışma izni olmayan ve işlerini kaybetme, hatta sınır
dışı edilme riski taşıyan göçmen işçiler için en kritik ve olumsuz durumdur. Bu koşullar göçmen işçileri aynı
sektörde aynı işi yapanlara kıyasla yerli işçilerle karşılaştırıldığında, iş kazası sonucu ölüm ve yaralanma
riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır (6).
Dünya çapında, göçmen işçilerin olumsuz mesleki iş kazası maruziyet oranları daha yüksektir. Bu da
kötü sağlık sonuçlarına, işyeri yaralanmalarına ve mesleki ölümlere yol açmaktadır. Küresel olarak 2014
yılında ILO çeşitli farklı kaynaklardan 2,3 milyon mesleki iş kazası ölüm vakası olduğunu
belirtmektedir(7). Göçmen işçiler arasında iş kazası ölüm oranlarının daha yüksek olması, göçmen işçiler için
eğitim ve koruma eksikliği gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen işçiler
ezici bir çoğunlukla hizmet sektöründe istihdam edilmektedir; doğal kaynaklar, inşaat, bakım, tarım, üretim,
nakliye ve malzeme taşıma işleridir. Bu işler diğer endüstriyel işlere kıyasla daha yüksek yaralanma ölüm
oranları bildiren işlerdendir(3).
Avrupa Çalışma Koşulları Anketi'ni kullanarak, 31 Avrupa ülkesinde yaklaşık 30.000 işçinin
incelendiği bir analizde, göçmenler arasında yerli işçilere kıyasla daha yüksek olumsuz mesleki iş kazası
oranları ortaya koymaktadır. Göçmen işçilerin yüksek sıcaklıklara, yüksek sese, güçlü titreşimlere ve yüksek
çalışma hızlarına maruz kalma ve uzun süre ayakta kalma olasılığı yerli işçilerden daha fazladır. Bu kişiler
genellikle iş sözleşmesiz çalışır ve elverişsiz çalışma programlarına sahiptir(8). ABD iş kazaları
istatistiklerine göre, göçmen işçilerin kendi vatandaşlarına göre %15 daha ölümcül şekilde yaralanmaların
olduğunu ortaya koymuştur(9).
Göçmen Çalışanlarda Risk Faktörleri Analizi
Olumsuz sağlık ve güvenlik sonuçları dünya çapında göçmen işçileri orantısız bir şekilde etkilemekte,
göçmen işçilerin göç ettikleri ülke vatandaşları çalışanlarına kıyasla kaza riski taşımalarının birçok nedeni
vardır. Genel olarak, göçmen işçiler mesleki kazalarda ölüm riskini artıran sektörlerde çalışmaya devam
etmektedirler(10). Ayrıca çalıştıkları sektörlerde işin güvencesiz olması onları risk alma ve güvenlik
ihlallerine açık hale getirir(11). Çalışanların İş güvencesiz istihdamı, yoksulluk, ücret hırsızlığı, fazla mesai
yapılmaması, sağlık veya istihdam faydalarının olmamasıyla ilişkilidir(11). Göçmen işçilerin, yıl boyunca
çalışma eğiliminde olan yerli işçilere kıyasla mevsimlik veya geçici olarak çalıştırılma olasılığı daha
yüksektir. Göçmenler haftalık çalışma saatlerinde daha fazla çalışma eğilimindedir, ancak bu durum yerli
işçilerden ikramiye alma olasılıkları düşük seviyelere getirmektedir(12). Göçmen işçiler genellikle sendikalar
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tarafından temsil edilmez, bu da tam zamanlı çalışanlara göre daha az korumaya sahip oldukları anlamına
gelir(13). Tazminat yardımlarından yararlanamaz, hak sahibi oldukları yardımları almazlar(4).
Dil ve Kültür Engelleri
Ev sahibi ülkenin dilini konuşamayan göçmenler mesleki iş kazası riski altındadır. Dil becerileri
olmadığında ikaz uyarı tabelaları, talimatlar okuyamadıkları için kaza yapma olasılıkları çok yüksektir.
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Göçmen işçiler, güvencesiz istihdamları, yoksullukları, belge eksiklikleri veya sağlık sigortası
sistemiyle ilgili sınırlı bilgileri nedeniyle sağlık hizmetlerine erişememektedirler. Tıbbi harcamalar için
sigorta kapsamı, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki en önemli engellerden biridir. Diğer bir engel ise,
çalışanlar tıbbi randevulara güvenli bir şekilde ulaşamayabileceğinden kliniklere veya tıbbi hizmet
sağlayıcılara ulaşmanın zor olmasıdır.
Kadın cinsiyeti
Yurt dışına iş için göç eden kadınlar, erkek meslektaşlarına göre daha yüksek riskleriyle karşı karşıya
kalabilirler. Ruh sağlığı sonuçları, mesleki yaralanma ve üreme sağlığındaki farklılıklar literatürde
belgelenmiştir. Örneğin, tarım işçileri arasında kadınlar, gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün %43'ünü ve
gelişmiş ülkelerde %19'unu oluşturuyor(14). Avrupa Birliği'ndeki işçiler üzerinde yapılan bir araştırmada,
araştırmacılar göçmen kadınların yerli işçilerden daha yüksek işle ilgili sağlık ve güvenlik riskleriyle karşı
karşıya olduğunu bildirdiler (%15,9'a karşı %11,0) (15).
Kadınlar, eşlerinin işini takip ederek ve daha sonra kendi işlerini bularak ortak olarak göç
edebilirler. Bu ilişki, eşlerine ekonomik bir bağımlılık yaratır ve sonuç olarak kadınlar yakın partner şiddetine
maruz kalabilir (15).
Siyasi iklim
Göçmenler her zaman alıcı ülkenin politik iklimine tabidir ve bu da işçilere davranış belirsizlik ve
düzensizlik yaratır. Göçmeni Kabul eden ülke vatandaşları yabancı düşmanlığı pozisyonunu benimsediğinde,
göçmen işçilerin hakları tehlikeye girer ve sağlıkları zarar görür(16). Michigan'daki göçmen işçiler üzerinde
yapılan bir araştırma, göçmenlik yetkilileri tarafından yapılan baskılar daha kötü sağlık sonuçları ve daha
yüksek stres seviyeleri buldu (17). Bir işçinin eve dönme kabiliyetini sınırlamak, sosyal izolasyonunu daha
çok artırır ve aile bağlarını zayıflatır.
Ev sahibi ülkenin jeopolitik bağlamı, dünya genelinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve HIV' in
test edilmesi ve tedavisi için engeller oluşturmaktadır(1). Yasalar ve politikalar, geçmişte HIV pozitif
bireylerin çeşitli ülkelere göçünü sağlığın geliştirilmesi amacıyla değil, virüsün yayılmasını önlemek için
sınırlandırmıştır. 14 Dünya Sağlık Örgütü üye devletinin HIV ile ilgili göç kısıtlamalarının bir analizinde,
Chang ve meslektaşları %13' ünün seyahat kısıtlamaları olduğunu buldular. Bunların %62' si Doğu Akdeniz
ülkelerindeydi. (Dikkat çekici bir şekilde, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Çin kısa süre önce bu
kısıtlamaları kaldırdı.) Seyahat kısıtlaması olan ülkelerin yaklaşık yarısı (%47) HIV testi pozitif olan
yabancıları sınır dışı ediyordu (18). Bu nedenle, yasal statülerden, iş sözleşmelerinden veya tıbbi bakımda
düzenli erişimden yoksun göçmen işçilerin genellikle test yaptırmaması veya diğer cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonları taşımaları büyük bir risk gurubu oldukları saptanmıştır(19).
Göçmen Çalışanlar İçin Mesleki Riskleri Geliştirmeye Yönelik Öneriler
Göçmen işçiler arasında artan iş kazaları sonucu yaralanma ve ölüm risklerine rağmen, Ülkelerin
Göçmen işçilere karşı yeni iş güvenliği politikaları belirleyerek işçilerin sağlığını büyük bir oranda
iyileştirebilir. Bu düzenlemeler okuryazarlık seviyelerindeki farklılıkları ortada kaldırmak için dil eğitimleri,
kültürel eğitimler, uygulamalı alıştırmalar gibi yöntemleri içermelidir(20). İş Güvenliği eğitimleri işçilerin
sağlık ve güvenliğini iyileştirmenin yalnızca bir yoludur. Eğitimler işyerinin ötesinde sosyal medya alanına
veya yerel toplum merkezleriyle ortak genişletilebilir(21).
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Adil işe Alım Politikaları
Uluslararası göçmenlerin savunmasızlığı, bulundukları ülkede yağmacı işe alım uygulamalarıyla
başlar. Yabancı bir ülkeye seyahat eden işçilerin, göçmenlik konusunda kendilerine yardımcı olan ajansa veya
kişiye genellikle yüksek işe alım ücretleri ödemeleri gerekir. Göçmen için işe alma kurumunun meşru bir
kuruluş mu yoksa göçmenin savunmasızlığını besleyen bir kuruluş mu olduğunu belirlemek zor olabilir .Bu
sebepten dolayı işe alma ücretleri fahiş olduğunda, işçinin borcu, ücretini ödeyememesi nedeniyle onu kölelik
ve kaçakçılık riskine sokar(22). Son olarak, sosyal medya ve araştırmacı habercilik, bazı taciz içeren göçmen
çalışma koşulları vakalarına ve nihayetinde işyeri koşullarında iyileşmeye dikkat çekmede rol oynayabilir.
SONUÇ
İş güvenliği tüm risk faktörlerinden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler ve
işçilerin sağlığı açısndan en önemli unsurların başında gelir(23). İşçilerin sağlığının korunması, küresel bir
sorun olup göçmenlerin bulunduğu ülke yönetimlerinin ve işletmelerin sorumluluğundadır. Hükümetler,
göçmenlik statüsüne bakılmaksızın tüm çalışanlar için güvenlik ve sağlık politikaları geliştirip uygulamalıdır.
İşletmeler işçilere yasal koruma sağlayan yazılı sözleşmeler yapmalı, sağlık sigortası ve işçi tazminat
ödenekleri verilmeli, sağlıklı yaşam koşullarını sağlayan düzenlemelerine uyan yetkili işe alım acenteleri ile
çalışmalarını sağlamalıdır.
Göçmen çalıştıran işletmelere göçmenlere ve ailelerine fayda sağlayıcı tedbirler almalı, meslekleri,
yasal statüleri, göçmenlik politikaları ve kültürel, dilsel engellerle ilgili birçok sağlık eşitsizliği riski altında
olup alınacak önlemler ile eşitsizlikler tamamen ortada kaldırılmasına yönelik politikalar, küresel ekonominin
ve sağlıklı iş gücünün başarısını üst seviye çıkartabilir.
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Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU252
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK
HALLERİ, SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
PSYCHOLOGICAL VULNERABILITIES, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, SOCIAL TRUST AND
SATISFACTION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE SAMPLE OF BINGOL UNİVERSITY 253

ÖZ
Bu araştırmada,“üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlıkları, psikolojik iyilik halleri, sosyal
güven ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki doğrulayıcı faktör analizine göre incelenmiştir. Araştırmanın
evrenini Bingöl Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise farklı fakülte, bölüm ve sınıf
düzeylerinden random yöntemiyle seçilmiş 1500 öğrenci oluşturmaktadır.
Psikolojik Kırılganlık Ölçeği, Psikolojik İyilik Hali Ölçeği, Sosyal Güven ve Memnuniyet Düzeyi
Ölçeği olmak üzere 3 adet ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonuçları göre, DFA T değerleri için yapılan
analizde; üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlık durumları, psikolojik iyilik halleri, sosyal güven
ve memnuniyet düzeylerinin psikolojik kırılganlık üzerine etkisinin var olduğu ve bununla beraber
psikolojik iyilik hali üzerine etkisi, sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri üzerine etkisinin olduğu,
psikolojik kırılganlık ve sosyal güven ve memnuniyet düzeylerinin de psikolojik iyilik üzerinde etkisinin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik kırılganlık, psikolojik iyilik, sosyal güven ve memnuniyet, doğrulayıcı
faktör analizi.

ABSTRACT
In this study, according to confirmatory factor analysis are analysed the relationships between
psychological vulnerability, psychological well-being, social trust and satisfaction levels of university
students. The scope of the research consists of Bingol University students. However, its paradigm consists of
1500 students who are selected by random method from different faculties, departments and grade levels.
Three scales; named such as Psychological Vulnerability Scale, Psychological Well-being Scale,
Social Trust and Satisfaction Level Scale are applied in the frame of the study. According to the research
results, Psychological vulnerability, psychological well-being, social trust and satisfaction levels have an
effect on the psychological fragility of university students in the analysis of CFA T values. In addition, it is
determined that psychological well-being has an effect on the social trust and satisfaction levels, and
psychological vulnerability and social trust and satisfaction levels have an effect on psychological well-being.
It is also found out that psychological vulnerability, social trust and satisfaction levels have an effect on
psychological well-being.
Keywords: Psychological vulnerability, psychological well-being, social trust and satisfaction,
confirmatory factor analysis.
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GİRİŞ
Psikolojik Kırılganlık (Psychological vulnerability): Sinclair ve Wallston’a (1999) göre psikolojik
kırılganlık; “başarıya ya da dışsal onaya bağımlı olarak benlik değerine yönelik geliştirilen bilişsel inançlar”;
Ingram ve Price’ye (2010) göre, “mükemmeliyetçilik, takdir ihtiyacı ve bağımlılık kavramlarıyla da ilişkili bir
durum”; Akın, Eroğlu, Kayış & Satıcı’ya (2013) göre, “bireyin dışsal onay temelli geliştirdiği bilişler”;
Scanlon ve Lee’ye (2007) göre ise “bireyin psikolojik, sosyal ve fiziksel yönlerden incinebilir olmasıdır”.
Psikolojik açıdan kırılgan bireyler, sosyal anlamda kendilerini toplumda yetersiz görebilmektedirler.
Psikolojik kırılganlık bireylerin umut düzeylerini düşürerek öznel iyi oluşlarını zayıflatabilmektedir (Satıcı,
2016: 71). Kırılganlık; psikolojik, duygusal, sosyal ve fiziksel nitelikli olup, sonuçları itibariyle bireyin
benliğini hedef alır. Kırılganlık, psikolojik açıdan ele alındığında kaynağı ve düzeyi bireyin fonksiyonel
olmayan öğrenmeleriyle, yaşantılarıyla ilişkilidir. Psikolojik kırılganlık ve incinebilirlik bireyin kişilik
özellikleri ile de ilgilidir (Tatlılıoğlu, 2015; (Monrain & Blackburn, 2005; akt: Sarıçam, 2015). Öz-değerde
ve öz-saygıda artış ya da azalmaların sürekliliği kırılganlık duygularını da arttırabilmektedir. Kırılganlık
psikolojik, sosyal ve fiziksel nitelikli olup zarar veren etkilere karşılık bireyin hedef olmasıdır. Kırılganlık,
psikolojik yönü açısından ele alındığında kaynağı ve düzeyi bireyin işlevsel olmayan öğrenmelerine bağlıdır
(Crocker, 2002; Ingram & Luxton, 2006; Scanlon & Lee, 2007). Kişisel, bilişsel ve çevresel faktörler bireyin
kırılganlığında artış oluşturabilir. Kırılganlıklar mental bozuklukların temel nedeni değil daha çok risk
oluşturan faktörü olarak görülmelidir (Crocker, 2002; Gudjonsson, 2010; akt: Sarıçam, 2015: 193).
Psikolojik İyilik Hali (Psychological Well-Being): Psikolojik iyi oluş çeşitli şekillerde
tanımlanmıştır. Keyes, Smotkin ve Ryff (2002), "Çok Boyutlu Psikolojik İyi Olma Modeli"ni kabul etmişlerdir.
Psikoloik iyi olmanın boyutları; “olumlu kendini algılama”, “insanlarla iyi ilişki”, “çevresel hâkimiyet”,
“özerklik”, “yaşamın anlamı” ve “sağlıklı gelişim” yönünde duygulardır (Tatlılıoğlu, 2014: 465-466). Artık
günümüzde ruh sağlığı genel anlamda şu savı dile getirmektedir: “Ruhsal sorunların yokluğunun yanı sıra,
olumlu psikolojik fonksiyonlara sahip olmanın, kendini iyi hissetmenin ve olaylara ve durumlara pozitif
bakmanın da önemini açıkça ortaya koymuştur (Akın, 2008; Cenkseven & Akbaş, 2007; Tatlılıoğlu, 2015: 2).
Ryff’a (1989) göre, psikolojik iyi olma pozitif ve negatif duygu ile yaşam doyumunun basit bir birleşiminden
çok, yaşam tutumlarından oluşan çok boyutlu bir kavramdır. Günümüzde bireyin olumlu özelliklerini, güçlü
yanlarını temel alan pozitif psikoloji; kişinin kuvvetli taraflarını göz ardı eden ve psikopatoloji temeline
dayanan geleneksel psikolojinin bakış açısına karşı çıkarak psikoloji ve psikolojik danışma alanında ön plana
çıkmıştır.
Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Düzeyi (Social Trust and Satisfaciton): Sosyal güvende
hissetme bireyin yaşadığı sosyal dünyayı, güvenli, huzur verici ve rahatlatıcı olarak algılama derecesi olarak
tanımlanabilir. Bireyin çevresindeki diğer insanlara karşı bağlanma, ait olma duygularını ve sosyal durumlarda
yaşadıkları memnuniyet durumlarını kapsar (Akın, Uysal & Çitemel, 2013: 34). İnsan yaşamı dostluklardan,
akrabalıklardan, ortaklıklardan, evliliklerden, birlikteliklerden, kurumlardan ve tanıdıklardan oluşur. Bireyin
iyi bir yaşama sahip olabilmesi için güvene dayalı insan ilişkilerinin var olması oldukça gerekir. Toplu halde
yaşama, toplumun varlığını sağlayan ve sosyal karmaşayı önleyen temel etkenlerden biri olan güven temelli
olmalıdır (Karadoğan, 2009; Weber, 1998; akt: Akın, Uysal & Çitemel, 2013: 34).
YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Survey tipi
araştırma modeli kullanılan bu araştırmada hem betimsel hem de yorumlayıcı yöntemler kullanılmıştır.
Betimleyici tarama modelleri geçmişte, bugün ya da belli bir süreçte var olan olayları, durumları ve olguları
ortaya koymaya yönelik yaklaşımlardır. Genel tarama modelleri, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende,
evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir”. Bu modelde önemli olan, var olanı değiştirmeye
kalkmadan gözlemleyebilmektir (Karasar, 2005; Büyüköztürk, 2007).
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3.2. Çalışma grubu
Araştırmanın evreni Bingöl Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Mühendislik
Fakültelerinde öğrenim gören 8.000 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçekler, toplam 7 fakülteden, 13 bölümden
öğrenciye uygulanmıştır. Ölçekler, öğrencilere random yöntemiyle uygulanmıştır. Araştırma evrenini ise 585
kız (%44,4), 763 (%56,6) erkek olmak üzere 1348 kişi oluşturmaktadır.
3.3. Veri toplama araçları ve verilerin analizi
Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Psikolojik kırılganlık ölçeği”, “Psikolojik iyilik hali ölçeği”
ve “Sosyal güven ve memnuniyet ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, toplam 3
adet ölçek kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda katılımcıların
“cinsiyetleri, sınıfları, fakülteleri, bölümler, yaşları, kardeş sayıları, yaşamının çoğunu geçirdikleri yer, mezun
oldukları lise, ailenin ortalama gelir düzeyi, baba mesleği, anne mesleği, anne-babanın eğitim durumu, annebaba beraber mi ve anne baba yaşıyor mu?” gibi değişkenlere yer verilmiştir.
3.3.1.Psikolojik Kırılganlık Ölçeği (a): Orijinal formunun Sinclair ve Wallston (1999) tarafından
geliştirilen Psikolojik Kırılganlık Ölçeği’nin, Türk kültürüne uyarlama ve geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
Akın ve Eker (2011 yapmıştır. Tek boyutlu psikolojik kırılganlık modelinin doğrulanması amacıyla 371
üniversite öğrencisinden elde edilen verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal
formda olduğu gibi tek boyutta iyi uyum verdiği bulunmuştur (χ²= 7.82, sd= 9.00, RMSEA= .00, NFI= .97,
CFI= 1.00, GFI= .99, AGFI= .98, RFI= .95, SRMR= .02). (Tablolarda “a” sembolü ile gösterilmiştir).
3.3.2. Psikolojik İyilik Ölçeği (b): Akın & Fidan (2012) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik ve
güvenirliği test edilmiştir. Bu ölçek katılımcıların psikolojik iyilik haline ilişkin algılarını değerlendiren ve
bireyin kendisi hakkında bilgi vermesine dayanan bir ölçme aracıdır. Doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları,
modelin iyi uyduğunu göstermiştir (x² = 48.80, sd = 18, p = 0.00011, RMSEA = .066, NFI = .97, CFI = .98,
IFI = .98, RFI = .96 , GFI = .97 ve SRMR = .038 çıkmıştır. Faktör yükleri .60 ile .78 arasında değişmektedir.
(Tablolarda “b” sembolü ile gösterilmiştir).
3.3.3. Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Ölçeği (c): Akın, Uysal & Çitemel tarafından
(2013) Türkçe’ye Uyarlanması yapılmıştır. Ölçeğin orijinal formu 11 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Ölçek 5’li likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini incelemek
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Orijinal formda 10 madde ve tek boyut olarak geliştirilen
İş Anlamı Ölçeği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri: x²=71.82, sd=40,
RMSEA=.048, NFI=.96, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, GFI=.96, SRMR=.042 olarak bulunmuştur. Bu uyum
indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu göstermektedir. (Tablolarda “c” sembolü ile gösterilmiştir.
3.4. Veri toplama süreci ve verilerin çözümlenmesi
Çalışmaya başlamadan önce, örneklem grubu üniversite öğrencilerinden oluşturulduğu için
üniversitenin yetkili birimlerinden araştırmanın yapılmasına ilişkin gerekli yazılı izinler alınmıştır.
Uygulamalar sınıf ortamında küçük gruplar halinde ve gerekli açıklamalar doğrultusunda yapılmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS (23.00) ve AMOS istatistik programlar aracılığıyla analize
tabi tutulmuştur. Tanımlayıcı ve çıkarımlı istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizine ilişkin sonuçlar (DFA)
Büyüköztürk, Çokluk & Şekercioğlu (2012), Büyüköztürk’e (2022) göre referans aralık uyumunu
“DFA’da kabul edilen faktör yüklerinin 0.71 ve üzeri mükemmel, 0.63 çok iyi, 0.55 iyi, 0.45 ota düzey ve
0.32 zayıf ve 0.30 çok zayıf olarak referans aralığını ifade etmiştir”. “Standart hale getirilen hata varyans
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oranların 0.90’dan küçük olması uyumluğu ifade etmektedir”. Faktör analizi ile belirlenen faktörler ile veri
matrisindeki değişkenlerden yararlanılarak faktörler ile değişkenler arasında bir uyum yani yüksek korelasyon
olup olmadığı araştırılır.

Tablo 1’e göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlıkları, psikolojik iyilik halleri,
sosyal güven ve memnuniyet düzeylerinin kırılganlık üzerine etkisi, iyilik üzerine etkisi, sosyal güven ve
memnuniyet düzeyi üzerine etkisinin olduğu, kırılganlık ve sosyal güven ve memnuniyetin iyilik üzerinde
etkisi var olduğu görülmektedir. Faktör (a) gizil değişkeninde ele alınan korelasyon katsayısı 0.32’dir a1’in
“Eğer hedeflerime ulaşamazsam, kendimi başarısız bir insan olarak görürüm” R2’si (0.32)2,0.102’dir. “a”
faktörünün (psikolojik kırılganlığın) değişkenliği en fazla a3’te “Kendimi diğer insanlardan daha değersiz
hissettiğimin çoğunlukla farkındayım” (0.65) olduğu gözlemlenen değişkenin açıklandığı R2=0.435 olduğu,
“b” faktöründe (Psikolojik iyilik ölçeğinde) b6’da “İyi bir insanım ve iyi bir yaşam sürüyorum” (0.80)
R2=0,64, “c” faktöründe (sosyal güven ve memnuniyet düzeyi) c8’de “İnsanlar tarafından kabul edilen biri
olduğumu hissediyorum” (0.80) R2=0.64 görülmektedir.
Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) T değerleri için yapılan analiz
Sonuçlar yorumlanırken kullanılan uyum indeksleri uyum iyilik indeksi (GFİ), bağıl ki-kare indeksi,
standartlaştırılmış kök artı kareler ortalaması (SRMR), düzeltilmiş uyum iyilik indeksi (AGFİ),
ölçeklendirilmiş uyum indeksi (NFI), ölçeklendirilmemiş uyum indeksi (NNFI), karşılaştırılmış uyum indeksi
(CFI) ve tahmini kök kareler ortalaması (RMSEA) kullanılmıştır.

354

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Tablo 3: Uyum İndeks Tablosu
Uyum
Ölçüsü
X2/df
RMSEA
SRMR
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI

Değer

İyi Uyum

4.76
0.053
0.045
0.97
0.97
0.97
0.94
0.93

0 ≤ x2/sd ≤ 2
0 ≤ RMSEA ≤ 0.05
0 ≤ SRMR ≤ 0.05
0.95 ≤ NFI ≤ 1.00
0.97 ≤ NNFI ≤ 1.00
0.97 ≤ CFI ≤ 1.00
0.95 ≤ GFI ≤ 1.00
0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00

Kabul

Edilebilir

Uyum
2 ≤ x2/sd ≤ 3
0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08
0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10
0.90 ≤ NFI ≤ 0.95
0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97
0.95 ≤ CFI ≤ 0.97
0.90 ≤ GFI ≤ 0.95
0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlandırılmasında elde edilen istatistiki
modele uygunluğu hangi ölçüde olduğu test edilmektedir. Ki-Kare, GFI, AGFI ve CFI değerlerinin 0.90’dan
büyük olmaları iyi bir uyum değerini, 0.95’den büyük olmaları mükemmel uyum değerini göstermektedir.
RMSEA ve SRMR değerlerinin ise GFI, AGFI ve CFI değerlerinin aksine “0”a yakın değer alması istenir. Bu
değerlerin 0.08’in altında olmaları iyi bir uyum değerini, 0.05’in altında olmaları mükemmel uyum değerini
göstermektedir. Böylece DFA sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri ile verilerin modele uygun olup
olmadığı ve modelin doğrulanıp doğrulanmadığı hakkında bir karara varılır (Hu & Peter, 1999). Bu araştırma
modeline göre uyum indeksleri GFI 0.94, AGFI 0.93, CFI 0.97, RMSEA 0.053, NNFI 0.97, NFI 0.97 ve
SRMR 0.045 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler modele uygun olduğu için doğru olarak kabul edilir.
SONUÇ
Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlıklarının,
psikolojik iyilik halleri ve sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri üzerine etkisi, psikolojik iyilik halinin
etkisi, psikolojik kırılganlık ve sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri üzerine, sosyal güven ve
memnuniyet düzeylerinin, psikolojik kırılganlık ve psikolojik iyilik hali üzerine etkisi var olduğu
görülmektedir. Araştırma bulguları genel olarak incelendiğinde, psikolojik kırılganlık ile psikolojik iyi oluş
ve sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Elde edilen bu bulgu alan yazındaki bilgilerle ve yapılan bazı araştırmalarla tutarlılık içindedir. Daha önce de
değinildiği gibi, bireylerin psikolojik kırılganlıkları arttıkça yaşama dair umut düzeyleri azalmakta,
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kırılganlığa bağlı olarak duyulan kaygı düzeyleriyle genel psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemektedir.
Kişinin kendini psikolojik olarak iyi hissedebilmesi için kendine ilişkin olumlu değerlendirme yapması,
yaşamın anlamlı ve amaçlı olduğuna dair inancının olması, kişilerarası ilişkilerde sıcaklık ve güven
hissetmesi, kendi kendine karar vermesi gibi birçok boyutta iyi olması gerekir. Alanyazın incelendiğinde,
psikolojik sağlığın, depresif belirtilerle negatif; duygusal iyi olma, sosyal iyi olma ve psikolojik iyi olma ile
pozitif bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına bakıldığında bireyin fiziksel ve ruhsal
olarak zinde olması, hem psikolojik olarak hem de sosyal olarak iyi durumda olmasıyla ilişkilidir. Alanyazın
çerçevesinde psikolojik kırılganlık ve psikolojik iyilik kavramları beraberce incelendiğinde, psikolojik
kırılganlığın daha çok bireyin çevresindeki kişilerle ilişkileri ve onlardan aldığı tepkilere yüklediği anlam ve
algıları sonucunda oluşan duygu, düşünce ve davranışlarına dair bir kavram olduğu; psikolojik sağlamlığın
ise bireyin yaşam koşulları karşısında göstermiş olduğu uyumla ve baş etme yöntemleriyle ilişkili olduğu
söylenebilir. Bu bağlamda psikolojik kırılganlık ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide genel psikolojik
sağlık durumunun önemli bir rol oynayacağı görülmektedir. Öte yandan bireyin kendi görüş ve düşüncelerine
daha fazla değer vermesi, koşulsuz ve şartsız olarak kendini önemsemesi psikolojik kırılganlığını azaltacaktır.
Kırılganlığı azalan bireyin sosyal zorlanma düzeyi de azalacak ve yaşam olaylarıyla daha sağlıklı şekilde başa
çıkarak, hayattan daha fazla zevk alarak yaşayacaktır. Tüm bu bulgular beraberce değerlendirildiğinde;
psikolojik zindelik kavramı fiziksel ve ruhsal olmak üzere iki boyutu barındırmaktadır. Alan yazınında var
olan kuramlar, bireyin psikolojik olarak sağlıklı olmasının fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olması ile ve
yaşamdan doyum sağlamasıyla mümkün olduğunu ifade etmektedir (Ekşi, Bikeç & Ümmet, 2017).
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Dr. Huseyn AHMADOV254
AHMET CEVAT’IN BAYRAKLA İLGİLİ ŞİİRLERİ
AHMET CEVAT'S POEMS ABOUT THE FLAG

ÖZ
Türk dünyasında XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve XX. yüzyılın başlarında devam
eden cedit hareketi Azerbaycan’da da birçok aydının yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle, 1905
Manifestosunun ardından Azerbaycan aydınları millî romantizmi oluşturmaya başlamıştırlar. Azerbaycan
edebiyatında millî romantizmin ilk temsilcileri arasında Abdülhalık Cennetî, Abbas Sıhhat, Abdulla Şaik,
Hüseyin Cavit, Ali Abbas Müznib, Cafer Cabbarlı gibi simalar yer almıştır. XX. yüzyılın başlarında
Azerbaycan edebiyatında millî romantizmi oluşturan şairlerden biri de Ahmet Cevat’tır. Şairin edebî
faaliyetlerinde millî düşünceler her zaman ön planda olmuş, özellikle Azerbaycan’da ve Osmanlı’da yaşanan
siyasi ve sosyal gelişmeler Türk milliyetçiliği açısından değerlendirmiştir.
Ahmet Cevat’ın edebî faaliyetlerinde bayrakla ilgili şiirler önemli yer tutmaktadır. Şair, 1918 yılında
kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyet’inde kabul edilen bayrakla ilgili şiirler kaleme almıştır. Bu
konuyla ilgili şiirler arasında “Azerbaycan Bayrağına”, “Elin Bayrağı” ve “Al Bayrağa” yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Cevat, Türkçülük, Azerbaycan, Bayrak, Özgürlük.

ABSTRACT
XIX century in the Turkish World starting from the of the century and the XX the Reform movement,
which started at the begining of the century, also played an important role in the devolopment of many
intelligentsia in Azerbaijan. Especially after the Manifesto of 1905, Azerbaijani intellectuals began to create
national romanticism. Among the first representatives of national romanticism in Azerbaijani literatüre were
such figures as Abdulhalik Cenneti, Abbas Sahhat, Abdullah Shaik, Hussein Javid, Ali Abbas Muznib, Jafar
Jabbarlı. XX. Ahmet Javad is one of the poets who created national romanticisim in Azerbaijani literatüre at
the beginnig of the century. In the poet’s literary activity, national ideas have always been at the forefront,
especially the political and social devolopment in Azerbaijan and the Ottoman Empire habe been evaluated
in terms of Turkish nationalism.
Poems about the flag an important role in Ahmet Javad’s literary activities. The poet wrote poems
about the flag were adopted in theDemocratic Republic of Azerbaijan which was established in 1918. Poems
on this subject include “Azerbaycan Bayrağına”, “Elin Bayrağına” and “Al Bayrağa”.
Keywords: Ahmet Javad, Turkism, Azerbaijan, Flag, Freedom.
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GİRİŞ
XX. yüzyılın başlarında Türk Dünyasında başlayan Türkçülük hareketi Azerbaycan’da özellikle şairler
üzerinde büyük etki yaratmıştır. Hüseyinzâde Ali Bey ve Ahmet Ağaoğlu gibi fikir adamlarının
Azerbaycan’daki Türkçülük hareketinde büyük hizmetleri olmuştur. Bu hareket sayesinde Azerbaycan’da
millî romantizm ortaya çıkmıştır. Millî romantizmin temsilcileri arasında Abdülhalık Cenneti, Abbas Sıhhat,
Mehmet Hadi, Hüseyin Cavit ve başkaları örnek gösterilebilir. Bu dönemde kaleme alınan eserlerde millî
mefkûre ve İslam tefekkürü ön plana çıkmıştır (Ehmedli, 2007: 69).
Bu yıllarda, edebî faaliyetlere başlayan Azerbaycan aydınlarından biri de Ahmet Cevat’tır. 1892
yılında Şemkir ilçesinin Seyfeli köyünde doğan şair, ilk eğitimini dinî okulda almıştır. Edebî faaliyetlere de
burada eğitim alırken başlamıştır (Cavad, 2005 :4). Hayatının büyük bir kısmını pedagojik faaliyetlere
adamıştır. Bunun yanı sıra Cevat, I. Dünya Savaşı yıllarında savaşta zarar görmüş halka yardım amacıyla
kurulmuş Müslüman Hayriye Cemiyeti’nde aktif faaliyetlerde bulunmuştur (Biray ve Eynel, 2018: 8). 1918
yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin millî marşının yazarı olan şair, bu yıllardaki
yaratıcılığında daha çok bağımsız cumhuriyeti terennüm eden şiirler kaleme almıştır.
Azerbaycan’da Sovyet rejimi kurulduktan sonra da faaliyetlerine hem pedagog hem de edip olarak
devam eden Cevat, bu yıllarda takiplere maruz kalmıştır. Rejim taraftarı olanlar, şairi bu yıllarda ve daha önce
kaleme aldığı eserlerinden dolayı, devrim karşıtı olmakla yaftalamışlardır. Bütün bunların sonucu olarak
Ahmet Cevat, birçok Azerbaycan aydınıyla birlikte 1937 kıyımına uğramıştır.
Türk dünyasının önemli simalarından biri olan Ahmet Cevat’ın eserleri “Koşma” (1916), “Dalğa”
(1919), “Sinfi Mübareze” (1921), “Şeirler” (1958), “Çırpınırdı Karadeniz” (Ankara, 1991), “Seçilmiş Eserler”
(1992) adlı kitaplarda yer almıştır (Cavad, 2005: 5).
1. BAYRAKLA İLGİLİ ŞİİRLERİ
Vatan sevgisini anlatan şiirler, aynı duyguları paylaşan milletlerin ortak dinî, kültürel ve diğer manevî
değerlerinin terennümüdür. Bu türden olan şiirlerde millî birliği oluşturmak ve bunun üçün mücadele etmek
ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra aynı duyguların paylaşımı da burada daha çok yer almaktadır (Çetin,
2009: 78).
Azerbaycan edebiyatında da XX. yüzyılın başlarından itibaren bu temada kaleme alınan eserler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Abbas Sıhhat, Abdülhalık Cenneti, Ali Abbas Müznib, Cafer Cabbarlı gibi Azerbaycan
edipleri eserlerinde vatan sevgisini ön plana çıkarmışlardır (Erol, 2007: 80). Bu şairler arasında Ahmet Cevat
da örnek gösterilebilir. Şairin edebî faaliyetlerinin büyük bir kısmında vatan, bayrak ve millî duygularla ilgili
şiirlere yer verilmiştir. Cevat; “Çırpınırdı Karadeniz”, “Türk Ordusuna”, “Ey asker”, “Şehit Esir”,
“Harpzâdelere”, “Uyan” ve bu çaptan olan diğer şiirlerinde halkına, milletine olan sevgisini içten dile
getirmiştir.
Şairin kaleme aldığı vatan şiirleri arasında yer alan bayrakla ilgili şiirler de önemli yer tutmaktadır.
Bağımsızlığını 28 Mayıs 1918 yılında ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başlıca simgelerinden biri olan
bayrak, şairin yaratıcılığında önemli yer tutmaktadır. 23 aylık bağımsızlık döneminde Cavit, birbirinin ardınca
“Azerbaycan Bayrağına”, “Elin Bayrağı” ve “Al Bayrağa” adlı şiirleri kaleme almıştır.
Ahmet Cevat’ın bu şiirleri arasında ilk önce “Elin Bayrağı” adlı şiirini kaleme almıştır. Bu şiir, ilk defa
1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin ilk başkenti Gence’de söylenmiştir (Cavad, 2005:129).
Sonradan şair, şiir üzerinde bazı değişiklikler yaparak yeniden “Dalga” adlı kitabında yayınlamıştır. Şiirin ilk
şekli şöyledir:
“Sen çık bu minberden doğrunu söyle,
Yalvarma kimseye Tanrıdan başka!
Küskünse talehin, sen ona küsme,
Dinle kadir sesin, çalış çabala!
Bu bahtsız milletin tattığı acı,
Çalış elac olsun, diriltsin onu!
Düşman başındaki o zafer tacı,
Görsün ki, er gamın değildir sonu!
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Gururu cihandan, nuru haktan al
Hidayet etmeye yol azanları!
Gelmesin yardımsız kalbine helal,
Yardım: münaveler… sübh ezanları
Temiz al alnındaki tozu, toprağı,
Hak için açtığın ellerinle sil!
Kalkıp, bir de inmez elin bayrağı,
O senin, o benim elimdedir, bil! (Cavad, 2005:129-130)
Bu şiirde daha çok milletin yaşadığı ıstıraplar, bağımsızlık yolunda yaşandığı sıkıntılar bayrak
üzerinden dile getirilmiştir. Şiirin “Kalkıp, bir de inmez elin bayrağı” (Cavad, 2005:130) mısrasındaysa şair,
Mehmet Emin Resulzâde’nin “Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez” ibaresinden esinlendiğini
söylenebilir.
Şairin “Azerbaycan Bayrağına” başlıklı şiiri, Azerbaycan edebiyatında bayrak üzerine kaleme alınan
en etkileyici şiirler arasında yer almaktadır. Cevat, şiirin tarihiyle ilgili şöyle bilgi vermiştir: “İngilislerin
Bakıya gelişinden sonra birinci defe Bakıya getdiyim vaht-10 Aprel 1919-da parlament binası üzerinde
dalğalanan milli bayrağa söylenmişdir” (Cavad, 2017: 135). Şiirde bayraktan yola çıkan şair Türk dünyasının
yaşadığı sıkıntılara dolayısı yollarla şöyle değinmiştir:
“Türkistan yelleri öpüp alnını
Söylüyor derdini sana, bayrağım!
Üç rengin aksini Kuzgun denizden
Armağan yollasın yara, bayrağım! (Cavad, 2017: 135)
Şiirin üçüncü dörtlüğünde şair geçmişe değinerek İlhanlılar döneminden şöyle bahsetmektedir:
Kayı han soyundan aldığın rengi,
Kocalmış İlhanla Müslüman begi.
İlhanın evladı, dinin direği,
Getirdin könlüme sefa, bayrağım! (Cavad, 2017: 135)
Son dörtlükteyse şair dinî duyularını dile getirerek bayraktaki ay ve yıldızdan şöyle bahsetmiştir:
Köksümde tufanlar geldim, ireli,
Öpüm gölgen düşen mübarek yeri!
Allahın yıldızı, o güzel peri,
Sığınmış koynunda Aya, bayrağım! (Cavad, 2017: 135)
Ahmet Cevat’ın diğer iki şiirinden farklı olarak “Al Bayrağa” başlıklı şiiri Demokratik Cumhuriyetin
ilk bayrağı üzerine kaleme alınmıştır. İlk dörtlükte şair, bayrağı güle benzeterek şöyle der:
“Gül renginde bir yaprağın
Ortasında bir hilal!
Ey Al Bayrak, senin rengin
Söyle neyçün böyle al?! (Cavad, 2005: 130)
Diğer bir dörtlükteyse şair, bayrağı şehitlerin kanına şöyle benzetiyor:
Bu benzeyiş neden gözüm,
Şehitlerin kanına?!
Uğrunda can verenler
Neyçün kıyar canına?! (Cavad, 2005:129-130)
SONUÇ
Azerbaycan’da millî romantizmin oluştuğu yıllarda birçok aydın millî mefkûreyi dile getiren eserler
kaleme almıştır. Bu aydınlardan biri olan Ahmet Cevat, edebî faaliyetleri boyunca millî düşünceleri ön plana
çıkarmış; Türkçülük ve İslamcılık fikrine sadık kalmıştır. Bütün bu faaliyetleri şairin hayatına mâl olmuştur.
Geçmişteki faaliyetleri ve fikirlerinden dönmez oluşu, Cevat’ın 1937 kıyımına uğramasına neden olmuştur.
Şairin edebî faaliyetlerinde önemli yere sahip olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde
bayrakla ilgili kaleme aldığı eserler, günümüzde de rağbet görmektedir. “Azerbaycan Bayrağına”, “Al
360

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Bayrağa” ve “Elin Bayrağına” başlıklı şiirlerde Azerbaycan bayrağının özellikleri ve simgelerinden
bahsedilmiştir. Ayrıca Türk Tarihi ve Turanla ilgili bilgilere de yer verilmiştir.
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(47)
Ümmügülsüm AYMERGEN255; Prof. Dr. Damla BULUT256
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSON

ÖZ
Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının tespit edilmesi ve bu
tutumların sınıf, cinsiyet, müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılma durumları, anne ve babanın öğrenim
durumu, özel müzik dersi alma durumu ve öğrencinin kendine ait enstrümanı olması durumları açılarından
incelenmesidir.
Araştırmada betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda
ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, cinsiyet değişkenine göre kız
öğrencilerin erkek öğrencilerden daha olumlu bir tutum sergilediği, sınıf düzeyleri değişkenine göre 5., 6. ve
7. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık olduğu, öğrencilerin müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılma
durumlarında anlamlı bir farklılık olduğu; öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının anne ve baba
öğrenim durumu, öğrencinin özel müzik dersi alma durumu ve kendine ait enstrümanı olması değişkenlerine
göre ise anlamlı farklılıklar göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Müzik Dersi, Tutum.

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the attitudes of middle school students towards music lesson and
to examine these attitudes in terms of class, gender, participation in activities related to music lesson,
education status of parents, taking private music lessons and students having their own instrument.
The descriptive survey model was used in the research. In line with the findings obtained, it was found
that middle school students' attitudes towards music lesson were positive, female students had a more positive
attitude than male students according to gender variable, there was a significant difference in favor of 5th,
6th and 7th grade students according to the grade level variable, there is a significant difference in their
participation in relevant activities; It was determined that the students 'attitudes towards the music lesson did
not differ significantly according to the variables of the parents' education level, the student's private music
lesson status and having her own instrument.
Keywords: Middle School, Music Lesson, Attitud.
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1.
GİRİŞ
Eğitim, bireyin kendi yaşamında belli bir amaçla tasarlayarak yaptığı ve bireyde kazanılması beklenen
bilgi, beceri ve tutumlardır. Eğitim bir değişim ve gelişim sürecidir. Bu değişim süreci bireyi ve toplumu etkisi
altına alarak bireyin yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olmaktadır (Ünal, 2019:16-17). Başka bir deyişle
eğitim, sosyal hayatın sürekliliğini ve kültürlenmenin sağlanmasının yanında, bilgi, davranış ve kabiliyetlerin
geliştirilmesi ve kazandırılması için sürekli faaliyetler dizisidir.İnsan davranışlarının değiştirilmesinde en
etkili yol olan eğitim, tüm alanlarda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da en etkili süreçtir.
Müzik eğitimi, müzik il ilgili davranış kazandırma, kazandırılan bu davranışı değiştirme ve geliştirme
süreci olarak tanımlanmaktadır (Uçan, 2005: 14). Bir başka anlamı ise bireye kendi yaşantısı yoluyla belli bir
amaca dayanarak müziksel davranışlar kazandırma ve geliştirme sürecidir. Bu süreç ülkemizde genel, özengen
ve mesleki müzik eğitimi kapsamında sürdürülmektedir. Bu türlerin her biri kendi aralarında birbirleriyle
ilişkilidirler. Belirtilen türler içerisinde genel müzik eğitimi; her yaşta, her düzeyde, herkes için gerekli olan
müzik eğitimidir. Dolayısıyla ilk ve ortaöğretimdeki bütün okullarda verilen müzik eğitimi de genel müzik
eğitimi kapsamındadır. Ülkemizde genel müzik eğitimi sürecinde öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla
ilerleme hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi ve eğitimde başarının elde edilmesinde söz konusu
düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin müzik dersine olan ilgileri büyük bir öneme sahiptir.
İnsanın farklı yapılarına yönelik olarak eğitimde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik
eğitimler ve bu eğitimleri kapsayan hedefler oluşturuluştur. İnsanın öğrenmesiyle ilgili ilgi, tutum, güdü, değer
gibi psikolojik özellikler duyuşsal alan içinde ele alınmaktadır. Bir dersle ilgili olumlu duyuşsal özellikler
başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin bir dersle ilgili duyuşsal özelliklerinin en
önemli göstergelerinden birinin o derse yönelik tutumlar (Kocaarslan, 2009: 18) olduğu söylenebilir.
Tutumlar bireylerin hayat boyu kazanmış oldukları deneyimler, taklitler ve sosyal öğrenmelerin bir
sonucudur. Tutumlar çocukluk döneminde şekillenmeye başlar ve bireysel deneyimlerin bir ürünü olarak
ortaya çıkar. Tutumlar bireylerin düşünce ve davranışlarında ilk öğe olması, onları yönlendirmesi açısından
öğrencilerde olumlu tutum geliştirmenin önemli ve gerekli olduğu önem arz etmektedir (Tan ve
Bulut,2018:566). Tutum ile davranış arasında kuvvetli bir bağ olduğuna; davranışların tutumları etkilediği,
tutumların da davranışları etkilediği düşünülmektedir (Umuzdaş,2018:1562).
Bu durumda tutumlarının şekillendiği ve gelişim döneminde olan ortaokul öğrencileri müzik dersine
karşı olumlu ya da olumsuz tutumlar sergilemektedir. Söz konusu tutumların hangi yöne doğru geliştiğinin
ölçülmesi örgün eğitimde verilen müzik eğitiminin genel hedefi doğrultusunda öğrencilerin müzik eğitimi
yardımıyla kendini gerçekleştirme ve geliştirme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu önem doğrultusunda
araştırmada ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları incelenmiştir. Bunun yanında söz konusu
tutumların öğrencilerin sınıf, cinsiyet, okulda müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılma durumları, anne
öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, özel müzik dersi alma durumu ve öğrencinin kendisine ait enstrümanı
olması değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterme durumunun incelenip değerlendirilmesi de
amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesini “Ortaokul öğrencilerinin
müzik dersine yönelik tutumları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın problem cümlesi
doğrultusunda aşağıdaki alt problemler ise şöyledir;
1.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik genel tutumları nedir?
2.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre farklılık
göstermekte midir?
3.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları sınıf değişkenine göre farklılık
göstermekte midir?
4.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları müzik dersi ile ilgili etkinliklere
katılma durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
5.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları annenin öğrenim durumuna göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
6.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları babanın öğrenim durumuna göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
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7.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları özel müzik dersi alma durumuna göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
8.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları kendine ait enstrümanı olması
durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2.
YÖNTEM
Araştırma betimsel nitelikli bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2019- 2020 eğitim öğretim
yılında Hatay ilinde bulunan bütün ortaokul öğrencileri oluştururken, örneklem grubunu Hatay ilinden rastgele
seçilmiş olan iki ilçesinden Kumlu Aktaş Ortaokulu ve Altınözü Altınkaya Ortaokulu’nda öğrenim görmekte
olan 194 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özmenteş tarafından (2006)
geliştirilen “Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte 12’si olumlu, 8’i olumsuz toplam
20 madde bulunmaktadır. Ölçeğin puan aralığı 20-100’dür. Bireyin aldığı puanın yüksekliği müzik dersine
yönelik tutumunu belirleyecektir. Dolayısıyla puan yükseldikçe olumlu tutumun yükseldiği söylenebilir.
Verilerin analizi için ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutum ölçeğinden elde edilen
puanların cinsiyete göre ve ders ile ilgili etkinliklere katılma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
tespit etmek amacıyla ilişkisiz örneklemeler için t testi; sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit
etmek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ayrıca yapılan analizler, .05 anlamlılık
düzeyinde değişkenlerin yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma bulgularına da yer verilerek
yorumlanmıştır.
3.
BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde araştırmanın bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır.
Araştırmanın birinci alt problemi için ulaşılan bulgular ve yorum Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları
TUTUM İFADELERİ
f
x̄
Ss
1.
Müzik dersini severim.
193
4,63
,70
2.
Müzik dersinin hiçbir zaman boş geçmesini
193
1,70
1,05
istemem.
3.
Müzik öğretmenimin verdiği ödevleri zamanında
193
4,52
,87
yaparım.
4.
Müzik dersinde şarkı söylerken kendimi şarkıya
193
3,72
1,38
hiç veremem.
5.
Müzik dersi eğlenceli bir derstir.
193
4,65
,86
6.
Müzik dersinde öğrendiklerimi severim.
193
4,59
,76
7.
Müzik derslerinde müzik yeteneğimin geliştiğini
193
4,36
,95
hissederim.
8.
Müzik dersinde tüm ilgimi derse veremem.
193
3,92
1,30
9.
Müzik derslerine zorunlu olmasam girmek
193
4,22
1,18
istemem.
10.
Müzik dersinde yapılan tüm etkinliklerden
193
4,46
,99
hoşlanırım.
11.
Dördüncü sınıftan sonra okulda müzik dersi
193
4,27
1,23
verilmesini istemem.
12.
Müzik dersinin olduğu gün sevinçli olurum.
193
4,27
1,09
13.
Müzik dersleri bende müzikle ilgili bir şeyler
193
4,19
1,04
yaratmak için istek uyandırır.
14.
Müzik derslerinin kaldırılmasını isterim.
193
4,48
1,03
15.
Müzik dersinde ruhsal ve bedensel olarak
193
4,17
1,22
rahatlarım.
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16.
Müzik derslerine yalnızca sınıf geçmek için
çalışırım.
17.
Müzik dersi en sevdiğim dersler arasında yer alır.
18.
Müzik dersine katılmaktan hoşnut değilim.
19.
Müzik öretmenim dersi zevkli hale getirir.
20.
Müzik dersinde çalıp söylediğimiz şarkılar ilgimi
çekmez.
Genel Ortalama

193

4,25

1,15

193
193
193
193

4,44
4,33
4,64
4,28

1,07
1,11
,80
1,22

193

4,20

,56

Tablo 1’de yer alan ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları genel ortalama
doğrultusunda incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik genel tutumlarının (x̄=4,20)
olduğu görülmektedir. Bu değer ölçekte kesinlikle katılıyorum seçeneğine denk gelmektedir.Bu bulgular
doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu
söylenebilir. Araştırmanın ikinci alt problemi içinulaşılan bulgularTablo 2’te sunulmuştur.
Tablo 2. Cinsiyetlere Göre Yapılan t-Testi Analizi
Sonuçları
Müz
C
N
x̄
s
t
d
p
ik Dersine insiyet
s
f
Yönelik
K
8
4
,
1
,
Tutum
adın
6
,01 65 4,39 91 00
Ölçeği
E
1
4
,
rkek
07 ,35 42
p<0,05
Tablo 2’de görüldüğü üzere ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları cinsiyet
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir (t=-4.39, p<0.50). Aritmetik ortalamalara bakıldığında, kız
öğrencilerinin tutum puanlarının (x̄ =4,01, S=0.65), erkek öğrencilerine göre (x̄=4,35, S=0.42) daha yüksek
olduğu görülmektedir. Araştırmanın üçüncü alt problemi için ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Sınıflara Göre Yapılan Tek Yönlü Varyans
Çözümlemesi (ANOVA) Sonuçları
M
K
S
K
F
P
A
G
üzik
areler d
arele
nlam ruplar
Dersi
Topla
r
Arası
ne
mı
Orta
Anlaml
Yönel
lama
ı Fark
ik
sı
Tutu
G
4
3
1
4
,
*
1
m
ruplar
,088
,363 ,451 00
-4, 2-4,
Ölçeğ Arası
5
3
i
-4
G
5
1
,
ruplar
7,852 89 306
İçi
T
6
1
oplam
1,940 92
p<0,05; Gruplar: (1)5. sınıf, (2)6. sınıf, (3)7. sınıf, (4)8. sınıf
Tablo 3. İncelendiğinde ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının öğrenim
gördükleri sınıflara göre anlamlı bir farklılık oluştuğu görülmektedir. Gruplar arası farkın kaynağına
bakıldığında 5. Sınıf öğrencileri ( X =4,22) ile 8. Sınıf öğrencileri ( X = 3,95) arasında 5. Sınıf öğrencilerinin
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lehine,6. sınıf öğrencileri ( X =4,23) ile 8. Sınıf öğrencileri ( X = 3,95) arasında6. sınıf öğrencileri lehine, 7.
sınıf öğrencileri ( X =4,37) ile8. Sınıf öğrencileri ( X = 3,95) 7. sınıf öğrencileri lehine oluştuğu gözlenmiştir.
Bu sonuçlara göre 5., 6. Ve 7. Sınıf öğrencilerinin 8. Sınıf öğrencilerine göre derse yönelik tutumlarının daha
olumlu yönde olduğu görülmektedir.Araştırmanın dördüncü alt problemi için ulaşılan bulgular Tablo 4’te
sunulmuştur.
Tablo 4. Müzik Dersi İle İlgili Etkinliklere Katılma
Durumu t-Testi Analizi Sonuçları
Müz
E
N
x̄
S
T
d
p
ik Dersine tkin
s
f
Yönelik
Katılım
Tutum
E
9
4
,
2
1
,
Ölçeği
vet
4
,31 48 ,75
91 00
H
9
4
,
ayır
9
,09 62
p<0,05
Tablo 4’te görüldüğü üzere ortaokul öğrencileri müzik dersine yönelik tutumları ders ile ilgili
etkinliklere katılma durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (t=2.75, p<0.50). Aritmetik
ortalamalara bakıldığında, müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılan öğrencilerin tutum puanlarının (x̄ =4.31,
S=0.48), müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılmayan öğrencilere göre (x̄=4,09, S=0.62) daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Araştırmanın beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin anne-baba
öğrenim durumları, özel müzik dersi alma durumları ve kendilerine ait enstrümanları olma durumlarında
müzik dersine yönelik tutumlarının anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın bulguları doğrultusunda;
1.
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının genel olarak
olumlu olduğu,
2.
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları cinsiyet
değişkenine göre incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha olumlu bir tutum sergilediği,
3.
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyleri değişkenine göre 5., 6., 7. sınıf
öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarına
göre daha olumlu olduğu,
4.
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin müzik dersi ile ilgili etkinliklere katılma
durumlarında etkinliklere katılan öğrencilerin tutumlarının etkinliklere katılmayan öğrencilere göre daha
olumlu olduğu,
5.
Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının anne ve baba öğrenim durumu değişkenlerine
göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediği,
6.
Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının öğrencinin özel müzik dersi alma durumu
değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediği,
7.
Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının kendine ait enstrümanı olması değişkenine
göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediği, sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler şu şekildedir:
1.
Öğrencilerin dersle ilgili görüş, düşünce, ilgi, tutum, beklenti ve önerileri dikkate alınarak ve
dersleri bunlara göre organize ederek öğrencilerin derse yönelik genel tutum puanlarının yükseltilebilir.
2.
Öğrencilerin ders ile ilgili etkinliklere aktif katılımları derse olan tutumlarını olumlu
etkilediğinden ders ile ilgili etkinlikleri çeşitlendirip artırabilir.
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3.
Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının düşük olduğu değişkenlerin nedenlerini ve
nasıl yükseltilebileceğini konu alan araştırmalar yapılabilir.
4.
Bu çalışmadan sonraki benzeri çalışmalar için öğrencilerin öz yeterlik seviyelerine etkisi
olabilecek kaygı, motivasyon, özgüven, çalışma alışkanlıkları gibi etkenleri içeren araştırmalar yapılabilir.
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(48)
Cansel KAYA257; Faruk AYDIN2; Mesut CERİT3
EPO GENİ ve PERFORMANS ARTIRICI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF EPO GENE & PERFORMANCE ENHANCING FACTORS

ÖZ
Endurans kapasitenin esas belirleyicisi kardiyak kapasite büyük oranda genetik olarak kodlanmıştır.
Kardiyak verimlilik uzun süre antrenman yaparak, ancak bu artışın miktarı genetik yapı tarafından
sınırlanmaktadır. Sportif performansla ilişkili yüzlerce gen değişkeni tespit edilmiş, genetik terapinin ya da
tedavisinin hızlı gelişimi gen dopingi ihtimalini de giderek güçlendirmiştir. Atletik performansı etkileyen
genler arasında bulunan EPO geni, aerobik kapasiteyi olumlu yönde etkileyerek uzun süreli dayanıklılığı
artırmaktadır. EPO ya da kan dopingi eritrosit hücrelerinin sayılarının artırılması maksadıyla özellikle uzun
süreli eforlarda dayanıklılık performansını(maraton, bisiklet, triatlon vb.) artırılması maksadıyla illegal bir
yöntem olarak kullanılmaktadır.
Gen dopinginin yapılma ihtimali ve müsabaka sonuçlarında önemli bir etkisinin olma şansı şimdilik
çok düşüktür. Sporcular, doping kullanmanın sadece sağlıkları açısından oluşabilecek yan etkilerini değil,
hayatlarını daha sonrasında nasıl etkileyebileceğini de bilmeli ve bu durumları muhakeme edip ona göre
kullanmaları şiddetle tavsiye edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: EPO, kan dopingi.

ABSTRACT
The main capacity of endurance performance is cardiac capacity, which is genetically encoded in large
quantities. It can increase cardiac efficiency by training for a long time, but the amount of this increase is
limited by genetic makeup. Hundreds of gene variables related to sportive performance have been identified
and the rapid development of genetic therapy or treatment has gradually increased the possibility of gene
doping. EPO gene, which is among the genes that affect athletic performance positively affects aerobic
capacity and increases long-term endurance. EPO gene, which is among the genes that affect athletic
performance positively affects aerobic capacity and increases long-term endurance capability. EPO or blood
doping is used as an illegal method to increase the number of erythrocyte cells, especially in long-term efforts
to increase endurance performance (marathon, cycling, triathlon, etc.). The chances of gene doping to occur
and to have a significant impact on the outcomes of the competition are very low for now. Athletes should be
aware of not only the side effects that doping may have on their health, but also how it might affect their lives
later on, and it is strongly recommended that they judge and use these situations accordingly.
Keywords: EPO, Blood doping.
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GİRİŞ
Atletik performansı dayanıklılık, güç ve kuvvet açısından etkileyen dopingin tarihi antik çağlara kadar
uzanmaktadır. Günümüzde ise yarışmacıların gurur, ün ve popülerlik gibi manevi duygularla birlikte pastadan
daha fazla dilim alabilmek maksadıyla yasaklı maddeleri çekinmeden kullandıkları bilinen bir gerçektir. Gen
dopingi de özellikle son çeyrek yüzyılda gündeme gelen teknolojik gelişmeler çerçevesinde yapılabileceği
ihtimalinin de öngörüldüğü bir yöntem olarak telaffuz edilmektedir1.
Uzun süreli direnci yüksek eforların temel kriteri olan kardiyak kapasite (MaxVO2) kalıtım yoluyla
nesilden nesile aktarılmaktadır. Sporcular uzun süreli dirençli koşularda daha az yüklenme ile daha uzun süre
hareket edebilmek (MaxVO2) ve egzersiz devamlılığını sağlayabilmek maksadıyla hücrelerindeki yakıtı
(ATP) ideal verimlilikte kullanarak sonuca ulaşmayı hedeflemektedirler. Fiziksel performans seviyesinin
geliştirilmesi ve kürsüde en önde yer alınabilmesi maksadıyla antrenman gibi tetikleyicilerin yetersiz kaldığı
durumlarda, bireysel limitlerin üzerine çıkabilmek maksadıyla birçok sporcu tarafından tercih edilen
birbirinden farklı uygulama ve yöntemler müsabakaların sonucuna etki edebilmektedir. Uzun süreli
yüklenmelerde (marathon, bisiklet, triathlon vb.) aerobik dayanıklılığın ya da gücün ivmelendirilmesi
amacıyla eritropoetin (EPO) hormonunu kullandığını açıklayan Armstrong ve ekibi bisiklet sporunu yakından
izleyen bir çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştır. İnsan GENOM projesi, DNA’nın yapı ve işlevinin
keşfinden uzun süre sonra 2000’li yılların başlarında tamamlanmıştır. Söz konusu projede yaklaşık 2000
araştırma ve 3 milyon dolar sarf edilmiştir. Bu çerçevede geliştirilen çalışmalar kabaca gen haritası, genlerin
dizilimi, işleyişi ve aralarındaki ilişki hakkında genetik bilimini ivmelendiren önemli bir başlangıçtır2. Bu
kapsamda egzersizle ilişkili yüzlerce gen tespit edilmiş, genetik terapinin ya da tedavisinin ivmelenen
yükselişi gen dopinginin gerçekleştirilme olasılığını da güçlendirmiştir.
Gen Dopingi ve Potansiyel Aday Genler
Gen dopingi biyomotor yeteneklerin (sürat, kuvvet, güç, dayanıklılık) gelişimini ve sınırların ötesinde
hareket edebilmeyi tetiklemektedir. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) doping yapmanın bir başka yöntemi
olan söz konusu uygulamayı yasaklayarak gen transferi ya da modifikasyonlarının önüne geçmeyi
amaçlamıştır. Gen dopingi sporculardan alınan hücrelerin doku kültürü ile çoğaltılarak tekrar vücuda
aktarılması ya da virüsler vasıtasıyla gen transferi yapılarak gerçekleştirilmektedir. WADA listesinde yer alan
elit sporculara yapmış olduğu rutin ve rutin olmayan kontrollerinde sporcuların dışarıdan temin ettiği yasaklı
bileşiklerin içindeki yabancı maddeleri alınan idrar veya kan numunelerinden tespit edebilmektedir. Gen
dopingi ile performans üzerinde olumlu etkisi olan söz konusu bileşikleri tanımlayabilmek oldukça zordur.
Potansiyel gen dopinglilerinin ilgi alanına giren aday genler genetik sınırların da ötesinde performans artışı
sağlayan tetikleyicilerdir. Kasların enine kesit alanını ve kuvvetini ivmelendiren büyüme hormonu (GH),
insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1), miyostatin (MSTN) geni, kemik iliğinde alyuvarların sayısını artırarak
kardiyovasküler sistemi etkileyen eritropoetin (EPO), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), kas
fenotipi değiştiricileri (PPARD, PGC1A) ve ağrı eşiğini (endorfin) artıran genlerdir. Örneğin, MSTN geni kas
büyümesinin olumsuz bir düzenleyicisidir. MSTN geninin seyrek görülen AA genetik varyasyonunu herhangi
bir kişiye bir vektör olarak da bilinen bir gen taşıyıcı ile ekleyerek o kişinin DNA'sına bir yedek veya ilave
gen yerleştirilebilir. Son yıllarda başarılı bir şeklide yapılan bu işlemler endojen bir virüs bulaşma olasılığını
azaltarak nispeten güvenli bir sistem haline gelmiştir3, 4, 5, 6.
Vücudun temel ihtiyacı olan oksijenin dolaşım sistemi vasıtasıyla dokulara taşınması7, oksijen
ihtiyacının bireysel efor ve yaşamsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeterince karşılanabilmesi, metabolizmanın
işleyişi ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında yaşamsal
öneme haiz olan oksijen, eritrositler vasıtasıyla akciğerlerden alınarak dokuya kadar taşınmaktadır. Söz
konusu bileşenin dolaşımdaki konsantrasyon oranı kadınlar ve erkeklerde sırasıyla 140 ve 160g/lt’dir8.
Fiziksel efor ya da egzersizler esnasında, ventilasyon ile akciğerlere alınan oksijen kılcal damarlara (kapiller)
nüfuz ederek hemoglobine bağlanmaktadır. Dolaşımdaki hemoglobin ile hemoglobine bağlanan oksijen sayısı
da doğru orantılıdır. Hücrelerin ihtiyacı olan anahtar tetikleyiciler arterler vasıtasıyla dokulara ve dokulardaki
kılcal ağ yoluyla da hücrenin enerji merkezi mitokondriye iletilir. Aerobik enerji sistemi (oksidatif
fosforilasyon) kanalıyla elde edilen ve enerjinin taşınmasında anahtar rol üstlenen ATP9 ve genetik olarak
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anneden yavrusuna aktarılan mitokondrilerin uzun süreli ve düşük şiddetli eforlarda atletik performans
seviyesinin esas belirleyicileri olduğu şühpe götürmez bir gerçektir. Bireyler arasında meydana gelen aerobik
ve anaerobik performans farklılıklarının altında yatan genetik gerçeklik ortak çevre ve yaşam biçimi gibi
faktörlerin yanı sıra gen dizilimlerinde ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen değişimlerden kaynaklanmaktadır.
EPO Geni
Hipoksik şartlarda (yüksek irtifa ortamı) dokuların oksijen kullanım seviyesi azalarak anaerobik ve
aerobik performans gelişimini sınırlamaktadır. Yüksek irtifaya uyum (aklimatizasyonun) başarısı yüksek
irtifanın yüksekliğine ve bireyin özelliklere bağlıdır. Genetik avantajlar yüksek irtifaya uyumu
kolaylaştırmaktadır. ACE geni II genotipliler (yüksek mitokondri sayısı, yüksek oksidatif enzim aktivitesi,
kapiler yoğunluk, yüksek enerji verimliliği vb.) yüksek irtifa şartlarına daha kolay
uyum
sağlamaktadır.Yüksek irtifaya çıkılır çıkılmaz atmosfer basıncının azalması ve dolaşımda oluşan hipoksi
neticesinde renal sentez işleminin tetiklenmesiyle böbreklerden salınan eritropoietin (EPO) salgısı ile birlikte
kemik iliğinde gerçekleşen alyuvar yapımı tetiklenerek oluşan eksikliğin giderilmesi için daha fazla eritrosit
üretilir. Bu süreçte, EPO geni tarafından tetiklenen kök hücreler dolaşımda stres yaratarak kemik iliğinden
eritrosit yapımını artırmaktadır. Hipoksik ortamlarda glikolizin anaerobik reaksiyonları esnasında kırmızı kan
hücrelerinde üretilen 2-3 diphosphogliserat maddesinin yükselen konsantrasyonu, kırmızı kan hücresi ve
hemoglobin miktarını artırarak oksijenin hemoglobinden ayrılışını tetiklemekte ve dokunun oksijen alımını
artırmaktadır. EPO hormonunun bilinen olumlu etkileri ışığında EPO tedavisi ve eritropoietin artırıcı ajanlar,
klinik uygulamalarda kullanılmaya başlanmış ve pozitif sonuçlar alınmıştır10.
Atletik performans çok gen ve çok faktörlü oluşumlar neticesinde egzersiz ile tetiklenerek olumlu ya
da olumsuz bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Atletik performans genlerinin egzersizler vasıtasıyla
tetiklenmesi gerçeğinden yola çıkarak, bahse konu genlerin olumlu etkilerinin sahadaki performansa katkı
sağlaması ve kürsüde yer alınabilmesi gayesiyle etik olmayan bir şekilde kullanılabilme olasılığı da oldukça
yüksek olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Söz konusu performans artırıcılar (EPO hormonu, anabolik
streoidler vb.) sporcular için bir avantaj olduğu kadar sporun, spor yarışmalarının beraberinde getirdiği rekabet
duygusunu tetikler ve ister istemez gen dopingi sorularını da gündeme getirmektedir.
Atletik performansı etkileyen genler arasında bulunan EPO geni aerobik kapasiteyi olumlu yönde
etkileyerek uzun süreli dayanıklılığı artırmaktadır8. EPO geninin etkileri dışarıdan alınan EPO iğneleri
vasıtasıyla artırılabilmektedir. EPO geni tedavisi, günümüzde nefroloji alanında aktif olarak kullanılmakta,
ayrıca anemi, kanser gibi kronik hastalıkların tedavilerinde kullanılması adına labaratuvar hayvanları üzerinde
söz konusu genlerin etkileri araştırılmaktadır11. Bahse konu tedaviler neticesinde ortaya çıkarılan olumlu
etkiler sporcular arasında kazanma ve büyük ödüle sahip olma gibi gerekçelerle hakkaniyete uymayacak
şekilde illegal olarak kullanılabilmektedir. EPO ya da kan dopingi eritrosit hücrelerinin sayılarının artırılması
yöntemi özellikle uzun süreli eforlarda dayanıklılık performansının (maraton, bisiklet, triatlon vb.) artırılması
maksadıyla illegal bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Anılan yöntemlerden bir tanesi olan kan dopingi EPO,
kan nakli (transfüzyon) ve sentetik oksijen taşıyıcıları olarak kullanılmaktadır1. Kan dopingi yüksek irtifada
hipoksik koşullar altında antrenman yapan sporcuların kanlarının koruma şartları altında saklanarak deniz
seviyesinde tekrar kendi ya da uygun değerlere sahip başka sporcuların vücuduna enjekte edilerek
gerçekleştirilmektedir. Otolog kan nakli ise kişinin kendi kanının alınıp, sonrasında dondurularak
saklanması ve gerektiğinde tekrar kişinin kendine verilmesi şeklinde olmaktadır. Kanın saklanması
veya transfüzyonunda uygun koşullar sağlanmadığında; hipertansiyon, anaflaktik şok ve benzer birçok
komplikasyon görülebilmektedir. Homolog kan nakli aynı kan grubundan olan bir kişiden alınan kanın
başka bir kişiye verilmesi durumudur. Yukarıdaki komplikasyonların yanı sıra, bu uygulamada ek
olarak başka kişiden alınan kanda, virüs ya da bir hastalık olması riski ve bu transfüzyon ile bir başka
kişiye taşınması durumu da söz konusudur. Her iki kan transfüzyonu sırasında da kişideki kan
hücreleri doğal olamayan bir yolla artırılmakta ve ayrıca EPO takviyesi gibi felçli kalp hastalıkları,
beyin ve akciğer embolisi riskini artırmaktadır. Otolog kan transfüzyon dopinglerini belirlemek için
çalışmalar yapılsa da; şu an sadece homolog kan transfüzyon dopingleri belirlenebilmektedir13. Bu kullanımlar
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sporcular için Dünya Dopingle Mücadele Ajansında (WADA) yasaklı madde ve metotlar listesine dahil
edilmiştir.
Vücuda daha fazla eritropoetin alınmasını sağlamak maksadıyla Rekombinant insan
eritropoetini EPO enjeksiyonları ile kas içine enjekte edilerek kan yoğunluğu artırılmaktadır.
Kullanılan bu enjeksiyon tedavisi, bilinçsiz şekilde uygulandığında otoimmün hastalıklar, felç, kalp
hastalıkları, hipertansiyon, tromboemboli ve devamında pulmoner emboli gibi mortalitesi yüksek
hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu tür takviyeler kişi ve özellikle sporcu sağlığını riske atmaktadır.
Örneğin, yıllarca EPO iğneleri sayesinde ödülden ödüle pedal çeviren ünlü bisikletçi Lance Armstrong
kan kanseri (lösemi) olmuş ancak buna rağmen zirvede kalma tiryakiliğini önüne geçememiş ve
nihayetin de yakalanarak almış olduğu bütün ödüllerini iade etmiş ancak kendisini ilgiyle takip eden
birçok sporseveri hayal kırıklığına uğratmıştır. EPO testleri (2000 Sidney Olimpiyatlarında ilk defa
kullanılmıştır) sporcuların idrar örneği incelenerek yapılabilmektedir 14. Söz konusu oyunlarda
atletizm, güreş, cimnastik, kürek gibi spor dallarında madalya kazanan sporcuların madalyası elinden
alınmıştır. Bu çerçevede yakalanma ihtimalini göz önünde bulunduran birçok sporcu da doping testine
girmeyerek olimpiyatlardan çekilmiştir. Ayrıca, birçok atletin Atina Olimpiyatlarında (2004) homolog kan
transfüzyonu yoluyla doping yaptığı da tespit edilmiştir. Kandaki oksijen taşıma kapasitesini artırma
yollarından biri olan diğer yöntemde ise sentetik hemoglobin tabanlı oksijen taşıyıcılarının (HBOC) ya da
saflaştırılmış proteinler yani perflotokarbonlar (PFC) ile yapılan nakil işlemi, hasta kişi için acil bir durum söz
konusu olduğunda ve verilecek kan bulunamadığında kullanılması şeklindedir. Bu uygulama, sağlıklı bir
sporcu için oldukça riskli bir uygulamadır. EPO ve kan transfüzyonundaki gibi yan etkiler
görülebilmektedir12. EPO artışı sağlamak maksadıyla (metabolizmada kan hücresi üretimi ve B12 vitamini
yapımını tetikler) alınan kobalt molekülü de vücutta çok az miktarda bulunan kimyasal bir elementtir.
Performans artırmak maksadıyla kullanılan Kobalt molekülleri EPO artışı sağladığı için doping ajanı olarak
kabul edilmektedir. Söz konusu performans artırıcılar kobalt klorür şeklinde tuzlar ile oral yoldan kolaylıkla
alınabilmektedir. Solunum yolu ile alındığında daha hızlı emilse de oral yolla alındığında %75’i vücuttan
atılırken %25’i doğrudan vücut tarafından kullanılabilmektedir. Söz konusu maddenin kullanım fazlası
karaciğer, akciğer ve böbreklerde depolanmaktadır. Kobalt elementinin kan testi ile vücuttaki mevcut değeri
belirlenebilmektedir. Vücuttaki normal değeri 80-300 mcg seviyesinde olmalıdır15. Kobalt minerali de
WADA yasaklılar listesinde yer almaktadır.
Doping, sporda etik dışı hakkaniyete uymayan davranışlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede
WADA tarafından etik dışı davranışların engellenmesi için oldukça titiz ve sorgulayıcı çalışmalar
yapılmaktadır. Doping testlerine girmeyen (müsabakalar sonrasında, yaşadığı ülke veya ilde WADA’nın
habersiz olarak belirlediği periyotlarda) ya da test sonucu pozitif çıkan sporcuların yarışları iptal edilmekte,
ödülleri elinden alınmakta ve bir veya iki yıl hatta uzun süreler spordan uzaklaştırılmaktadır 14 (birçok defa
Fransa Bisiklet Turu şampiyonu olan Lance Armstrong, Amerika Anti-Doping Ajansının yaptığı
doping suçlamalarında EPO kullandığını itiraf etmiştir, 2008 Pekin Olimpiyatlarında olimpiyat rekoru
kıran Alex Schwazer yaptığı itirafla 2012 Londra Olimpiyatlarında doping ile kariyerine 8 yıl ara
vermek zorunda kalmıştır).
SONUÇ
Gelişen teknoloji ve yapılan çalışmalarla birlikte genetik bilimi ve spor iç içe geçmiştir. Atletik
performansı etkileyen genlerin keşfedilmeye başlaması ile spor adına adeta yeni bir kapı açılmıştır. Gen
dopingi, hala gelişmekte olan bir alan olmakla beraber, 2003 yılında WADA tarafından yasaklanmıştır.
Ayrıca etik şekilde yarışmayan sporcuların kolay yoldan aldığı başarılar ve ödüller karşısında çaresiz
kalan diğerlerini de dopinge teşvik edebilmektedir. Sporcular, doping kullanmanın sadece sağlıkları
açısından oluşabilecek yan etkilerini değil, hayatlarını daha sonrasında nasıl etkileyebileceğini de
algılayarak ve muhakeme ederek tercihlerini yapmalıdırlar. Gen dopinginin gerçekleşme ihtimali ve
müsabaka sonuçlarında önemli bir etkisinin olma şansı şimdilik çok düşüktür. Teknoloji hızla ilerliyor, ancak
gen terapisi kullanarak insan hastalıklarını tedavi eden pozitif klinik araştırmaların sonuçlarını görene kadar
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merdiven altı laboratuvarlarında gerçekleştirilmeye çalışılan gen doping çalışmalarının başarıyla
uygulanabilme olasılığının da oldukça düşük olduğu muhakkaktır.
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(49)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR258; Dr. Öğr. Üyesi Turabi KARADAĞ259
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRASYONUN BİR FİRMADA
UYGULAMA ÖRNEĞİ
APPLICATION EXAMPLE OF OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS

ÖZ
Kalite kavramı, zaman içerişinde gelişerek paydaşların beklentilerini de kapsamı içine almıştır.
Paydaşların dahil olması ile birlikte kalite, müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi
öngören ve çalışanların motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapıya bürünmüştür. Bu yaklaşım ile kalite,
çevre ve iş güvenliği kavramları ile bütünsellik oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Bu bakış açısı Entegre
Yönetim Sistemi temelini oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi’nden oluşan bütünleşik bir yönetim sisteminin kurulması ve uygulaması gerçekleştirilmiş olup mevcut
yönetim sistemi üzerini kapsayan bütünleşik bir yönetim sistemi modeli önerilmiştir. Uygulanan bütünleşik
yönetim sistemi modeli uluslararası akreditasyona sahip bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.
Bu uygulama birçok firmanın bundan sonraki yapacağı yönetim sistemleri çalışmalarına model teşkil
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi, Kalite
Yönetim Sistemleri.

ABSTRACT
The concept of quality has developed over time and included the expectations of the stakeholders. With
the involvement of stakeholders, quality has turned into a structure that envisages continuous improvement
beyond ensuring customer satisfaction and encourages increasing the motivation of employees. With this
approach, it has created the need to create integrity with the concepts of quality, environment and work safety.
In this study, the establishment and implementation of an integrated management system consisting of
ISO 14001 Environmental Management System and ISO 45001 Occupational Health and Safety Management
System has been realized, and an integrated management system model covering the existing management
system is proposed. This application constitutes a model for the future management systems studies of many
companies..
Keywords: ISO 45001, Occupational Health and Safety, ISO 14001, Environmental Management
System, Quality Management Systems.
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1.
GİRİŞ
Yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği
sağlanmakta, hizmet kalitesi ve verimlilik artmakta, kuruluş rekabet gücüne değer katmaktadır. ISO 14001
çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, ISO 45001 ise işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standart olarak ortaya çıkmış ve işletmelerin insan kaynakları
kalite etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması açısından önemini göstermektedir.
2.ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
İş sağlığı ve güvenliği entegre yönetim sistemlerinin olmadığı yerlerde iş kazaları meydana
gelmektedir.
3.YÖNTEM
Bu çalışmada, Örnek Olay İncelemesi Yöntemi kullanılmıştır. Örnek Olay olarak seçilen ve çalışma
boyunca A İNŞAAT olarak bahsedilen firmanın yetkilileri ve yönetim sistemi baş tetkikçileri ile yüz yüze
görüşmeler yapılarak çalışma tamamlanmıştır. 2003 yılında kurulan A İNŞAAT çeşitli bina inşa işlemleri,
iskele inşaatı, bina restorasyon ve onarım işlemleri, hayvan kesim tesisi inşaatı, karakol inşaatı, sondaj
işlemleri, konularında faaliyet göstermektedir. SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ, çevre yönetimi ile birlikte iş
sağlığı ve eminiyeti kapsamaktadır. ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarını baz alarak yapılandırmıştır
4.BULGULAR:
A İNŞAAT 16 yılı aşkın iş ve mühendislik tecrubesi ile çalışmalarına devam etmekte, bütün
faaliyetlerinin planlı ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini, kaliteden ödün vermeyecek şekilde taahhüt edilen
işlerin bütçeye uyumlu şekilde tamamlanmasını sağlayan, etkin bir yönetim aracı sağlayan bir firma olup
aşağıdaki iş kollarında çalışmalar yapmaktadır. Başlıca faaliyet alanları:
· TCDD Genel Müdürlüğü bina ve yapı inşaatları,
· Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü’ne ait iskele inşaatları,
- Hayvan kesim tesisleri inşaatları,
- Sahil Güvenlik karakol inşaatları,
- Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bina restorasyon ve onarım işlemleri,
- Sondaj kuyusu açma işlemleri,
- Çevre düzenlemeleri,
-Yüksek katlı konut inşaatları
SEÇ Yönetim Sistemi A İNŞAAT ‘ın sorumluluğunda bulunan,
•
Merkez Ofisleri
•
Şantiye
Yerleşimlerinde uygulanmak üzere tasarlanmıştır.
B İnşaat Firması 15 Yıldır İstanbul İli Ataşehir ilçesinde kentsel dönüşüm inşaatları yapan en
Fazla 10 Kat Yüksekliğinde orta çaplı inşaat yapan bir Ltd.Şti’dir.
5.TARTIŞMA
SEÇ Yönetim Sistemi, A İNŞAAT yönetiminin politika ve genel kuralların yanı sıra, işveren, kamu
ve diğer tarafların talep ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
B inşaat Firması ise akraba, tanıdık, daha önce beraber çalıştığı inşaat işlerinde anlayan ,fakat
yönetimsel ,görev.yetki sorumluluk ,hesap verilebirlilik anlamında bilgili olmayan iş sağlığı ve güvenliği
entegre yönetim sistemleri hakkında sadece afaki kulaktan duyma bilgilere sahip kişiler ile işi yürütmektedir.
A İNŞAAT üst yönetimi Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) politikalarını uygulatmak, izlemek ve
hedeflerini sağlamak için gerekli eğitim, bilgi ve tecrübedeki personelin atamalarını yapmıştır.
B İNŞAAT üst yönetimi, inşaatların yapım aşamasında bulunulması gereken Elektrik, Makine
birimlerinde atamalar yapmamıştır. Hedef ve iş akış programları hazırlanmamış olup, yasal yükümlülüğü
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yerine getirmek adına sadece bir şantiye şefi ataması yapmıştır. İnşaat imalat faaliyetleri kısıtlı imkânlar ile
şantiye şefi üzerinde yürütmektedir.
A İNŞAAT bir yönetim sistemi oluştururken, şirket politikasında ve Yönetimin Gözden Geçirme
toplantılarında birleştirilmiş bir anlayış tercih edilmiştir. Bu birleştirmede şirketin orta büyüklükteki yapısı
belirleyici olmuş, tüm ilgili konuların üst yönetimce ortak bir platformda tartışılması tercih edilmiştir. Öte
yandan hedefler ve programlar belirlemede Kalite Yönetim Sistemi için ayrı, Sağlık Emniyet Çevre için ise
birleşik bir takip programı öngörülmüş, hedeflerin takibinde ise kaynak, sorumlu ve termin tarihlerinin
belirlenmesi gibi ortak bir anlayış ile hareket edilmiştir.
A İNŞAAT Atamaları yapılan yönetici personelin görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili
Organizasyon El Kitabı’nda verilen görev tarifleri ve ilgili sistem dökümanları.

Şekil: A İnşaat Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması
A İNŞAAT’ in sorumluluğunda yürütülen projelerde görevlendirilen taşeronlar Sağlık Emniyet Çevre
Yönetim Sistemi’ne tam olarak uymaları ve uygulamaları eksiksiz olarak yerine getirmeleri şart koşulmakta
olup taahhüdünü yerine getirmeyen taşeronlara önce ihtar sonra para cezası kesilmek süretiyle sisteme
entegrasyonları yapılmıştır.
B İNŞAAT İşin yürütümünde 2 Ağır yaralamalı 7 yaralamalı iş kazası meydana gelmiştir. Bu
kazalarıdan bazıları görevi olmayan bir işi yapma, yetkisi olmadığı elektrik panosuna müdahale etme, emniyet
kemeri bağlamadan yüksekten çalışma, kaynak makinasında elektrik çarpma gibi sebeplerle meydana
gelmiştir. Meydana gelen bu iş kazalarının Kök Neden Analizleri incelenmiştir:
Örneğin yetkisi olmadığı halde elektrik panosuna müdahale ile ilgili iş kazasında, şantiyede atanmış
ve görevlendirilmiş bir elektrik teknisyeni bulunmamaktadır. Firma bünyesindeki inşaat işçilerinden biri
sadece elektrik değil her türlü mekanik, teknik, makine arızaları ile ilgilenmektedir. Çalışanın görev tanımı
yoktur. Elektrik panolarında gerekli ikaz işaret ve afişleri eksiktir. Pano kilitli değildir. Gece meydana gelen
arızalarda ise şantiye güvenliği müdahalede bulunmaktadır. Kazanın olduğu gün, akşam mesainin bitiminden
hemen sonra elektrik arızası meydana gelmiştir. O sırada şantiyedeki tamir işlerine bakan işçi şantiyede
olmadığından güvenlik personeli panodaki arızaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Personelin alınan
ifadesine göre elektriği kesmeden panoya müdahalede bulunmuş, arızanın nereden kaynaklanmış
olabileceğine dair bir süre kablolara baktıktan sonra yerinden çıkmış olarak gördüğü kabloya çıplak ellerini
uzatmış ve büyük bir kıvılcım çıkmıştır. O sırada şuurunu kaybeden çalışan, firma yetkililerince hastaneye
kaldırılarak gerekli müdahale yapılması sağlanmıştır.
Söz konusu olayın, ISO 45001 standart maddelerinden “5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve
yetkiler”, “7.5 Dokümante edilmiş bilgi”, “8.1 Operasyonel planlama ve kontrol”, “9.1 İzleme, ölçme, analiz
ve değerlendirme”, “10 İyileştirme” maddelerinin atlanmış olması sebebi ile gerçekleştiği görülmektedir.
Oysa A Firması, bu tür olaylar için yetkin bir personel görevlendirmekte, bu personelin görev tanımları
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yapılmakta; diğer personelin görevi olmayan konulara müdahalesi gerekirse ödül-ceza sistemi ile
engellenmektedir.
B İnşaat Firmasındaki bir başka iş kazası yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmiştir. Tabliye kalıp
imalatının yapımı sırasında, ahşap ızgaraları yerleştiren işçi bir kat aşağı düşerek ayağını kırmıştır. Burada
yapım yönteminin yanlış olmasının yanı sıra yüksekte çalışma kurallarına uyulmaması, yaşam halatlarının
çekilmemesi ve işçilerin tam vücut emniyet kemeri kullanmamaları etkili olmuştur. Oysa doğru tespit edilmiş
bir yapım yöntemi uygulansa ve çalışma başlamadan önce gerekli kontroller yapılarak iş izinleri alınmış
olunsa idi söz konusu iş kazası yaşanmayacaktı. Bu iş kazasında da ISO 45001 Yönetim Sisteminin birçok
standart maddesi atlanmıştır. A İnşaat firmasında ise, önceden hazırlanmış olan Sağlık ve Güvenlik
Planlarında yaılacak bütün faaliyetlere ait Yapım Yöntemleri mevcuttur, gerektiğinde revize edilmektedir. İş
izin sistemleri düzgün işlemekte, gerekli kontroller yapılmadan ve uygunluk verilmeden hiçbir faaliyetin
başlamasına müsaade edilmemektedir.
SONUÇ
İnşaat sektörü kalite konusunda olduğu kadar İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) konularındaki
riskleri dolayısıyla iyi yönetilmeye ihtiyaç duyan bir sektördür. A INŞAAT firmasında ilk kurulan sistem olan
kalite yönetim sistemi dolayısıyla yönetimin ve çalışanların sistem faaliyetlerine ve sistem anlayışına nispeten
alışkın oldukları söylenebilir.
Entegre yönetim sistemleri ile hem zaman kaybı hem de birleştirilmiş bir denetim ile maliyetlerin
azalacağı düşünülmektedir. Böylece firmaların rekabet etme yetenekleri artacak ve sektörde lider konuma
gelebilmeleri mümkün olacaktır. Son zamanlarda büyük önem kazanan entegre yönetim sisteminin kurulması,
uygulanması ve faydaları ile ilgili Türkiye’deki kuruluşların ürettikleri ve sundukları hizmetin kalitesini bir
adım daha ileri götürmesine katkı sağlayacaktır.
A Firmasında ölümlü ya da ağır yaralanmalı bir iş kazası meydana gelmemiştir. İSG-Ç
uygulamalarında, Yönetim ile başlayan farkındalık, zamanla çalışanlara da yayılmış; şirket bünyesinde iş
güvenliği kültürü oluşmuş; bu da çalışan motivasyonunu olumlu yönde geliştirmiştir. Bu firma gerek
çalışanları, gerek tedarikçileri ve gerekse müşterileri nezdinde saygın bir konuma gelmiştir.
B Firmasında meydana gelen iş kazaları sonucu ise, firme yönetimi hukuki ve cezai yönde
maddi/manevi cezalarla karşılaşmış; alması gereken iş güvenliği maliyetlerinin fazlasını bu cezalar sebebi ile
ödemek zorunda kalmıştır. Bunun yanında 15 yıllık bir firmanın sahip olması gereken prestjden mahrum
kalmıştır.
Bu sebeple diyoruz ki; iş sağlığı ve güvenliği entegre yönetim sistemlerinin uygulandığı
işyerlerinde,yetki,görev,sorumluluk,hesap verilebirlilik sistemi düzgün çalışmakta, böyle bir sistem üzerine
kurulan işyerinde çalışanlar görev bilinci ve şevki ile çalışmaktadır.
Yönetim sistemlerinin kurulması ve iş güvenliğine yönelik önlemlerin alınması için katlanılması
gereken maliyetler ilk başta maliyetli gibi görünse de, nihai sonuçta getirisi çok daha fazla olmaktadır
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(50)
Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAYRAKÇI260
DİJİTAL ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İHTİYAÇLARA MASLOW’UN İHTİYAÇLAR
SIRALAMASI AÇISINDAN KURAMSAL BİR BAKIŞ
A THEORETICAL OVERVIEW OF THE NEEDS IN DIGITAL WORKING LIFE IN TERMS OF
MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS

ÖZ
Yaşanan teknolojik gelişmeler, çalışma hayatında iş ilişkilerini, iş yapış usullerini, süreçleri ve
işleyişleri değiştirmiş bu değişimler çalışanlar için yeni ihtiyaçları ortaya çıkartmıştır. İnternet erişimi
sağlamaktan, dijital yöneticiliğe kadar uzanan bu ihtiyaçlar çalışma hayatında çalışanların davranışlarına yön
veren ve onların motivasyonunu etkileyen unsurlar olarak görülmektedir.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı temelde insan davranışlarına yön veren asıl güdüleyicinin
ihtiyaçlar olduğunu, bu ihtiyaçlar arasında da bir sıralama olduğunu öne süren bir motivasyon kuramdır.
Kuram iş yerlerinde çalışanları güdüleyen ihtiyaçların araştırılmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada teknolojik değişim ve dönüşümle birlikte dijitalleşen çalışma hayatında çalışanların ihtiyaçları
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı bağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital çalışma hayatı, İhtiyaçlar, Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Dijital
ihtiyaçlar.
JEL Kodları: D23, M10, M19.

ABSTRACT
Technological developments have changed business relations, business methods, processes and
processes in business life, and these changes have revealed new needs for employees. These needs, ranging
from providing internet access to digital management, are seen as factors that shape employees' behavior and
affect their motivation in working life.
Maslow's Hierarchy of Needs Theory is basically a motivational theory that suggests that needs were
the main motivators that direct human behavior and that there is a ranking among these needs. Theory is also
widely used in the search for needs that motivate employees in workplaces. In this study, the needs of the
employees in the working life that has become digital with technological change and transformation were
evaluated in the context of Maslow's Hierarchy of Needs Theory.
Keywords: Digital work life, Needs, Maslow, Hierarchy of Needs, Digital Needs.
JEL Codes: D23, M10, M19.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret Bölümü, Isparta, Türkiye, eylembayrakci@isparta.edu.tr
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GİRİŞ
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (1943) sosyal bilimlerin neredeyse tüm alanlarında kabul gören ve
insan davranışlarına yön veren nedenleri anlamak için öne sürülmüş bir kuramdır. İşletme bilimi de bu
alanlardan birisidir ve özellikle işletme yönetimi araştırmacıları tarafından, çalışanların davranışlarını
anlamak, motivasyonlarını ve motivasyona bağlı verimlilik, performans, iş tatmini gibi çıktıları araştırmak
için uzun zamandır kullanılmaktadır.
Kurama göre, insanlar öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarla başlayan temel ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışacaklar, bunlar karşılandıktan sonra ancak daha üst düzeylerde olan psikolojik ihtiyaçların gerçekleşmesi
mümkün olacaktır (Tekke, 2019: 1705). İnsan davranışlarının nedeni olduğu belirtilen bu ihtiyaçlar işletme
bilimi araştırmacıları tarafından da birçok araştırmaya konu olmuştur. Söz konusu araştırmacılar, kuramda yer
alan bu ihtiyaçlara karşılık gelen çalışma yaşamı ihtiyaçlarını tespit ederek, çalışanların iş davranışlarının
nedenlerini ve bu ihtiyaçların güdülenmeleri üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Ancak son
yıllarda yaşanan bilişim teknolojilerindeki değişim yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir (Latif, 2020:
577). Yaşanan bu teknolojik gelişmelere paralel olarak çalışma hayatı da yapı ve işleyiş olarak daha karmaşık
bir hâl almış, çalışma hayatında da dijital bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı bilişim
teknolojilerinde yaşanan değişimin çalışma hayatına yansıması sonucu, kaçınılmaz olarak dijitalleşen çalışma
hayatının yeni ihtiyaçlarını Maslow’un ihtiyaçlar sıralaması bağlamında kuramsal olarak değerlendirmektir.
Böylece hangi dijital ihtiyaçların çalışanların motivasyonları üzerinde etkili olduğu konusunda uygulayıcılara,
yöneticilere ve araştırmacılara farklı bir bakış sunulabileceği ve çalışanların güdülenmesi konusunda yardımcı
olunabileceği düşünülmektedir. Yapılan yazın taramasında da ulusal olmayan az sayıda çalışmaya
rastlanılmakla birlikte, ulusal yazında bu konuda yapılmış bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu kapsamda bu
çalışmanın alan yazınına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Maslow’un İhtiyaçlar Sıralaması Kuramı
İnsanların belirli ihtiyaçları karşılamak için birtakım davranışlarda bulunduğunu öne süren Maslow
(1943)’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramının iki temel öncülü bulunmaktadır (Greene ve Burke, 2007: 117); 1)
insanlar doğası gereği bir şeyler isterler ve sahip olamadıkları şeyleri elde etmeye motive olurlar, 2) birtakım
istekler/ihtiyaçlar karşılandığında artık bu ihtiyaçlar motive edici olmaktan çıkar. Kurama göre, bu istekler ve
ihtiyaçlar arasında bir sıralama vardır, üst düzeydeki ihtiyaçlar karşılanmadan önce temel ihtiyaçların
karşılanmaları gerekir ve doğal olarak bir seviyedeki ihtiyaç karşılandığında insanlar bir sonraki seviyeye
ilerler (Urwiler ve Florick, 2008: 84). Dolayısıyla bir üst seviyeye geçilebilmesi ancak bir alt seviyedeki
ihtiyacın yeterli düzeyde karşılanması ile mümkündür. Kuramda insan davranışlarının nedeni olarak ifade
edilen ve aralarında bir sıralama, bir basamak olduğu ifade edilen ihtiyaçlar sırasıyla şu şekildedir (Maslow;
1943):
1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Motivasyonun başlangıç noktasıdır ve Maslow’un sıralamasında en temel
ihtiyaçlardır. İnsanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu yeme, içme, uyuma, nefes alma gibi unsurlar
bu basamakta yer alır.
2. Güvenlik İhtiyacı: Fizyolojik ihtiyaçlar karşılandığında kişisel olarak güvenlik ve emniyet ihtiyacı
ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar çevresel koşullara bağlı olarak hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişisel
güvenlik durumunu korumak için ortaya çıkan ihtiyaçlardır (Urwiler ve Florick, 2008: 84). Bu basamakta,
vücut güvenliği, mal güvenliği gibi unsurlar yer almaktadır (Şeker, 2014: 1).
3. Ait Olma – Sevgi İhtiyacı: Emniyet ve güvenlik ihtiyaçları karşılanan bireyler, bir sosyal yapıya ait
olma ihtiyacı hissedebilirler. Kişinin, özdeşleştiği bir gruba (gruplara) bağlı olma ihtiyacı karşılandığında bu
bireye bir aidiyet duygusu sağlar (Urwiler ve Florick, 2008: 84). Bu basamak çeşitli gruplara ait olma ve
başkaları tarafından kabul edilme ihtiyaçlarını ifade eder ve arkadaşlık, dostluk, aile gibi unsurları içerir (Fife
ve Pereira, 2008:58).
4. Saygınlık – Takdir Edilme İhtiyacı: Belirli gruplara ait olma ihtiyacını karşılayan birey kişisel olarak
daha fazla tanınma ve başkalarından saygı görme ihtiyacını hisseder. Saygınlık ihtiyacının karşılanması
özgüven, prestij, güç ve kontrol duyguları üretir (Fife ve Pereira, 2008:58). Bu basamakta, bir bireyin
tanımladığı grup veya gruplar içindeki başarısı, güven düzeyi, saygısı ve statüsü kilit unsurlardır (Urwiler ve
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Florick, 2008: 84). Kuramda üçüncü seviyeden sonra toplumsal ihtiyaçların ağırlık kazandığı (Tunç Kalebaşı,
2020: 1288) ve üçüncü ve dördüncü ihtiyaç seviyelerinin sosyal ihtiyaçlar olduğu görülmektedir.
5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Son olarak, öz saygıya duyulan ihtiyaç karşılandığında, kendini
gerçekleştirme baskın ihtiyaç haline gelecektir. Kendini gerçekleştirme, kişinin potansiyelini en üst düzeye
çıkarma ve olabileceği hale gelme ihtiyacı olarak tanımlanır (Fife ve Pereira, 2008:58). Sıralamanın bu
basamağında bireyler olabileceklerini hissettikleri şeye ulaşırlar. Birey burada sahip olduğu yetenekleri en
üretken şekilde kullanacaktır (Tunç Kalebaşı, 2020: 1288). Bu basamakta, erdem, doğallık, problem çözme,
gerçeklerin kabulü gibi unsurlar bulunur (Şeker, 2014: 1).
Kuramda beş düzeyde belirtilen ve bir sıralama içeren bu ihtiyaçlar aynı zamanda çalışan
davranışlarının karmaşık doğasını anlamada ve buna bağlı olarak motivasyonlarını arttırmada yöneticilere
yardımcı olmaktadır. Kuram uzun yıllardır farklı sektörlerde çok sayıda araştırmaya konu olmuş ve
çalışanların motivasyonlarının arttırılması için çalışma hayatında bu ihtiyaçlara karşılık gelen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır.
Sözü edilen basamakların iş yaşamındaki karşılıklarına bakıldığında yansımalarının şu şekillerde
olduğu görülmektedir. Birinci basamakta yer alan temel ve yaşamak için zorunlu ihtiyaçları oluşturan
fizyolojik ihtiyaçların çalışma hayatındaki karşılığını “en azından asgari geçimi sağlayacak ücret” olduğu
görülmektedir. İkinci basamakta yer alan güvenlik ihtiyacını çalışma hayatında işverenler, çalışanların
fiziksel, sözlü veya duygusal tehlikelerden korunmasını ve iş güvenliği duygusuna sahip olmasını sağlayarak
karşılayabilir (Silberstein, 2017 aktaran Nguyen, 2017: 20). Bunun için çalışanlara iş güvenliği, iş güvencesi,
eşit iş fırsatı gibi unsurlar sağlanmalıdır. Üçüncü basamak bir gruba ait olma, sevgi ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın
çalışma hayatındaki yansıması sosyalleşme, iş arkadaşlarıyla iletişim kurma, sosyal gruplara katılma olarak
kendini göstermektedir (Nguyen, 2017: 21). Çalışanların sendikalara üye olmaları, ekip çalışmalarında yer
almaları, aynı zamanda çalışanların bir araya gelebilecekleri ve iletişim kurabilecekleri ortamların sunulması
gibi unsurlar bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayacaktır. Dördüncü basamak saygınlık ve takdir edilme
ihtiyacıdır ve itibar, saygınlık, statü, egemenlik, tanınma, ilgi, önem, haysiyet veya takdir arzusu tatmin
edilerek bu ihtiyaç tam olarak karşılanabilecektir (Nguyen, 2017: 21). Bunun için başarılı çalışanların
ödüllendirilmesi kullanılabilir. Beşinci ve son basamak kendini gerçekleştirme ihtiyacı bir kişinin tam
potansiyelinin farkında olmasını ve ona ulaşma ihtiyacını ifade etmektedir. Eğitim ve geliştirme, yenileşim
girişimleri, zorlu iş görevlerini alma, yeni beceriler geliştirme, yeni sorumluluklar alma unsurlarını içerir
(Wicki, 2019).
Maslow (1943)’un insan davranışlarını anlamak için öne sürdüğü bu kuram günümüzde özellikle
yönetim eğitimlerinde ve iş yerinde güdüleme konularında kullanılır hale gelmiştir (Link, 2018).
Dijitalleşen İş Yaşamında İhtiyaçlar ve Maslow’un İhtiyaçlar Sıralaması Kuramı
Maslow’un kuramını öne sürmesinden sonra bilişim teknolojilerinde köklü değişimler yaşanmış, bu
değişimler insanların ihtiyaçlarını da değiştirmiştir (Şahan, 2007 aktaran, Yağbasan ve Şener, 2019: 141).
Bilişim teknolojilerindeki gelişmenin toplumsal yaşamda neden olduğu değişimler elbette iş yaşamına da
yansımış iş yerlerinde teknolojinin yoğun olarak kullanılması “dijital işyeri” kavramını ön plana çıkartmıştır.
İlk defa, 1993 yılında Charles Grantham ve Larry Nichols tarafından kullanılan dijital işyeri kavramı, bir
işletmede çalışanların işlerini yapmaları için bulunması gereken tüm dijital araçların bir araya gelmesi olarak
tanımlanabilir (Attaran vd., 2019: 5). Dijital iş yeri çalışanların dijital çalışma hayatından oluşur ve dijital
çalışma hayatı, günümüz işyerlerinde insanların işlerini yapmak için kullandığı tüm teknolojileri kapsar
(Deloitte; 2020: 4). Dijital çalışma hayatında, intranet, iletişim araçları, elektronik posta, genel günlük işleyişe
yardımcı olan diğer kurumsal süreçler veya araçlar bulunur (Perks, 2015 aktaran Attaran vd., 2019: 5). Bu
araçlar, temel iş uygulamalarından elektronik postaya, anlık mesajlaşma ve kurumsal sosyal medya
araçlarından sanal toplantı araçlarına kadar çeşitlilik gösterebilir. Bilindiği gibi günümüzde işletmelerin büyük
çoğunluğu zaten bu bileşenlerin büyük bölümünü kullanmaktadır. Aslında, çalışanlar akıllı telefonlardan
gelen e-postalara yanıt veriyorsa, maaşlarını çevrimiçi olarak kontrol ediyorsa veya dijital olarak bir işin
sonucunu giriyor veya kontrol ediyorsa bu işyerinin dijital bir işyeri olduğu ve dijital bir çalışma yaşamı
olduğu düşünülebilir (Deloitte, 2020: 4).
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Dijital teknolojiler ile değişen ve dönüşen çalışma hayatı çalışanların ihtiyaçlarını da değiştirmiştir. Bu
bağlamda çalışanların teknolojik ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde Maslow’un basamaklarında yer alan
ihtiyaçlar şu şekilde ifade edilebilir:
1) Dijital Fizyolojik İhtiyaçlar: Daha önce sözü edildiği gibi bu ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır ve
hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan unsurları içermektedir. Günümüzün dijital çalışma hayatının doğası gereği
bu ihtiyaçlar da temel dijital ihtiyaçlar olacaktır. Bu durum “iş yerinde görevi yerine getirmek için gerekli
olan en temel teknolojik ihtiyaç nedir?” sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda dijital fizyolojik
ihtiyaçlar arasında ilk sırada çalışanlarda teknolojik bilginin ve yeterliliğinin sağlanabilmesi yer almaktadır.
Bununla birlikte elektrik, kablolu – hatta kablosuz- internet erişimi ve erişim sağlanacak cep telefonu,
bilgisayar – hatta diz üstü bilgisayar - gibi unsurlar temel dijital fizyolojik ihtiyaçlar içinde yer almaktadır
(Jarjis, 2019 :32; Link, 2018).
2) Dijital Güvenlik İhtiyacı: Güvenlik ihtiyacı bireyin dış tehditlere karşı kendini koruması olarak
ortaya çıkmaktaydı ve kişinin iş yaşamında kendini güvende hissetmesi için sunulan unsurları içermekteydi.
Dijital çalışma hayatı göz önüne alındığında bu basamak yukarıda fizyolojik ihtiyaçlar olarak sayılan
unsurlarla birlikte değerlendirilebilir. Buna göre çalışanların dijital fizyolojik ihtiyaçları hem internet erişimini
hem de bu erişimi sağlayacak asgari teknolojik araçları kapsamaktaydı. Bu bağlamda dijital güvenlik ihtiyacı
da bu iki grupta değerlendirilebilir. Buna göre ilk olarak internet erişimi ile ilgili güvenliğin sağlanması
gelmektedir. İnternet erişiminin kesintisiz olmasının sağlanması, pil ömrünün yeterli olması, işle ilgili
mesajların ve gerekli aramaların ulaşması, erişimlerin şifrelerle korunması bu grupta sayılabilir (Jarjis, 2019:
32, Wicki, 2019). İkinci grup ise teknolojik araçlarla ilgili güvenliğin sağlanmasıdır. Bu grupta, araçlardaki
oturumların şifrelerle açılması, araçların verilerin depolanabilmesinin sağlaması, kötü yazılımlar için
korumaların olması, verilerin kötü niyetli kullanımının önüne geçilmesi, yetkisiz bilgi erişimine izin
verilmemesi gibi güvenlikle birlikte güveni de içeren unsurlar sayılabilir (Burkley, 2017; Jarjis, 2019: 32).
3) Dijital Ait Olma İhtiyacı: Bu ihtiyaçlar bireylerin sosyal ihtiyaçlarında yer almakta idi ve bir gruba
ait olmayı içermekteydi. Bu basamakta çalışanların iş arkadaşlarıyla bağlantı ve iletişim kurmasını sağlayacak
sosyal medya unsurları sayılabilir. Bilinen bazı sosyal medya platformları ile beğendiği kişileri/grupları takip
etmek, internet üzerinde belirli gruplara üye olmak, abone olmak bu ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Bu
ihtiyacın karşılanması aynı zamanda çalışanların işyerine ait olduğunu hissetmesi için önemlidir (Link, 2018).
4) Dijital Saygınlık - Takdir Edilme İhtiyacı: Bu basamak bir önceki basamakta ait olunan gruplar
tarafından takdir edilme, beğenilme, önemli görülme, itibar edilme ihtiyaçlarını içermekteydi. Dolayısıyla az
önce sözü edilen ve üyesi/takipçisi/abonesi olunan sosyal medya platformlarında paylaşımlarının beğenilmesi,
paylaşımlarına yorum yapılması, takipçi sayısının artması gibi ihtiyaçlar bu basamakta sayılabilir (Jarjis,
2019: 32).
5) Dijital Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Bu basamak son sırada yer alan ve olabileceği şeye ulaşma
olarak potansiyelini gerçekleştirme ihtiyacı olarak yer almaktaydı. Burada en son teknolojiye donatılmak ve
sürekli yenilenen teknolojik bilgiye sahip olmak sayılabilir.
SONUÇ
Teknolojideki ilerleme işyerlerini, dijital işyerleri de fiziksel işyerlerini, teknolojiyi ve insanları
etkilemiş, bir alanda ortaya çıkan değişiklikler başka bir alanda değişikliklere neden olmuştur. Dijital iş yerleri
de aslında bu teknolojik değişime paralel olarak işyerinin doğal evrimi olarak düşünülebilir (Link, 2018).
Çalışma yaşamındaki dijital dönüşüm, bir işin yapılması için mutlaka teknolojinin bir şekilde zorunlu olması,
işin yapılış usullerini, süreçlerini ve sonuçlarını etkilemiş bu bağlamda iş yerlerindeki ihtiyaçları da büyük
ölçüde farklılaştırmıştır. Değişen bu çalışma yaşamındaki ihtiyaçların anlaşılması ve karşılanması,
çalışanların motivasyonunun ve motivasyona bağlı verimlilik, performans, bağlılık gibi olumlu çıktıların
artmasını sağlayacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanmasının günümüz çalışma yaşamında sadece çalışanların
motivasyonunu sağlamakla kalmayacağı aynı zamanda iş verenler ve/veya yöneticiler için de işin kesintisiz
ve gecikme yaşanmadan yapılabilmesi için bir zorunluluk olduğu da göz önüne alınmalıdır. Üstelik içinde
bulunulan pandemi döneminde tüm dünyada ve tüm çalışma alanlarında sanal ve uzaktan iş yapma usullerinin,
dijital çalışma yaşamının bir zorunluluk haline geldiği hatta, yeni normal olarak kabul edilen bu durumun
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sürekliliği tartışıldığı (UTİKAD, 2020) bir ortamda bu ihtiyaçların karşılanması da zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır.
Gelecekte, bu çalışmada kuramsal olarak ele alınan konunun alanla ilgili araştırmacılar tarafından
uygulamalı ve/veya nitel/nicel araştırma yöntemleriyle araştırılabileceği düşünülmektedir. Yazında konunun
hem kuramsal hem de görgül çalışıldığı başka bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu anlamda özellikle
günümüz koşulları dikkate alındığında konunun öneminin artarak devam edeceği ve bu konuda önemli bir
boşluk olduğu düşünülmektedir.
Bu kapsamda uygulayıcı ve yöneticilere şu hususlar önerilebilir:
İş yerlerinde çalışanların dijital fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ilk olarak, çalışanlarda
teknolojik araçları ve dijital platformları kullanma bilgisinin ve yetkinliğinin sağlanması gerektiği
düşünülmektedir. Günümüz dijital çalışma yaşamında ilk ve en temel ihtiyaç olarak teknolojik yetkinliğin ve
becerinin kazandırılması için çalışanlara teknoloji eğitimleri verilebilir. Bunun yanı sıra, temel bir dijital paket
uygulamasıyla çalışanlara, internet erişimi sağlanabilecek teknolojik bir araç, belirli bir GB olan internet
paketi gibi olanaklar sağlanabilir (Burkley, 2017). Dijital güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için,
güvenlik kartlarıyla veya şifreyle geçiş, şifreli erişim, pil ömrünün bitmesi riskine karşı taşınabilir batarya,
verinin depolanabilmesi için taşınabilir bellek sağlanması gibi unsurlar sunulabilir. Dijital ait olma
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışanların düşüncelerini paylaşacakları, bilgi paylaşımında bulunacakları
ve aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlayacak sohbet grupları, uzaktan toplantı ve iletişim sağlanabilecek
dijital sosyalleştirme platformları kullanılabilir (Burkley, 2017). Dijital saygınlık – takdir edilme ihtiyacının
karşılanabilmesi için iş yerinin resmi sitesine, resmi/resmi olmayan sosyal medya gruplarına giriş, yorum,
beğeni, görüş bildirme gibi sayılara bakılarak en fazla paylaşımda/beğenide bulunan çalışanlar
ödüllendirilebilir (Burkley, 2017). Son sırada yer alan dijital kendini gerçekleştirme ihtiyacının
karşılanabilmesi için çalışanlara potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri son teknoloji ürünü araçların
sağlanması, dijital yenileşim girişimlerinin desteklenmesi sayılabilir.
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Dr. Zeyyat BANDEOĞLU261
A COMPARISON OF THE EUROPEAN UNION and CANADIAN DATA PROTECTION & PRIVACY
LAWS
AVRUPA BİRLİĞİ ve KANADA’NIN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINA DAİR KANUNLARININ KARŞILAŞTIRLMASI

ABSTRACT
This paper examines the General Data Protection Regulation, enacted in May 2018, and its
repercussions on Canadian businesses. It is recommended that Canada’s Personal Information Protection
and Electronic Documents Act be amended to reflect the recommendations proposed by the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics report. The General Data Protection Regulation has
introduced innovative nuances into the European Union’s privacy legislation framework, which Canadian
privacy legislation should keep abreast of in order to maintain its adequacy status with the European Union.
In addition, it is further recommended that Canada, while discussing a national data strategy, enter
into negotiations with the European Union to implement a privacy shield similar to the agreement already in
place between the European Union and the United States of America. In doing so, Canadian businesses will
maintain their competitiveness in the international market.
Keywords: Protection & Privacy Laws, EU, Canada.

ÖZ
Bu makale ilk olarak Mayıs 2018’de Kanada’da yasalaştırılan Genel Kişisel Verilerin Korunması
Kanununu ve bu kanunun Kanada ticaretine yansımalarını incelemektedir. Bu incelemenin neticesinde
Kanada Kişisel Bilgi ve Elektronik Belgeler yasasının ilgili komitenin yayınlandığı rapora binaen
değiştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Kanada Genel Kişisel Verilerin Korunması Kanununun çağın
gereklerine cevap vermesi adına aynı zamanda Avrupa Birliği (AB)’nin özel hayatın gizliliği hakkındaki yasal
düzenlemeler çerçevesinde güncellenmesi de önem arz etmektedir.
Bu bağlamda, tıpkı ABD ve AB arasındaki mevcut kişisel verilerin korunması hakkındaki yasal
düzenlemeye benzer bir yasal koruma kalkanının Kanada ve AB arasında da oluşturulması gerektiğine dikkat
çekilmiştir. Böylesi bir yasal kalkan Kanada’nın uluslararası ticaret piyasasındaki mevcut rekabetçiliğinin
devamını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması, AB, Kanada.
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INTRODUCTION
Currently, the European Union (“EU”) represents Canada’s second largest trade and investment
partner.262 The EU unites 28 countries, referred to as Member States, with a total population of roughly half a
billion people.263 With such a large citizenry, the EU offers Canadian businesses a means to expand their
international activities.264 Both Canada and the EU have their own unique approach to dealing with privacy
concerns. The EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and Canada’s Personal Information
Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) are regulatory frameworks that aim to implement fair
information practices, with some important nuances.
This paper will argue that Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act
must be amended in order to maintain Canada’s adequacy status with the European Union and to provide more
comprehensive privacy protection for Canadian citizens. More specifically, this paper will analyze five key
recommendations made in the report by the Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics.
These five recommendations include (1) consent under PIPEDA should be enhanced, (2) the right to data
portability should be provided for, (3) a framework for the right to erasure should be included, (4) Privacy by
Design should become a central principle under PIPEDA, and (5) the Privacy Commissioner should be
afforded greater enforcement and audit powers.
The Importance of Privacy Legislation
Federal elections and even democracy can be at risk if privacy legislation is weak as demonstrated by
the recent Cambridge Analytica scandal. Cambridge Analytica, a political data firm hired by President
Trump’s 2016 election campaign, acquired personal information on more than 87 million Facebook users as
a way to identify the personalities of American voters and influence their behaviour.265 Cambridge Analytica
organized personality traits based on what people had liked on Facebook, and then used that information to
target audiences with digital ads.266 Only a small minority of users actually consented to having their data
harvested, but were also mislead on what purposes their data was being used for.267 The Cambridge Analytica
scandal centered on the unethical means in which data was collected from un-consenting Facebook users by
exploiting Facebook’s terms of service.268 Furthermore, Facebook’s co-founder and CEO, Mark Zuckerberg,
appeared before Congress in April 2018, to speak on Facebook’s responsibility to protect user data. However,
Mr. Zuckerberg failed to acknowledge responsibility for Facebook’s role in the affair. 269 The legitimacy of
data-driven politics, the acquisition and exploitation of voter data, and the manipulation of sophisticated means
of advertising are new issues that privacy legislation must address.270 If these issues are not addressed, then
the political process is at risk of being reduced to mere data sophistry.
Charles Fried stated that privacy “. . . is the control we have over information about ourselves.”271
Privacy protections allow individuals to maintain their autonomy by empowering them to choose what they
share, and with whom. Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Section 8
Global Affairs Canada, Mission of Canada, “EU Relations: An Overview” (5 June 2018), online:
<https://www.canadainternational.gc.ca/eu-ue/bilateral_relations_bilaterales/overview-apercu.aspx?lang=eng>.
263
Foreign Affairs Trade and Development Canada, Mission of Canada, & European Union, “EU at-a-glance” (15 January),
online: <https://www.canadainternational.gc.ca/eu-ue/commerce_international/at_a_glanceen_bref.aspx?lang=eng&menu_id=15>.
264
Foreign Affairs Trade and Development Canada, International Trade, & International Business Development, “Focus on the
European Union - Doing Business Abroad - The Canadian Trade Commissioner Service,” (2018, December 14), online:
<https://www.tradecommissioner.gc.ca/world-monde/97445.aspx?lang=eng>.
265
Sacasas, L, “The Tech Backlash We Really Need”, online: (2018) The New Atlantis, (55), at 35-42 <https://www-jstororg.ledproxy2.uwindsor.ca/stable/26487782>.
266
Ibid.
267
Ibid.
268
Ibid.
269
Ibid.
270
Ibid.
271
Charles Fried, "Privacy" (1968), 77 Yale LJ 475.
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of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (“Charter”) demonstrate the high value placed on privacy
rights. Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union grants the right to the protection
of personal data concerning oneself while Section 8 of the Charter guarantees the right "to be secure against
unreasonable search or seizure".272 Hunter v. Southam, a landmark Supreme Court of Canada case, clarified
that Section 8 of the Charter protects an individual’s "reasonable expectation of privacy.”273 Therefore, the
protection of personal data and strong privacy regulations are defining features of democratic states such as
Canada and the EU.
What is Personal Data/Information?
Personal data, referred to as personal information under PIPEDA, is defined as any information that
relates to an identified or identifiable living individual.274 Even personal data that has been de-identified,
encrypted or pseudonymized, but can be used to re-identify a person, remains classified as personal data and
is captured by personal data protection legislations. Only personal data that has been made anonymous, so
that the individual is no longer identifiable is not classified as personal data. 275 Examples of personal data
include the following: a name and surname, a home address, an email address, an identification card number,
location data such at the location function on a cell phone, and an internet protocol “IP” address.276
Furthermore, data processing refers to the operations performed on personal data. Such operations can include
the collection, recording, organization, structuring, storage, alteration, retrieval, use, disclosure, erasure or
destruction of personal data.277
Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)
Prior to the enactment of the General Data Protection Regulation in May 2018, the European Union’s
leading personal data protection legislation was based on Directive 95/46/EC referred to as the Data Protection
Directive (the “Directive”).278 The EU formally enacted the Directive on July 25, 1995, which became
effective in 1998, for the protection of individuals with regards to the processing of personal data and for the
free movement of such data. The Directive required individual Member States to create and implement their
own data protection legislation in adherence to minimum standards outlined by the Directive.279 Article 25 of
the Directive introduced the concept of “adequacy”, which prohibited the transfer of personal data to a third
country outside the EU, unless that country offered “an adequate level of protection.”280 In an effort to
harmonize personal data protection across the EU and to simplify the regulatory environment, the European
Commission proposed the GDPR.281
The General Data Protection Regulation
The European Union’s General Data Protection Regulation is an innovative personal data privacy
regulation that has implications for Canada. The GDPR came into force on May 25, 2018, replacing the

272

Canadian Charter of Rights and Freedoms [hereinafter the Charter].
Hunter v. Southam, [1984] 2 S.C.R. 145.
274
Art. 4(1)(1) of the GDPR.
275
Article 29 Working Party Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques.
276
WP 01245/07/EN, WP 136 Opinion 4/2007 on the concept of personal data.
277
Art. 4(2) and (6) of the GDPR.
278
Council Directive 95/46 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, 1995 O.J. (L 281), (EC) [hereinafter the Directive].
279
Ibid.
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"Adequacy Decisions." European Commission - European Commission. March 21, 2019. Accessed April 25, 2019.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en.
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Regulation 2016/679 on the Protection of Natural Persons with regard to the processing of personal data and on the free
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Directive. The aim of the regulation is to allow EU citizens to better control their personal data.282 In addition,
the regulation modernizes and streamlines the regulatory environment for businesses by establishing a uniform
framework for data protection legislation across the EU. 283 In contrast to the Directive, where each country
had their own data protection laws, now the entire EU is governed by a single regulation. Thus, a business
operating in different countries no longer needs to comply with multiple, and often differing, regulations.
Instead, businesses only need to conform to the GDPR in order to offer their services anywhere in the EU.
The General Data Protection Regulation applies to any business that processes personal data and is
based in the European Union, regardless of where the actual data processing occurs. 284 Moreover, the GDPR
also applies to any business established outside the EU, but which offers goods or services to, or monitors the
behaviour of, individuals within the EU.285 Thus, Canadian businesses that offer services to EU citizens are
obligated to comply with the GDPR.
When personal data is transferred outside the European Union, the protections offered by the General
Data Protection Regulation travel with the data. This means that to export data abroad, Canadian companies
must ensure that certain safeguards are in place. According to the GDPR, such transfers are allowed when,
the country’s protections are deemed adequate by the EU. It is noteworthy to mention that Canada’s PIPEDA
protections were deemed adequate in 2001 by the European Commission.
Data Protection Officers must be appointed by businesses if their core activities involve processing
sensitive data on a large scale or involve the large scale, and systematic monitoring of individuals. Businesses
are also obligated to conduct Data Protection Impact Assessments if a proposed data processing activity
involves a high risk to the rights and freedoms of individuals. A Data Protection Officer is responsible for
monitoring a businesses’ compliance with the GDPR. A core task of the Data Protection Officer is to inform
and advise employees who carry out the actual processing of personal data about their obligations. Data
Protection Officers also cooperate with Data Protection Authorities, serving as a middleman between the Data
Protection Authorities and individuals.
A unique feature of the General Data Protection Regulation is that citizens have the right to request
access to their personal data, free of charge, and in an accessible format. Data subjects have the right to verify,
from the data controller, whether their personal data is being processed, where, and for what purposes.286
Furthermore, in an effort to encourage greater data transparency and to empower data subjects, individuals
can request that their personal data be returned or transmitted to another company, which is referred to as the
right of data portability.287 The right to access one’s data and the right to data portability are two distinct, but
closely related rights under the GDPR. Data erasure, or the right to be forgotten, is another distinct feature of
the GDPR. Pursuant to Article 17, data subjects can request that the data controller erase their personal data,
subject to certain exceptions, when the data is no longer needed to fulfil the processing purpose.288
In addition, Article 25 of the General Data Protection Regulation introduces the Privacy by Design
concept.289 The Privacy by Design concept is based on proactively including privacy principles directly into
the design specifications of technological systems in such a way that privacy rules will be embedded in the
operation and management of the processing of data. The goal is for the data controller to take steps to
282

Lex Access to European Union law. (2016, November 21). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/LSU/?uri=CELEX:32016R0679.
283
European Commission. (2018, May 25). The GDPR: New opportunities, new obligations: What every business needs to know
about the EU's General Data Protection Regulation. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/44d8441b-5fc5-11e8-ab9c-01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_June2018-spotlightbanners.
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Ibid.
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Ibid.
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implement data protection principles and protect the rights of individuals. Privacy by Design minimises
privacy risks and increases trust. By placing data protection at the forefront of developing new goods or
services, any possible data protection issues can be avoided at an early stage. Furthermore, this practice helps
raise awareness about data protection across all departments and levels of a company.
The General Data Protection Regulation applies strict rules for processing data based on consent. If a
business wants to use their customers’ data for advertising purposes, then it must obtain an explicit opt-in
consent from its customers. The purpose of these strict consent rules is to ensure that individuals understands
what they are consenting to. Customers must be given a free choice to accept, reject, or be allowed to easily
withdraw their consent. Moreover, the request for consent must also be clear and in plain language. Companies
cannot use illegible terms and conditions full of legalese. Furthermore, the business must state what data will
be collected and how it will be used. Where someone consents to the processing of their personal data, the
business can only process the data for the purposes for which consent was given.
Enforcement of the GDPR and Penalties
A core principle underlying the General Data Protection Regulation is that businesses must
demonstrate compliance. A business must be able to prove that it fulfils its obligations upon request or
inspection from the Data Protection Authorities, who are independent public authorities that supervise the
application of data protection law through investigative and corrective powers. 290 Businesses should retain
detailed records for this reason. Data Protection Authorities also handle complaints against violations of the
GDPR.291
Unlike its predecessor, a business in breach of the General Data Protection Regulation face harsh
penalties. A breaching business can be fined up to 4% of annual global turnover, which is synonymous for a
company’s total or gross revenues, or €20 Million (whichever is greater). 292 This is the maximum fine that
can be imposed for the most serious infringements such as not having sufficient customer consent to process
data or violating the core of Privacy by Design concepts. The Data Protection Authority may impose additional
corrective measures, such as ordering the cessation of the processing of personal data. Businesses must also
consider the reputational damage that noncompliance could cause. Therefore, the costs of not complying with
the GDPR are far greater than any investments a business will have to make to comply with it.
As mentioned above, under the General Data Protection Regulation, businesses in the European Union
are prohibited from transferring personal data to non-member states whose laws do not adequately protect this
data. As a result, the EU will, at some point in the near future, need to assess the adequacy of PIPEDA in light
of the GDPR.
What is PIPEDA?
Parliament passed the Personal Information and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) in 2000,
which was partly in response to the Data Protection Directive enacted by the European Union in order to
preserve trade relations with the EU. PIPEDA addressed Article 25 of the EU’s Directive, which prohibited
Member States from transferring personal information to non-member countries whose laws did not
adequately guarantee the protection of that information. In drafting PIPEDA, the Canada national assembly
incorporated the Directive’s central provisions. On December 20, 2001, after reviewing Canada’s privacy
protections, the European Commission issued an adequacy decision finding that Canada provided an
“adequate level of protection for personal data.” Similar to the GDPR, PIPEDA regulates the private sector’s
collection, use, and disclosure of personal information in the course of commercial activities.
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PIPEDA’s Continuing Adequacy
Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act should be amended in order
to maintain Canada’s adequacy status with the European Union. The House of Commons Standing Committee
on Access to Information, Privacy and Ethics (the “Committee”) presented its report on the review of PIPEDA
titled “Towards Privacy by Design” on February 28, 2018.293 This report proposed 19 recommendations for
revising the legislation with the goal of ensuring that it will be deemed adequate by the EU in future
considerations in light of the GDPR.
Daniel Therrien, Privacy Commissioner of Canada, testified before the Committee that the GDPR
contains provisions that are not included in PIPEDA, such as the concept of Privacy by Design, data erasure,
and the right to data portability. In addition, the GDPR contains stricter enforcement provisions in comparison
to PIPEDA. Of the 19 recommendations, the following are particularly important for Canadian organizations
doing business in the EU: (1) that PIPEDA be amended to provide for enhanced and clarified consent, (2) that
PIPEDA provide for a right of data portability, (3) that PIPEDA include a framework for a right to erasure,
(4) that Privacy by Design is made a central principle, and (5) that the Privacy Commissioner of Canada have
stronger enforcement and audit powers.
Meaningful Consent
The current model of privacy protection and sharing of personal information is based predominantly
on the principle that users trade their personal information for services. However, the amount of personal
information exchanged, and the regularity of interactions make it impossible for individuals to take the time
required to properly inform themselves of the conditions of use for each service and to provide informed
consent. Vincent Gogolek, executive director of the B.C. Freedom of Information and Privacy Association,
stated that a user’s consent is illusory because the conditions of use are almost always in the form of lengthy
and vague legal texts offered on a “take it or leave it” basis. 294 To address the shortcomings of the current
model, the Committee recommended making consent more meaningful. The principle of consent is founded
on the idea that individuals must remain as free as possible to use their personal information as they wish. To
achieve this, the following elements should be incorporated into PIPEDA: (1) what personal information is
being collected, (2) who the personal information is being shared with, including a list of third parties, (3) for
what purposes is information collected, used, or shared, and (4) what is the risk of harm to the individual, if
any.295 Furthermore, the Committee proposes that an opt-in consent system be set as the default for any use
of personal data for secondary purposes wherein users of a service would explicitly choose whether to disclose
their personal information. For instance, if an individual goes to Bath & Body Works to purchase candles, it
seems redundant to have her opt-in for the store to use her e-mail address that she has just given them to send
her promotions. In this transaction, one should be able to imply consent. However, secondary use such as
using her name and e-mail address for some other purpose seems to be a sensible opt-in.
Data Portability
The ability for individuals to transfer their personal information between service provides so it can be
reused is recognized by Article 20 of the General Data Protection Regulation.296 As a result, the Committee
recommended that this right to data portability be recognized in PIPEDA. From the perspective of individuals,
the impact of data portability is apparent in terms of empowerment and control over one’s personal data. For
instance, internet users are permitted to choose how to manage their data—they can transfer data between
online provides to whoever will use the information to offer personalized services. Moreover, by affirming
individuals’ control over their personal data, broader economic objectives such as more competitive markets
Gratton, É, & Joli-Coeur, F. (2018, March 13). ETHI Committee Prepares for GDPR Adequacy Assessment in New Report on
PIPEDA. Retrieved from https://blg.com/en/News-And-Publications/Publication_5241.
294
ETHI, Evidence, 1st Session, 42nd Parliament, 16 February 2017, 1640 (Vincent Gogolek, Executive Director, B.C. Freedom of
Information and Privacy Association).
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OPC, 2016-2017 Annual Report to Parliament, September 2017, p. 20.
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Art. 20 of the GDPR.
293

389

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

can be achieved.297 Therefore, the concept of data portability is not only a matter of data protection but also
of competition policy.298
Data Erasure
While PIPEDA provides some provisions for the removal of personal information, it is far from a
comprehensive regime. A potential reason for this may be because the right to erasure could conflict with the
right to freedom of expression guaranteed by Section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Restricting the ability to publish information could be considered an infringement on the freedom of
expression. Given these gaps, the Committee recommended that Canadian law be adapted to recognize the
right to erasure, similar to that recognized in the EU under the GDPR. In conjunction with the strengthening
of consent, the right to erasure will empower individuals to have more control over their personal information.
However, a balance between the right to erasure that protects privacy without infringing on freedom of
expression (or constitute a reasonable limit under section 1 of the Charter) must be considered.
Privacy by Design
Although the concept of “Privacy by Design” was developed in Canada in the 1990s by Ann
Cavoukian, then Information and Privacy Commissioner of Ontario 299, it was not codified until Article 25 of
the GDPR.300 PIPEDA should be amended to make Privacy by Design a central principle because it is an
effective way to protect the privacy and reputation of Canadians. As Ann Cavoukian, who invented the
concept, stated “to build in privacy from the outset” can help “avoid making costly mistakes later on, requiring
expensive retrofits”.301
Enforcement & Penalties
The enforcement of PIPEDA is less severe than in the EU’s enforcement of GDPR. Currently PIPEDA
is enforced by the Office of the Privacy Commissioner of Canada and embodies the ombudsman model. The
Privacy Commissioner can investigate complaints, mediate disputes, audit compliance, make investigation
findings public, and appeal to the Federal Court for a remedy.302 However, the Privacy Comissioner does not
have the power to issue final orders. That being said, the Privacy Commissioner should be given enforcement
powers, such as order-making powers and the power to impose financial penalties, which would be to judicial
review if necessary.303 Consistent with the GDPR, PIPEDA should establish a maximum deterrent fine based
on a percentage of the organization’s annual revenue for substantial and systemic non-compliance with
privacy obligations.304 Whatever the case may be, a balance must be struck between individuals’ right to
privacy and the right of organizations to use that information legitimately and reasonably in a business context.
Therefore, the currently ombudsman model should be changed in favour of giving the Commissioner
enforcement powers.

O. Lynskey, ‘Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right to data portability’, European
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P. De Hert, V. Papakonstantinou, G. Malgieri, L. Beslay, I. Sanchez, ‘The right to data portability in the GDPR: Towards usercentric interoperability of digital services’, 34 Computer Law & Security Review 193 (2018).
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at http://www.ipc.on.ca/images/Resources/privacybydesign.pdf.
302
PIPEDA, s.11.
303
ETHI, Evidence 1st Session, 42nd Parliament, 16 February 2017, 1610 (Daniel Therrien).
304
ETHI, Evidence 1st Session, 42nd Parliament, 23 February 2017, 1550 (Florian Martin-Bariteau).
297

390

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Government Response
The Honourable Navedeep Bains, the Minister of Innovation, Science and Economic Development,
responded to the Committee’s report stating that “the Government of Canada shares the Committee’s view
that changes are required to our privacy regime to ensure that rules for the use of personal information in a
commercial context are clear and enforceable and will support the level of privacy protection that Canadians
expect.”305 In his response, Bains notes that the Government of Canada is currently engaged in discussions of
cross-border data transfers and interoperability of privacy rights with the EU nations and institutions. Bains
further stated that “officials are working closely with the European Commission to understand the
requirements for maintaining Canada’s adequacy standing under the EU GDPR.”306 While Canada’s standing
continues with the implementation of the GDPR, a review is expected by 2020. Giovanni Buttarelli, the
European Data Protection Supervisor, clarified that the standard for adequacy status is “essentially the
equivalent.”307 In the context of trade between Canada and the EU, PIPEDA needs an immediate strengthening
of its privacy protections provisions before the EU reviews Canada’s adequacy status.
The government agrees “that work is needed” to ensure that consent remains meaningful under
PIPEDA. In response to the right of erasure and its potential impacts on freedom of speech, the government
stated that it “would need to assess whether PIPEDA would be the most appropriate statutory instrument for
addressing these issues.” The clearest recommendation that the Government of Canada is in agreement with
the Committee on is with regards to improving PIPEDA’s enforcement model.
The Government of Canada must work with the European Union to determine what constitutes
adequacy status for the PIPEDA in the context of the GDPR. While Canada has PIPEDA, the GDPR privacy
requirements are more onerous than the existing Canadian privacy legal regime. Canada’s Privacy
Commissioner, Daniel Therrien, told the Globe and Mail that the GDPR “raises the bar” for Canada and other
countries. He stated further “I don’t think Canada needs to adopt exactly the same regime as in Europe, but it
sets an important standard.”308 For Canadian businesses, complying with the GDPR will require stronger data
management, notification, and documentation processing. In his response letter, the Minister of Innovation,
Science and Economic Development announced that the Canadian Government will engage Canadians in a
national conversation on data and digital issues. These consultations will take the form of roundtable
discussions to set a national data strategy.
The government’s response to the Committee’s recommendations on amending PIPEDA make it clear
that an update is necessary. However, amending legislation is time-consuming, so discussions must start
promptly in order to ensure that Canada maintains its adequacy status with the EU. Not only that, but as
Privacy Commissioner Therrien has iterated, Canada must not just keep pace with the EU legislation but must
also amends its privacy legislation in response to and for the benefit of Canadian citizens.
EU-US Safe Harbour Framework and its Demise
Unlike Canada, the United States did not apply for an adequacy determination after the enactment of
the Directive. However, the US is the EU’s largest trading partner, so in 1998 the European Commission and
the US Department of Commerce began negotiations on an alternative framework for transatlantic data
flow.309 After two years of negotiations, the European Commission released the EU-US Safe Harbour
Arrangement (“Safe Harbour”) on July 25, 2000. This framework created an “adequate” mechanism by which
participating companies could transfer EU personal data to the US. Safe Harbours operated as a voluntary
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self-certification program whereby companies promised to adhere to the Safe Harbour Principles.310 By 2015,
more than four thousand companies in a range of sizes relied on the Safe Harbour to transfer data.
The ability of companies to comply with the Safe Harbour framework was undermined by a complaint
against Facebook brought to the Irish Data Protection Commissioner by an Austrian privacy advocate,
Maximillian Schrems. In his complaint, Mr. Schrems challenged the transfer of his data, and the data of EU
citizens’ generally, to the United Stated by Facebook because the US did not ensure adequate protection of
personal data due to NSA mass surveillance. The Irish Data Protection Commissioner said that it did not have
the authority to override the EU Safe Harbour framework, so Schrem went to the Irish High Court. The case
ultimately made its way to the Court of Justice of the European Union on October 6, 2015. In Schrems v. Data
Protection Commissioner, the Court of Justice of the European Union found that national security surveillance
by foreign countries undermined the privacy rights of Europeans. This decision by the EU’s highest court held
that the US-EU Safe Harbor Framework with respect to data privacy was no longer valid.
EU-US Privacy Shield Frameworks
On July 12, 2016 the European Commission adopted the EU-US Privacy Shield, a replacement for
Safe Harbor.311 The Privacy Shield provides companies with a mechanism to comply with data protection
requirements when transferring personal data from the EU, Switzerland and the US in support of transatlantic
commerce. It imposes obligations on U.S. companies to protect personal data, as well as sanctions in cases of
non-compliance with the rules. The Privacy Shield program is administered by the International Trade
Administration (ITA) within the U.S. Department of commerce and deems U.S. companies to be “adequate”.
The Privacy Shield in light of the GDPR is adequate pursuant to Article 45 of the GDPR, which provides for
the continuity of adequacy determinations made under the Directive; note this is the same provision that allows
PIPEDA to continue its adequacy status. Therefore, this adequacy determination should stand until the
European Commission decides that the framework does not provide adequate protection anymore. Moreover,
the Privacy Shield was designed with an eye to the GDPR, addressing both substantive and procedural
elements.312 However, the requirements of the GDPR exceed those of the Privacy Shield, so while U.S.
companies may be self-certified under the Privacy Shield, if they handle EU personal data they may need to
also pursue compliance with the GDPR requirements.
CONCLUSION
In conclusion, Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act must be
amended not only to keep Canada’s adequacy determination with the European Union, but to also effectively
protect the personal information of Canadian citizens in a technological world. PIPEDA must foster more
meaningful consent, allow for data portability and data erasure, implement Privacy by Design and afford the
Privacy Commissioner of Canada greater enforcement powers so that Canadians feel empowered and in
control of their personal information.
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Dr. Kadri AĞGÜN313; Eray AMASYA314
KIRGIZİSTAN EĞİTİM TARİHİ (YENİLİK ve GELİŞMELER)
HISTORY OF KIRGIZISTAN EDUCATION (INNOVATION AND DEVELOPMENTS)

ÖZ
18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın başlarına kadar, Kırgızlar arasında belli bir müfredat
çerçevesinde verilen eğitim oldukça zayıf olmasına rağmen, sözlü kültür ve bu kültüre dayalı eğitim güçlü bir
şekilde yaşamaya devam etmiştir. Bilindiği üzere geleneksel Kırgız toplumu göçebe hayat tarzını
benimsemiştir. Kışlak ve yaylak hayatı sürdüren Kırgız Türkleri, yalnızca okuma-yazma ve dini vecibelerini
yerine getirebilecek kadar Kur’an okumayı öğrenmekle yetinirlerdi. Kırgızlar arasında az sayıda da olsa,
yetişmiş edip ve şairlerin bulunduğu bilinmektedir. Kırgızlar, 1840’lı yıllarda Rus işgaline uğramaları sonrası
mektep ve medreselerin yaygınlaşmasına rağmen istenilen eğitim seviyesine bir türlü ulaşamamışlardır.
Bunun en önemli nedeni Sovyet Rusya’sının uygulamaya koyduğu eğitim sistemidir.
Sovyetler Birliği eğitim sistemi ve siyaseti çerçevesinde açılan Rus-Tatar, Rus-Kazak ve Rus-Kırgız
okullarında çocuklar, Rusça eğitim görmeye ve kültürünü unutturmaya yönelik faaliyetlere zorlanmışlardır.
19. yüzyılda eğitim alanındaki bu asimilasyon politikaları kısmen durmuş olsa da, Kırgızlar Rus okullarına
karşı tepki göstermeye belli bir süre devam etmişlerdir. Bütün bunlara rağmen, Kırgızlarda modern manada
eğitim Sovyet döneminde başlamıştır diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Eğitim, SSCB, Cedit, Modern eğitim.
JEL Kodları: A20, B15.

ABSTRACT
From the second half of the 18th to the beginning of the 19th century, although the education provided
within the framework of a certain curriculum among the Kyrgyz was quite weak, oral culture and education
based on this culture continued to live strongly. As is known, the traditional Kyrgyz society has adopted the
nomadic lifestyle. The Kyrgyz Turks who lived in winter and plateaus were contented only with learning to
read the Qur'an enough to fulfill their literacy and religious duties. It is known that there are few poets and
man of letters among the Kyrgyz. Kyrgyz people did not reach the desired level of education despite the spread
of schools and madrasahs after the Russian occupation in the 1840s. The most important reason for this is the
education system put into practice by Soviet Russia.
Within the framework of the education system and politics of the Soviet Union, in Russian-Tatar,
Russian-Kazakh and Russian-Kyrgyz schools, children were forced into activities aimed at studying Russian
and forgetting theirs culture. Although these assimilation policies in the field of education were partially
stopped in the 19th century, the Kyrgyz continued to react to Russian schools for a certain period of time.
Despite all of this, we can say that education in the modern sense in the Kyrgyz started in the Soviet era.
Keywords: Kyrgyzstan, Education, USSR, Jadidism, Modern education.
JEL Codes: A20, B15.
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Kırgızistan eğitim sisteminin oluşumunda etno-pedagojik yöntemler önemli dayanaktır. 7-12
yüzyıllarda, Yenisey'deki Kırgız devletinin315 kendi yazı dili vardı. Bu Kırgız alfabesi (genellikle OrhonYenisey runik grubu) 39 harften oluşuyordu ve bu alfabe ile çeşitli nesneler (taş, demir, deri, ahşap, seramik
tabaklar, madeni paralar, vb.) üzerine bazı yazılar yazılmıştır. Ancak modern Kırgızistan topraklarında, Orta
Çağ'dan başlayarak çeşitli yazı türleri kullanıldı. Bunlar arasında en yaygın olanı Sogdian (Soğd alfabesi)
yazısı idi.316 Daha sonraki dönemlerde Uygur yazı dili, Arap ve (Kırgız, Kazak, Uygur ve Özbeklerin ortak
kabul ettiği) Çağatay yazı dili kullanılmıştır. Kırgız halkı tarafından farklı yazı dillerinin kullanılması kültürün
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, didaktik ve felsefi içeriğe sahip olan eğitim ile Kırgız halkı
tarafından geliştirilen sözlü halk kültürü, eğitimde önemli bir rol oynamıştır. 10. yüzyılın ortalarında
Karahanlıların İslam inancını benimsemesiyle Arap alfabesi Kırgızistan topraklarında kullanılmaya başlanmış
ve yerel nüfus İslam kültürünü tanımaya başlamıştır. Medrese ve okulların açılmasıyla İslam dininin
hükümleri insanları eğitime teşvik etmiştir. Bu durum ise okuryazar oranının artmasına ve bazı bilimsel
kavramların yerleşmesine zemin hazırlamıştır.
Öyle ki, 10. yüzyılın sonlarında ve 11. yüzyılın başlarında Balasagun ve Kaşgar; kültür, bilim ve eğitim
merkezine dönüşmüştür. Bu dönem, Kutadgu Bilig’in yazıldığı döneme rastlamaktadır. Yusuf Has Hacib
tarafından yazılan bu eser bile eğitime ve bilime verilen önemin göstergesidir.
Ortaçağda, bilim ve eğitimin gelişimine büyük katkıda bulunan bir diğer bilim adamı ise şüphesiz
Kaşgarlı Mahmud’dur (Mahmud ibn Hussein Kashgari/Barskani) Isık Göl’ün güney kıyısındaki Barskan
şehrinde 1029-1038 yıllarında doğduğu tahmin edilen Kaşgarlı Mahmut, Buhara ve Bağdat şehirlerinde eğitim
görmüştür. Bize ulaşan Dîvânu Lugâti't-Türk adlı ünlü eserinde Türk topluluklarının; dili, sözlü folklorları,
kabile yapıları, Karahanlı döneminin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler mevcuttur.
13. yüzyıldaki Moğol istilasında Kırgız ve Kırgızistan'ın yerleşik Türk nüfusu ciddi kayıplar vermiştir.
Bununla birlikte kültürel erozyon, bilim ve eğitimde keskin bir düşüş yaşanmıştır. 14-18. Yüzyıllar arasındaki
sivil çekişmeler, İstilacı devletlere karşı savaşlar, istikrarsız siyasi durum ve boylar arası parçalanma gibi
toplumsal hezeyanlar genel durumu daha da kötüleştirmiştir. Bu zor koşullara rağmen, Sayf ad-din Aksikendi
gibi bilim adamları Kırgızistan topraklarında çalışmalar yapmaya devam etti. Onun 16. yüzyılın başında
Farsça yazdığı “Macmu at-tevarih” adlı eserinde: Fergana vadisi ve Tanrı dağlarında yaşayan Kırgız ve
Kıpçak kabileleri hakkında bilgiler ile Manas destanından nesir pasajları bulunmaktadır (Aksikenti, S. ; 1996).
18. yüzyılın ikinci yarısı ve 19. yüzyılın başlarında eğitim alanında Kırgızistan’ın yeni bir gelişme
aşamasına girdiği görülmektedir. 18. yüzyılın ortalarında Cungar Hanlığının yenilmesiyle Kırgızlar, Kalmuk
saldırılarından kurtulmuş, 19. yüzyılın başlarında ise, Kırgızistan'da eğitim alanında olumlu değişiklikler
belirmeye başlanmıştır. Kırgızistan topraklarında bulunan Hokand Hanlığı şehirlerinde, İslam dininin
temsilcileri yerel nüfusun gençlerini medreselerde ve camilerde eğitmeye başlamış, böylece okuryazar
oranının artmasına katkıda bulunmuştur. 19. yüzyılın 70'li yıllarında Oş'ta yaklaşık 150 cami, 6 medrese ile
birlikte Alay Manapı317 Alymbek-Datka’nın ünlü medresesi vardı. Kırgızistan’ın o dönemdeki en eğitimli
insanları 19. yüzyılın ünlü şairleriydi. Kalıgul, Arstanbek, Moldo Kılıç, Nurmoldo, Moldo Niyaz, Jenijok,
Toktogul, Togolok Moldo ve diğerleri eserlerinde bilgiyi yücelterek insanları öğrenmeye teşvik etti. Bu
nedenle, bu isimler Kırgız halkının aydınlanma hareketinin önde gelen düşünürleri olarak kabul
edilmektedirler (Karıyevna, A.; 2017). Bu aydınların önemli bir kısmının İslami eğitim aldığını da belirtmek
gerekmektedir.
Kırgızistan'ın, Çarlık Rusya (1855-1876) idaresi altına girmesinden sonra, eğitimde önemli ilerlemeler
ve sosyal değişiklikler meydana gelmiştir. Rus nüfusun bölgeye gelişiyle birlikte, Rus ve Ukraynalı
Kırgız Kağanlığı ya da Kırgız hanlığı, 840 yılında Ötüken ve çevresini ele geçirerek merkezi Asya'da kurulan bir Türk
devletidir. Kırgızlar, 840 yılında Uygurlarla girdikleri siyasi mücadeleler neticesinde, Uygur topraklarını ele geçirerek, Kırgız
Kağanlığını kurmuşlardır. Fakat 920’li yıllardan itibaren Kitan saldırılarına karşı koyamayarak Ötüken bölgesinden uzaklaşmak
zorunda kalmışlardır. Bkz. Gömeç, S. (2002). Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri. Ankara, ss.27-29.
316
Soğut alfabesi veya Soğd alfabesi Arami yazısının mahalli bir türünden geliştirilen bir alfabedir.
317 Manaplık, XVIII. yüzyıldan başlayarak Kırgızistan’ın kuzeyinde yer alan Yedisu ve Oluya-Ata’da [bugünkü Taraz,
Kazakistan] Kırgızların siyasi yapısında kendine has bir katman olarak mevcuttur. Üst düzey yönetici olarak manaplar 1850’den
1930’a kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
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göçmenlerin çocuklarını eğitmek için çeşitli tiplerde ilkokullar oluşturulmaya başlanmıştır. Rus yerel okulları,
yerel nüfusun çocuklarına Rusça öğretme, öğretmen ve tercüman yetiştirme gibi amaçlarla açılmıştır.
Kırgızistan'daki ilk Rus-yerel okulu, 1884 yılında Tokmok Şehrinde, ağırlıklı olarak Dunganların318 yaşadığı
Karakonuz köyünde açıldı. Buna paralel olarak, Oş, Karakol, Tokmok, Bişkek, Talas ve diğer yerlerde okullar
açılmaya başladı. Daha sonra bazı okullara yurtlar bağlandı ve yatılı okullar ortaya çıktı. Daha sonra Tokmok
ve Karakol'da Rus-yerel kız okulları açıldı. Ekim Devrimi'nden önce Kırgızistan'da 16 Rus-yerel okulu
faaliyet gösterdi. Bunlara 750 öğrenci dâhil edildi, bunların 670'i yerel nüfusun temsilcileriydi (aralarında 614
erkek ve 56 kız öğrenci).
1880-1894 yılları arasında özellikle tarım alanında mesleki eğitim veren okullar açılmaya başlandı. İlk
tarım okulu 1888'de Karakol'da ardından ise 1890'da Bişkek'te açıldı ve Kırgız bahçecilik okulu olarak
adlandırıldı. Karakol ve Bişkek eğitim kurumlarında öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmişti. Bu okullar
1914'te yüksekokullara dönüştürülmüştür. Bu kurumlardan mezun olan Kırgızlar, çevirmen, kâtip ve alt düzey
memur olarak çalışmışlardır (İstoriya Obrazovaniya, Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı).
1911'de Karakol'da kızlar için bir Gimnazyum319 açıldı. 1916'da Bişkek'teki kızlar için ise özel bir
okul, Gimnazyuma dönüştürülmüştür. (Bu okuldaki 190 öğrenciden 11'i Kırgız idi) Aynı yıllarda
Kırgızistan'daki tek Gimnazyum, Bişkek erkek spor salonuydu ve ayrıca tamamlanmamış iki ortaokul vardı.
Aynı yıllarda İslami eğitim veren okullarında sayısı artmaya başlamıştır. 1909'da Bişkek bölgesinde 14,
Karakol bölgesinde 12 ve Güney Kırgızistan'da güçlü dini etkiye sahip 169 okul vardı. Kırgızistan'ın
güneyinde birçok ortaokul ve medrese açıldı. 1890’lı yıllarda, güneyde 7 medrese faaliyet göstermekteydi.
1914'te ise Oş bölgesinde sayıları 88'e ulaştı ve yaklaşık 1176 çocuk bu okullara kayıtlıydı. Karakol'un, tek
medresesinde 45 çocuk eğitim gördü. Medreselerden mezun olanlar müftü, kazi(kadı), öğretmen olarak görev
yapmaktaydılar.
19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında Orta Asya'daki burjuva liderler arasında reform
hareketi yeniden başladı. Onlar öncelikle medreselerde çalışma şekillerini değiştirmeye çalıştılar. Bunun
sonucunda yeni tip okullar oluşturuldu ("Cedid Mektepleri veya diğer adıyla Usul-i Cedid")320. Bu tür
okullara, dini nitelikteki nesnelerle birlikte, sıralar, bir tahta, coğrafi haritalar ve öğretmen için bir masa
yerleştirildi. Bu tür okullar 1901-1902'de Kırgızistan'da ilk olarak Bişkek, Tokmok ve Karakol'da açıldı. Bu
okullardan en iyi dereceyle mezun olanlar daha yüksek bir eğitim için Kazan ve Ufa medreselerine gönderildi.
Daha sonra Kırgız köylerinde bu tip yeni okullar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin, 1909'da Şabdan Okulu,
Çon-Kemin'de 1912'de Kochkor Vadisi'nde, Ak-Taala'da, Kurtked'de, Ton’da (Kazan ve Ufa'da eğitim gören)
İ. Arabaev Okulu, 1911 yılında, Kara-Bulak'taki Kulanak köyü yakınlarındaki Zhumgal'de Kurman Okulu
açıldı. 20. yüzyılın başında, bu yeni tip okullar Kırgızistan eğitiminin gelişimine büyük katkıda bulundu. Bu
okullardan mezun olanların çoğu Kırgızistan’ın aydın profilini oluşturdu (İstoriya Obrazovaniya, Kırgız
Eğitim ve Bilim Bakanlığı).
Sovyetlerin kurulmasıyla bağlantılı olarak Kırgızistan’ın eğitiminde ve manevi kültüründe keskin
değişiklikler meydana gelmiştir. Sovyet devriminden 1940'a kadar orta ve yükseköğretim kurumlarında
mesleki ve teknik uzmanlık ağı büyümüştür. 1918'de, Kırgızistan'ın tüm bölgelerinde Sovyet okullarının yeni
tip eğitim birimleri kurulmuş, geleneksel ve dini eğitim veren okullar yerine ise ilk ve orta eğitim kademeleri
olan Rus okulları kurulmaya başlanmıştır. Birincil eğitim aşamasında 8-13 yaş arası çocuklar, ikincil eğitim
aşamasında ise 13-17 yaş arası bireylere eğitim verilmiştir.

Orta Asya'nın eski Sovyetler Birliği devletlerinde yaşayan Çin kökenli Müslüman bir halka ilişkin kullanılan bir isimdir.
Gymnasium ya da eski dildeki kullanımıyla jimnaz, İsviçre, Hollanda, Avusturya ve Almanya ile bazı diğer ülkelerde bulunan,
öğrencileri üniversiteye hazırlayan okul türüdür. Türkiye'de lise seviyesinin üstündedir.
320
Cedid Okulları; Batı'daki aydınlanma felsefesinin İslâm dünyasına yansıması ve "usûl-i cedîd" adlı eğitim hareketinin etkisiyle
ortaya çıkmıştır. XIX. yüzyılın sonlarına kadar Rusya Müslümanlarında ilköğretim, şehirlerde medrese bünyesinde, köylerde ise
camilerin yanında bulunan mekteplerde geleneksel yöntemlerle yürütülerek sadece okuma yazma ve ilmihal bilgisi öğretiliyor,
ayrıca Kur'an'dan bazı sûrelerin ezberletilmesiyle yetiniliyordu. "Usûl-i kadîm" denilen bu yönteme karşı çıkarak yerine usûl-i
cedîd adıyla Batı'daki eğitim sisteminden etkilenen bir yöntem öneren kişilere Cedîdciler (Batı dillerinde Djadids) ve bunlar
vasıtasıyla gelişen akıma da Cedîdcilik (Djadidisme) denilmiştir.
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1923'te Kırgızistan'da 20 binden fazla öğrenci vardı ve 327 okul (251'i Kırgız okulu) faaliyet
gösteriyordu. Bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için kısa süreli kurslar düzenlenmiştir. 1919 yılında
Taşkent'te açılan Kırgız-Kazak pedagoji kurslarına 137 kişi gönderilmiştir. Aynı yıl, Kırgız okullarında görev
yapan 300'den fazla öğretmen, eğitim kurslarını başarıyla tamamlamış, Bişkek, Tokmok ve Karakol'da 6 ve
2 aylık kurslar açılmıştır.
Sovyet iktidarının ilk yıllarında, cehaleti ortadan kaldırma amaçlı çalışmalar kapsamında yetişkinler
için ilköğretim kursları açıldı. Özel bir kararnameyle, 18 ila 40 yaş arasındaki vatandaşlara okur-yazar olma
zorunluluğu getirildi. Bişkek, Tokmok ve diğer şehir ve köylerde akşam okur-yazarlığı kursları açıldı. 1924'ün
sonunda Kara-Kırgız Bilim Komisyonunun yerine Akademik Merkez kuruldu. Bu komisyon; anadil, alfabenin
gelişimi ve edebi dil normlarının gelişimi üzerinde çalışmalar yaparak terminoloji çalışmalarını yürüttü. Orta
Asya'nın ulusal devletlere bölünmesinden sonra Kırgızistan'daki okullar hızla gelişmeye başladı. Eğitimi daha
da iyileştirmek için, 1928-29'da tüm Kırgız okullarında yaygın olarak kullanılan Arap alfabesi yerine Latin
alfabesini kullanma fikri ele alındı. 1940 yılında bu alfabenin yerini Kiril alfabesi almıştır. 1930–1950 yılları
arasında, Kırgızistan'daki okullarda; 4 sınıf - 496.123 öğrenci (233.532'si Kırgız); 7 sınıf - 170.330 öğrenci
(bunlardan 70142 Kırgız); 10 sınıf - 24341 öğrenci (8890'ı Kırgız) eğitim almıştır. Sonraki yıllarda evrensel
orta öğretim programı başarıyla uygulanmıştır. 1975 yılında ortaöğretime devam eden öğrencilerin % 86,6'sı,
1979'da ise % 98,6'sı sekizinci sınıftan mezun olmuştur. 1981–82 eğitim öğretim yılında, cumhuriyetteki
1734 okulda 909 bin civarında öğrenci eğitim görmüştür. Sovyet iktidarı yıllarında, okul sayısı 15, öğrenci
sayısı 114 ve öğretmen sayısı ise 230 misli artmıştır. Bu bağlamda Kırgızistan'da profesyonel eğitimin Sovyet
döneminde oluşturulduğunu ve geliştirildiğini söylemek mümkündür (İstoriya Obrazovaniya, Kırgız Eğitim
ve Bilim Bakanlığı).
1951–1952 eğitim öğretim yılı başlarında Kırgız Devlet Üniversitesinin açılması sosyal ve kültürel
yaşama ivme kazandırmıştır. Daha sonra Oş Pedagoji Enstitüsü (1951), Kırgız Kadın Pedagoji Enstitüsü
1952), Karakol Pedagoji Enstitüsü (1953), Frunze Politeknik Enstitüsü (1954), Fiziksel Kültür ve Spor
Enstitüsü (1955), Kırgız Devlet Sanat Enstitüsü (1967), Frunze Pedagoji Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı
Enstitüsü (1979) gibi yükseköğretim kurumları ve Maylı-Say Elektromekanik Koleji, Oş İnşaat ve Ticaret
Koleji, Oş, Karakol, Narın ve Bişkek kolejleri açılmıştır (İstoriya Obrazovaniya Kırgızstana).
Sovyetler Birliği döneminde, eğitim alanında, her ne kadar büyük başarılar elde edilmişse de önemli
hatalar da göze çarpmaktadır. Örneğin; gelişmiş ülkelerin eğitim sistemindeki başarılı uygulamalar dikkate
alınmamıştır. Eğitim sisteminde farklı öğretim yöntemlerinin kullanımına izin verilmemiştir. Bu durum ise
yetenekli eğitimcilerin öncelik almasına ve eğitim sistemine katkıda bulunmasına engel olmuştur. Tüm bu
konular parti ilkesine tabi tutulmuş ve komünist ideolojiden büyük ölçüde etkilenmiştir. Milli hassasiyetler
dikkate alınmayarak bütün okullardaki tüm dersler sadece Rusça öğretilmiştir. Sovyet Kırgızistan'ın başkenti
Frunze ve diğer şehirlerde eğitim dili Kırgızca olan okul ve anaokulu yok denecek kadar azdı. Bundan dolayı
şehirde ve kasabada yaşayan birçok Kırgız ana dillerini ve geleneklerini unutarak sonraki nesillere
aktaramamıştır.
Ağustos 1991'de Kırgızistan'ın bağımsızlığıyla birlikte büyük reformlar gerçekleştirilmiştir. Yaşanan
ekonomik zorluklara rağmen, eğitim ve kültür alanında birçok dönüşüm uygulanmaya başlanmış ve eğitim
sistemi tüm alanlarda reform geçirmiştir. Bu dönüşümlerin ve reformların temelini; “Kırgız Cumhuriyeti
Eğitim Kanunu”, “Bilgi Programı”, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı A. Akayev 'in “21. Yüzyılın
Personeli Programı” ve “Eğitimin Erişilebilirliği Programı” (Cetinçek)
gibi resmi programlar
oluşturmaktadır. Bu programlar vasıtasıyla yabancı ülkeler ile öğrenci, stayjer, akademisyen ve öğretmen
değişimi yapılarak eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak hedeflenmiştir (Natsionalnıy Otçet). Milli
Meclis tarafından 1992 yılında kabul edilen “Eğitim Kanunu” rehberliğinde, gelişmiş ülke okullarında ve özel
eğitim sistemlerindeki tüm pratik başarılar dikkate alınmıştır. Modern öğretim ilke ve yöntemlerini kullanarak
çağın ihtiyaç ve gereğine yönelik uzmanlar yetiştirilmeye başlanmıştır (Boljurova, İ.S. ; 2006). 1990 yılının
başından itibaren derinlemesine bir çalışma ile bireysel konular ve kariyer rehberliği üzerine Gymnasium
okulları açılmaya başlamıştır. İlk Gymnasium pilot uygulaması 5 numaralı ortaokul (Kırgız dili eğitimi ile)
ve 6 numaralı okulda (Rusça dili eğitimi ile) başlamıştır. Kırgızistan'da yeni eğitim sisteminin gelişmesinde
birçok lise ve kolej daha fonksiyonel çalışmaya başlamıştır. Bu doğrultuda eğitim alanında faaliyet gösteren
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yerli ve yabancı girişimciler devlet tarafından desteklenmiştir. Eğitim; İngilizce, Kırgızca ve Rusça
yapılmaktadır. Bununla birlikte tüm eğitim kurumlarında 1989'da kabul edilen Devlet Dil Kanunu gereği
Kırgız dili okutulmaktadır.
2000-2001 Eğitim öğretim yılı itibariyle, cumhuriyetteki okul sayısı 1975 olup, bunların 1629'u
ortaokul, 200'ü tamamlanmamış ortaokul ve 125’i ilkokuldur. 365 okulda, bireysel derslerin derinlemesine
incelemesi yapılmaktadır.
Okulların teknolojik altyapısı, tesisleri, eğitim araç gereçleri ile donatılması, sıhhi tesisat sistemlerinin
yenilenmesi ve yeniden inşası konusunda çok fazla çalışma yapılmaktadır. Bu doğrultuda Asya Kalkınma
Bankası (kredi), UNICEF, Soros Vakfı ve daha birçok uluslararası kuruluş önemli katkılar sunmaktadır
(İstoriya Obrazovaniya, Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı). 866 okulda bilgisayar laboratuvarları, bilgisayar
bilimi ve bilgisayar teknolojisi derslikleri bulunmaktadır. Onlarca okulun internet erişimi imkânı sağlanmış
olup, eğitim programları ve müfredatlarında köklü değişiklikler yapılmıştır. Okullarda daha önce
okutulmayan "Ahlak dersleri", "Manas dersleri", "Vatandaşlık Bilgisi (Rodinovedenie)” gibi dersler
verilmeye başlanmıştır. Manas Kırgız halkının ve kültürünün sembolü olarak tekrar ön plana çıkarılmaya
çalışılmıştır (Akayev, A. ; 2002). Yabancı dil eğitimi ilkokula kadar indirgenmiştir. Bunun yanında "Doğa
Tarihi", "Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği", "İnsan Hakları" kursları düzenlenmiştir. Okul
çocukları arasında yaygın olarak test uygulaması kullanılmaktadır. 8. ve 11. Sınıflar aralığındaki yaklaşık 100
bin öğrencinin katıldığı bölgesel ve uluslararası olimpiyatlar düzenlenmektedir.
1991 ve 2000 yılları arasında birçok yeni ders kitabı yayınlanmıştır. Ders kitapları, Sovyet döneminden
farklı olarak ideolojiden bağımsız bir şekilde hazırlanmaktadır. 1990 ve 2000 yılları arasında, 9921 bin baskı
sayılı 338 ders kitabı ve yardımcı kitap hazırlanmıştır. Kırgızistan okullarının ders kitapları ihtiyacı Asya
Kalkınma Bankası ile "Danida" ve Soros gibi yabancı kuruluşların kredileriyle sağlanmıştır (Natsionalnıy
Otçet).
Bağımsızlık sonrası dönemde eğitim alanında birçok değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin, yerel
yönetimler okulların onarım ve ihtiyaçlarının karşılanmasında maddi ve manevi her türlü desteği sağlayarak
öğrencilere özel burslar vermişlerdir. Uluslararası fonlar eğitim programlarının geliştirilmesine ve
uygulanmasına katkı sağlanmıştır (Natsionalnıy Otçet). Ayrıca müzik, resim, sanat, spor vb. dallarda 140'tan
fazla kurumda 5 binden fazla öğretmen çalışmakta ve 58 binin üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. Okul
saatleri dışında çocuklara yönelik hizmet veren, çağın taleplerine uygun merkezler faaliyete geçirilmiştir.
Örneğin, Bişkek'te, okul saatleri dışında çocuklarla ilgilenen mevcut tüm kurumlar tek bir merkezde
birleştirilmiştir ve bu konu üzerinde bölge ve ilçelerde çalışmalar hala devam etmektedir. Kırgız Eğitim
Enstitüsünde her yıl ileri düzeyde yüzlerce uzman öğretmen kurs almaktadır. 2000 yılı sonuçlarına göre,
72400 öğretmen arasında 50 binin üzerinde yükseköğrenim ve özel eğitimi bulunan eğitimci mevcuttur.
Öğretmenler öğretim yöntemlerini kendi isteklerine göre seçebilmektedir. Yılın en iyi öğretmenini
belirlemeye yönelik yarışmalar ve ileri düzey öğretmenler için seminerler eğitim geliştirilmesi açısından iyi
sonuçlar vermektedir.
Eğitimcilerin yaratıcı eylemlerinde ve öğretmenlerin toplumdaki yerini değerlendirmede 2000 yılında
düzenlenen ''Egemen Kırgızistan Öğretmenler Kongresi'' ve 2001 yılı başlarında kabul edilen “Kırgız
Cumhuriyeti Yasası” öğretmenlerin statüsünde belirleyici bir faktör haline gelmiştir.
Okul Öncesi Eğitim.
Bağımsızlık sonrası ilk 10 yılda okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı yarı yarıya azalmıştır. Buna
bağlı olarak okul öncesi eğitim gören çocuk sayısında da azalma olmuştur (Boljurova, İ.S. ; 2006). 2000 yılı
verilerine göre Kırgızistan'da 460 anaokulu ve 3810 eğitimci bulunmaktadır. Bu anaokullarından sadece
338'inin giderleri devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti “Devlet dili” Kanununun kabul
edilmesinden sonra Kırgızistan'daki çocuk eğitim kurumlarının sayısında artış gözlemlenmiştir. Okul öncesi
eğitim için geliştirilen programda, okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyet içeriği ve şekli değişerek, Kırgız
kültürünün yanı sıra vatandaşlık bilincini benimseyen eğitim ve öğretim yöntemleri belirlenmiştir. Değişim
ve programların neticesinde geleneksel eğitimden farklı olarak, okul öncesi eğitim kurumlarında ücretli
yabancı dil eğitimi, bilgisayar dersleri, kukla tiyatroları, müzik eğitimi, el sanatları ve spor gibi farklı eğitsel,
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kültürel ve sosyal etkinlikler ortaya çıkmıştır. Uluslararası fonlar ve vakıflarla yapılan anlaşmalar çocukların
okul öncesi eğitimine ve bilgi düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Kırgızistan'da eğitim projeleri;
Asya Kalkınma Bankası, UNICEF, İngiltere “Çocukları Koruma”, “Anneler Okulu”, “Engellilerin
Entegrasyonu” gibi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Bu tür programlar ve ekonomik destekler
aracılığıyla okul öncesi eğitim faaliyetleri canlandırılmaya çalışılmıştır (Boljurova, İ.S. ; 2006).
Yüksek ve Mesleki Orta Eğitim Kurumları.
Bağımsızlık sonrası modern dünyanın eğitim sistemine uyum sağlamaya çalışan Kırgızistan, sadece
teorik bilgilerin verildiği eski öğretim yöntemlerini yavaş yavaş terk etmeye başlayarak, öğrencilere; kendi
kendilerine öğrenme, sorgulama ve analiz etme becerilerini kazandırmayı amaçlayan modern öğretim
yöntemlerine geçmeye çalışmıştır. Bu geçişin en önemli basamağı ise orta öğretim kurumları olarak görülmüş
ve ders kitapları da yeniden düzenlenmiştir. Hatta öğretmenlerin eğitim sürecinde de yenilikler yapılmaya
çalışılmıştır. Ancak henüz bunların tam olarak gerçekleştirilemediğini söylemek mümkündür.
Kırgızistan bağımsızlık sonrası ilk 15 yılda ne yazık ki eğitimin niteliğinden çok niceliğini geliştirmeye
çalışmıştır. Bu nedenle eğitimli insan sayısının artmasını eğitim alanındaki bir gelişme olarak değerlendirmek
pek mümkün değildir. Üniversite ve öğrenci sayısındaki artış, yeni yükseköğretim kurumlarının açılması ile
ilişkilidir. Örneğin, 2000 yılında Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Batken ve Talas'taki
üniversitelerin yanı sıra şubelerde de artış gözlenmiştir. 1991'den bu yana bir dizi yeni üniversiteler açılarak
eski eğitim kurumları üniversitelere dönüştürüldü. 1992 yılında Kırgız Teknik Üniversitesi ile Kırgız
Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü, Politeknik Enstitü temelinde faaliyete geçti. 1993 yılında Kırgız
Madencilik ve Metalurji Enstitüsü kuruldu. 1991'de Oş'ta bir teknoloji koleji açıldı ve Bişkek'te bir yüksek
polis okulu ve bir Kırgız sanat koleji açıldı. Ortak eğitim kurumlarının açılması Kırgızistan'ın dünya eğitim
sistemlerine uyumunu girişini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bu amaçla Kırgız-Türk Lisesi, Kırgız-Türk
Üniversitesi, Kırgız-Özbek Yüksek Teknoloji Koleji, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi ve Kırgız Uluslararası
Üniversitesi açıldı. Milli Üniversitede Kırgız-Amerikan, Kırgız-Avrupa, Şarkiyat fakülteleri açıldı. Milli
Üniversiteden 1998 yılında ayrılan Kırgız-Amerikan Fakültesi üniversiteye dönüştürüldü. Ayrıca ilk kez Milli
Üniversitede Uygur filolojisi çalışmalarında uzmanlar hazırlayan bir Uygur Fakültesi açıldı. Kırgız Sanat
Enstitüsü bölünerek Kırgız Devlet Konservatuarı kuruldu. Isık Göl Devlet Pedagoji Enstitüsü, Kırgız Kadın
Pedagoji Enstitüsü, Bişkek İnsani Dil Enstitüsü üniversite statüsü aldı. 1992 yılında Oş Pedagoji Enstitüsü
üniversiteye dönüştürüldü. Oş Teknoloji Koleji 1997 yılında Oş Teknoloji Üniversitesine, 1995 yılında Sanat
Koleji - Sanat Akademisine, 1997 yılında Kırgız-Özbek Teknoloji Yüksek Okulu - Kırgız-Özbek
Üniversitesine, 1999 yılında ise Bişkek Polis Lisesi - Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisine
dönüştürülerek birçok enstitü üniversiteye dönüştürülmüş oldu. Tarım Akademisi, Kırgız Tarım Enstitüsü ve
Bilimsel Deneysel Tarım Enstitüsü temelinde kurulmuştur. Tıp Akademisi de aynı şekilde değişmiştir. Celal
Abad'da Kırgız Devlet Fiziksel Kültür Enstitüsü'nün bir şubesi açıldı. 1995–99'da Narın, Celal Abad, Talas
ve Balıkçı'da yeni üniversiteler açıldı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında özel yükseköğretim kurumlarının
sayısı 14'e ulaşmıştır. Ayrıca 7 eğitim kurumunun da BDT’de şubeleri açılmıştır. Örneğin, 1991'de cumhuriyetteki yükseköğretim kurumlarının % 80'i Bişkek'te yoğunlaşmışsa, 2001'de % 70'i diğer bölgelerde
açılmıştır (Obrazovaniye, Kırgız Resmi İstatistik Kurumu).
Bağımsızlık sonrası dönemde küreselleşmeyle birlikte yabancı kaynaklı bir çok yeniliği kabul etmeye
çalışan Kırgızistan, eğitim alanında da kendini bir çok yeniliği gerçekleştirdi. Ancak bu yeniliklerde Kırgız
cumhuriyetinin etkisi küçük ölçekliydi. Eğitim kurumlarının sayısının artmasına rağmen, eğitimde amaç ve
kalite gibi unsurlar göz ardı edilmişti. Bu nedenle yüksek eğitim kurumlarının; sosyalleşme, şehir hayatına
alıştırma ve işsizliği az gösterme gibi işlevleri yerine getirdiği belirtilmektedir (Rıskuluyeva, F.İ. ; 2009).
2001 yılında Kırgızistan'daki üniversitelerde 47 yabancı öğretim üyesinin çalıştığı gözlemlenmekte
olup, değişik üniversitelerde 24 ülkeden 1970 öğrenci eğitim almaktadır. Bu sayılara devletler arası
anlaşmalara bağlı olan öğrenci sayısı dahil değildir. “Bilgi” ve “21. Yüzyılın Personeli” 321 programları
“21. Yüzyıl Personeli”, eğitim konularını ele almayı amaçlayan yüksek öğrenimi uluslararası alana entegre etme stratejisidir.
Bu program çerçevesinde, 1995-2007 yılları arasında, 2 binden fazla öğrenci yabancı eğitim kurumlarında eğitim görmektedir.
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çerçevesinde yüzlerce öğrenci yurtdışında eğitim görmektedir. Örneğin, BDT ülkelerinde 500'den fazla lisans
ve yüksek lisans öğrencisi eğitim almaktadır (Rusya Federasyonu'nda; 244 lisans ve lisansüstü öğrenci,
Tacikistan’da - 50, Özbekistan’da - 115, Ukrayna’da - 4, Kazakistan’da - 115 öğrenci) (Obrazovaniye, Kırgız
Resmi İstatistik Kurumu).
Cumhurbaşkanlığı eğitim programı “21. Yüzyıl Personeli” Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının
dünyanın önde gelen eğitim ve bilim merkezlerinde eğitim ve bilimsel stajlarını en üst düzeye çıkarmayı
amaçlamaktadır. Program katılımcıları Türkiye, Almanya, Rusya Federasyonu, Avusturya, Avustralya, ABD,
İngiltere, Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore ve İtalya'daki en iyi üniversitelerde lisans ve lisansüstü
çalışmalar dahil bilgisayar, finans, bankacılık, ekonomi ve yönetim, uluslararası gazetecilik, uluslararası
ilişkiler, işletme yönetimi, hukuk, siyasal bilimler, kimya mühendisliği, tıp vb. alanlarda eğitim görmektedir.
Program çerçevesinde, bu üniversitelerde eğitim görenlere yönelik staj programları aktif olarak
uygulanmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti tarafından yabancı üniversitelere başvuran birçok adaya
cumhurbaşkanlığı bursu verilmektedir. Program kapsamında akademik, bilimsel, yaratıcı ve sosyal açıdan
başarı gösteren üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri için de burslar verilmektedir.
Mesleki Kurumlar
1920 yılında Türkistan'da mesleki eğitim komitesi oluşturulmuş, 1921'de çeşitli alanlarla ilgili kurslar
düzenlenmiştir. Kırgızistan'da, Kızıl Kiya ve Sülüktü kömür işletmelerinde benzer kurslar açılmıştır. Bu
kurslarda eğitim süresi 4 hafta ile 8 ay arasında değişiyordu. 1923 yılında ilk kez Kızıl Kiya madeninde
mesleki eğitim kursu olarak fabrika eğitim okulu (FZU) açıldı. 1930'un sonunda FZU 322 okulları ulusal
personel için profesyonel personel yetiştirme taleplerini karşılamadığından, 1942'de işgücü rezervlerinin
eğitimi için bir eğitim sistemi oluşturulmaya başlanmıştır (İstoriya Obrazovaniya, Kırgız Eğitim ve Bilim
Bakanlığı).
Savaş sonrası (1946-52), eğitim kurumlarında işgücü rezervlerinin hazırlanması için ekonomi
sektörlerinde 16500 vasıflı genç işçi yetiştirildi. 1948'de bu sisteme göre çalışan 28 eğitim kurumu vardı.
1959'da Cumhuriyet Çalışma Rezervleri Ofisi Mesleki Eğitim Ana Departmanına dönüştürüldü. 1965 yılında,
yaklaşık 40 meslek yüksekokulunda 13.000 öğrenciye 58 ayrı meslek dalında eğitim verildi. 10 yıl sonra
meslek okulu sayısı 30'a yükseldi, öğrenci sayısı üç kat arttı. 1980-90 yıllarında, kırsal eğitim kurumlarında
makine operatörlerinin eğitimi önemli ölçüde artmıştır. 1990 yılının başında, 230 meslek okulundan 60 bin
öğrenci 122 meslek yüksekokuluna kayıtlıydı (İstoriya Obrazovaniya, Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı).
2001 yılında, mesleki eğitim sisteminde (1999'dan beri - ilköğretim mesleki eğitim) 115 eğitim kurumu
ve 18 meslek okulu bulunmaktaydı. Endüstriyel eğitim ustalarının eğitimi için endüstriyel ve pedagojik teknik
okul ve girişimcilerin eğitimi için eğitim kurumu, Devlet yüksek eğitim kurumu statüsünde olan tek bir
merkeze dönüştürülmüştür. Vasıflı eleman eğitimi 22 lisede ve 125 meslek grubunda kontrat temelinde yani
ücretli olarak yapılmaktadır. Temel olarak öğrencilerin pratik beceriler kazanması için kentin eğitim
kurumlarında atölyeler ve köylerde eğitim tesisleri bulunmaktadır.
Ana mesleklere ek olarak, zamanın koşullarına göre yeni meslekler ortaya çıktı. (Girişimcilik,
yöneticilik, ofis yöneticisi, sekreter, otel çalışanı, uluslararası turist rotaları rehberliği, bilgisayar ve ofis
ekipmanları teknikerliği vb.) Başlangıçtaki mesleki eğitim sisteminde, bir mesleki tedavi programı
uygulanmaktadır. İşitme engelli ve görme engelli kişiler Bişkek'te 18 No'lu meslek lisesinde, 3. grup özürlüler
Kant'ta 25 No'lu meslek lisesinde eğitim almaktadırlar. Mesleki eğitim sistemi yabancı ve uluslararası finansal
kuruluşlar tarafından büyük ölçüde desteklenmektedir. Bişkek'te Türkçe ve İngilizce eğitim veren Anadolu
Kız Meslek Lisesi açılmıştır. Dünya Bankası meslek okullarını desteklemek için 4,7 milyon dolar ayırmıştır.
Asya Kalkınma Bankası, Alman Teknik İşbirliği Derneği (GHC) ve diğer yabancı kuruluşlar profesyonel
işbirliği yapmaktadır.
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SONUÇ
Kırgızistan'daki üniversitelerin uluslararası işbirliği aktif olarak gelişmekte olup, eğitimin toplumdaki
artan rolü, akademik ve profesyonel hareketliliğin entegrasyonu için gerekli bir koşul olarak Kırgızistan'daki
üniversitelerin faaliyetlerinin uluslararası bileşenini karakterize etmektedir.
Bununla birlikte bağımsızlık sonrası Kırgızistan’da eğitimde geleneksel ve modern dersler birlikte
verilmeye çalışılmıştır. Ancak ekonomi, teknoloji ve yetişmiş insan yetersizliği nedeniyle, ülkede kısa süre
içerisinde birçok yabancı eğitim kurumu açılmıştır. Bu kurumlar eğitimin modernleşmesi ve Kırgızistan’ın
yeniliklere daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmakla birlikte, Manas dersleri ve vatandaşlık bilgisi
dersleri gibi milli derslere programlarında az veya hiç yer vermemeleri sebebiyle yeni nesillerin milli
kültürden uzaklaşmasına neden olmuşlardır. Ayrıca eğitim kurumlarının sayısının artmasına ve teknolojik
imkanların daha fazla kullanılmasına rağmen, eğitim veren öğretmen ve akademisyenlerin modern eğitim
yöntemlerinden uzak olmaları, eğitim alanındaki gelişmeleri yavaşlatmakta ve Kırgızistan’ın, modern eğitim
sistemine uyumunu geciktirmektedir.
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TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE DİPLOMATİK BİR TECRÜBE – 1997 GİRİT ZİRVESİ ve
MESUT YILMAZ
A DIPLOMATIC EXPERİENCE IN TURKISH-GREEK RELATIONS – 1997 CREATAN SUMMIT and
MESUT YILMAZ

ÖZ
Türk-Yunan ilişkilerinin bugüne varan uyuşmazlıkları içinde 1988-2002 döneminde çeşitli Diplomatik
buluşmaları yakından izlemiş bir akademisyenim. Bu makalemizin konusu olan 1997 Girit Güneydoğu
Avrupa zirvesi örneğinde görüldüğü gibi bu görüşmelerin çoğunda bir netice alınamamıştır. Ama her şeye
rağmen Diplomasinin barış ve savaş arasındaki rolü çok önemlidir ve şu sıradaki Deniz yetki alanları
sorununda da kullanılmalıdır. Bu vesileyle bu ve birçok zirve heyetinde bulunduğum ve yakın zamanda vefat
eden eski Başbakan Mesut Yılmaz’ı saygı ile anıyorum.
Anahtar kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Diplomasi, Zirve, Mesut Yılmaz.

ABSTRACT
I am an academician who closely followed various Diplomatic meetings in the period of 1988-2002,
amid the disputes between Turkish-Greek relations up to now. As seen in the example of the 1997 Crete
Southeastern Europe Summit, which is the subject of this article, most of these talks were failed. But
nonetheless, the role of Diplomacy between peace and war is very important and should be used in the current
problem of Maritime jurisdictions. On this occasion, I respectfully commemorate former Prime Minister
Mesut Yılmaz, with whom I was a member of this summit and on many different occasions and who recently
passed away.
Keywords: Turkey, Greece, Diplomacy, Summit, Mesut Yılmaz.
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GİRİŞ
1830 yılında Yunanistan’ın bağımsızlığının yürürlüğe girişinden (tanınma) itibaren Osmanlı-Yunan
ve Türk-Yunan ilişkileri 190 yıldır inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. Bu uzun süreçte bağımızlıklarından yüz
yıl sonra 1930’da Atatürk ve Venizelos 25 yıl kadar sürecek bir barış dönemine imza atmışlar ancak 1955’den
sonra Kıbrıs olayları ile birlikte son 65 yıl yine inişli çıkışlı diplomatik ilişkilere iki ülkeyi mahkum etmiştir.
Ayrıca 1999-2002 yılları arasındaki iki Dışişleri Bakanları Cem-Papandreou diyalogu iki ülke arasında
yirmibirinci asrın ilk yirmi yılını bu üç yılın nispeten barışçıl etkisi ile süregetirebilmiştir.
Bu tablo bize 1830’dan beri kilise’nin de etkisi ile Yunanstan açısından hem Osmanlı Devletine hem
de Türkiye’ye karşı bir hasmane “temel politika”nın geçerliliğini ortaya koymaktadır. Yukarıdaki zaman
zaman yaşanan barış araları ise bu uzun soluklu Yunan siyasetine komşumuzun bir nefes arası verdiği
dönemlerdir. Diğer taraftan iki ülke insanlarının birbirine olan yakınlığı, bir çok alanda dostluk
dönemlerindeki işbirlikleri ve iki ülkeye kattıkları değerler zaten tartışılmaz unsurlardır.
Geçtiğimiz yaz Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz Deniz yetki alanları uyuşmazlığı
sebebiyle bir çatışmanın eşiğine gelinmiştir. İki ülke daha önce aynı duruma üç kez323 Ege Denizindeki
krizlerden dolayı gelmiş idi. Kıbrıs sorunundan dolayı ise 1974’de iki Barış harekatımız324 ile sıcak bir çatışma
Kıbrıs’ta yaşanmıştı. Batı’nın gözünde bu yukarıdaki hadiselerin hemen hepsinde konu Türk
provokasyonlarına mal edilse de Ege konusunda öteden beri Yunanistan’ın maksimalist politikaları ortada
olup 1974’deki Kıbrıs sorununda ise asıl ilk adım Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974’de yaptığı darbe 325 ile
başlamıştır. Ancak Batı bu ilk Yunan hamlelerinden bahsetmez ve hadiselerin her birinde Türk tarafının
tepkilerinden ve hak arayışlarından itibaren başlayan süreçleri Türk provokasyonu olarak hep Yunan tezlerine
yakın sahiplenegelmiştir. Aynı şekilde İstiklal savaşımızın gerekçesi de öncesi 15 Mayıs 1919’daki
Anadoluya Yunan işgalinin başlamasıdır. Ama Batı ve Yunanlılara göre bu hadise yaşanmış bir “büyük
felakettir”!
1.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE DİPLOMASİNİN ÖNEMi

a.
Türk-Yunan ilişkilerinde Diplomasi ve Savaş arasında yaşanan değişmez değişkenler
İşte yukarıdaki krizlere bir yeni bir cephe geçen yaz Türk-Yunan sorunlarında Ege ve Kıbrıs’dan sonra
bu kere çatışma aşamasına Doğu Akdeniz Deniz yetki alanları konusunda ortaya çıkmıştır. Bu, özünde
Yunanistan’’ın benimsediği maksimalist Sevilla haritası326 ve 1947 Paris antlaşması ile İtalya’dan
Yunanistan’a geçen 10 kmkare büyüklükteki ve Türkiye’ye 1,6 mil mesafedeki Meis adası ile Hatay’dan
Datça Deveboynu burnununa varan 1.200 km’lik Anadolu sahili kıta sahanlığını yok sayma teşebbüsüdür.
Türkiye’inin hem 2003-2011 döneminde hem de 2011-2017 arasında önce Rumlar komşu Akdeniz ülkeleri
ile antlaşma yolları ararken akabinde 2011’de rezerv bulunduktan sonra bunun Kıbrıs sorununun çözümüne
de bir zenginlik katması beklentisi ile KKTC’nin dışlanmaması ve birlikte hareket edilmesi temennisi RumYunan ikilisi tarafından her dönemde olduğu gibi yine boşa çıkarılmıştır.
Ancak bu son krizde önemli bir nuans ilk defa Yunanistan ve Rum tarafının Türkiye’ye karşı bir silahlı
çatışma için hazır oldukları açıklamalarıdır. Uzun yıllardır ilk kez hem Başbakan Mitsotakis hem de Rum
lider Anastasiadis, gerekirse ordularının çatışmaya hazır olduklarını iafade eden siaysiler olmuşlardır. Bu
bağlamda 1993 ikili askeri doktirininden beri Yunanistan ve Rum tarafının yıllardır süregelen
silahlanmalarının kendilerinin askeri olarak Türkiye’ye karşı artık hazır oldukları aşamasına kanaat
getirdiklerini göstermektedir. Benim de 2010 yılından beri yeri geldikçe makalelerimde bahsettiğim bu

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizinde 1976 Ağustos, 1987 Mart ve 1995 Aralık-Ocak aylarında (Kardak) iki ülke
arasında savaşın eşiğine gelinen siyasi krizlerdir.
324
20-22 Temmuz 1974 ve 13-15 Ağustos 1974 Kıbrıs Barış Harekatları.
325
15 Temmuz 1974’de Kıbrıs’ta Yunan Cunta yönetiminin Kıbrıs Cumhurbaşkan III. Makarios’u devirmesi.
326
İspanya Sevilla Üniversitesinden akademisyenler Suarez de Vivero ve R. Mateos’un Doğu Akdenizdeki MEB (münhasır
ekonomil bölge) uyuşmazlığı için hazırladıkları harita çalışması.
323

403

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

unsur327 aslında yıllardır süregelen bir hazırlıktır. Yunanistan Hava kuvveleri de artık kendisini Türkiye ile
baş edebilir olarak görmekte ama üstünlüğü almak için son Rafale ve F-35 uçakların sipariş hamlelerini
yapmakta, Deniz kuvvetlerindeki kendilerine göre mevcut olan eksiklerini yine Fransa’dan alınacak
fırkateynlerle takviye yoluna gitmektedir. Bir Türk-Yunan savaşında bizim çok üstün olduğumuz Kara
kuvvetlerinin fazla işlevlik kazanmadan havada ve denizde üstün ya da en azından eşit olarak kendisini
görmeye başlayan Yunanistan artık daha cesaretlidir. Ülkemizin 2016 yazında yaşadığı hadiseler ve akabinde
özellikle hava kuvvatlerindeki pilot açığının da bu görüşlerinde bir etkisi vardır. Özetle Yunanistan’da,
askeriyede, siyasette, diplomaside, siyasi partilerde ve halkın bir kesiminde Türkiye’ye karşı adeta bir savaş
susamışlığı boy göstermeye başlamıştır. Buna şimdilik Yunan siyasi iradesi yeşil ışık yakmamaktadır. Ancak
bu konunun, burada askeri detaylara girmeden, hem komşumuzdaki bu fikir gelişmesini titizlikle takip
edilmesi hem de gereken ve son dönemde gelişen askeri tedbirler ve imkanlarımız ile ülkemizin hassas bir dış
konusu olarak değerlendirilmesi zaruridir.
Türk-Yunan ilişkilerini her krizde ön plana çıkması gereken Diplomasinin aslında en iyi şekilde
çözebileceğini düşünenlerdenim. Geçmişteki yukarıda bahsettiğimiz Ege krizlerinin her birinin ardından kısa
da olsa 1976 Bern mutabakatı328, 1988 Yılmaz-Papulyas329 mutabakatı ve 1997 Demirel-Simitis330
mutabakatları iki ülke arasında Ege konularında imzalanabilmişti. Ancak ömürlü olamamışlardı. Yunan
tarafının “temel politikaları” her seferinde bunları alt etmişti. Bu sebebten iki ülke arasında bir çok ikili
görüşme, diplomatik buluşma genelde geleceği için neticesiz kalmıştır. Şu sırada yaşanan krizde de istikşafi
görüşmelerin başlaması ümid edilmekte ancak bir türlü Yunan tarafı yanaşmadığından henüz başlayamamıştır.
Tabii burada bir diğer gerçek önümüzdeki 1 Ocak 2021 sabahı Avrupa Birliği üyeliğinde tam 40 yılını
dolduracak olan Yunanistan’ın yıllardır Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu haline getirme gayretleri ve
bu konudaki kısmi başarısıdır. Bu açıdan 1 Ocak 1981 Türk-Yunan ilişkileri açısından bir milattır.331
b- Diplomasinin yanı başında Mesut Yılmaz’lı yıllarım 1988-2002
Bir kaç aydır 1988-2002 döneminde rahmetli Turgut Özal’ın Davos seyahati öncesi başlayan benim
açımdan dahil olduğum332 bir çok Türk-Yunan görüşmelerindeki olayları, detayları kaleme almakta olduğum
bir kitap çalışması içindeyim. Bunlardan bir zirveyi yirmi üç yıl sonra bu makale vesilesi ile öne çıkarmak
istedim. TURANSAM dergisi de bunu uygun gördü ve kendilerine teşekkür ediyorum.
Aşağıdaki zirve bölümünü bu makaleye dahil ederken esas sebep, yukarıda bahsettiğim Türk-Yunan
Diplomatik görüşmelerinin genelde neticeleri hep havada kalan buluşmalarından birinin birebir yaşadığım
tecrübesini aktarabilmektir.
55. TC Hükümeti 30 Haziran 1997’de kurulmuştu. Bir koalisyon Hükümeti idi. Mesut Yılmaz daha
önce iki kez, ilki ANAP Genel Başkanı olduğunda Haziran 1991 ila Kasım 1991 arası 48. Hükümette, ve
diğeri Mart 1996 ila Haziran 1996 arası 53. Hükümette Başbakanlık yapmıştı. Sayın Yılmaz’ın, Eylül 1991’de
Paris’te Yılmaz-Mitsotakis görüşmesine, 1996 Mart ayında ise yine Paris’teki EDU (Avrupa Demokratlar
Birliği) dönem toplantısına heyeti ile iştirak etmiştim. Daha önce ise 1989 Eylül ayında ise Antalya’daki EDU
toplantılarına katılmış ve Yunanistan Başbakanı Constantin Mitsotakis333 ile de bu toplantılarda ilk kez yüz
TULÇA Enis, “Kıbrıs sorununun Tarihçesinde 60 yıldır barış arayışlar”, BÜ Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 149-150, s. 9-28
İstabul 2017.
TULÇA Enis, “Komşunun askeri gücüne dikkat”, Cumhuriyet gazetesi 11 Ocak 2010, s.6.
328
Türkiye ile Yunanistan arasında 11 Kasım 1976’de İsviçre Bern şehrinde Ege Denizi uyuşmazlıkları üzerine Büyükelçiler
S.Bilge ve Y.Tsounis arasında imzalanan ikili mutabakat.
329
Türkiye ile Yunanistan arasında 28 Mayıs 1988’de Atina’da Ege Denizi uyuşmazlıkları üzerine Dışışleri Bakanları M. Yılmaz
ve C.Papulyas tarafından imzalanan mutabakat.
330
Türkiye ile Yunanistan arasında 8 Temmuz 1997’de Madrid’de Ege Denizi uyuşmazlılları üzerine Cumhurbaşkanı S.Demirel
ile Başbakan K.Simitis tarafından imzalanan mutabakat.
331
Yunanistan AET’ye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) 1 Ocak 1981’de tam üye olmuştur.
332
27 Ocak 1988’de Başbakan Turgut Özal’a Davos’ta Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou ile yapacağı görüşme öncesi
İstanbul’da konu ile ilgili yaptığım sunum.
333
Konstantinos Mitsotakis (1918-2017), Yunan siyasetçi, eski iletişim, Ege, Dışişleri Bakanı ve Başbakan. Büyük dayısı
Eleufterios Venizelos, oğlu Kyriakos Mitsotakis bugünkü Yunanistan Başbakanıdır.
327
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yüze görüşme imkanım olmuştu. Mayıs 1988’de Atina’daki Yılmaz-Papulyas görüşmesine ise kendim o
sırada bir toplantı için Yunanistan’da bulunduğumdam Atina’dan dahil olmuştum. Bunların dışında yazımızın
konusu olan 1997 Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Girit zirvesi ve 2000 yılında Mesut Bey’in Başbakan
yardımcısı ve AB’den sorumlu Devlet Bakanı iken Atina ziyaretlerine resmi heyetleri ile katılmıştım. Özetle
uzun yıllar Akademik alanım olan Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili hemen her temasında Sayın Yılmaz’ın beni
heyetlerinde bulundurması beni her seferinde mütehassıs etmiş ve motive etmiştir. Bu açıdan kendisine her
zaman müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Bu açıdan Girit zirvesindeki diplomatik temasları bu
makaleye dahil etmemin ikinci sebebi de Mesut Yılmaz’ın yakın geçmişte vefat etmiş olmasıdır. Vefatından
iki gün sonra uzun yıllardır tanıdığım Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eski Msteşarlarından Büyükelçi Dimtiris
Paraskevopoulos’un telefon ederek başsağlığı dileği ve Mesut Bey’in iki ülke geçmiş ilişkileri için hem Yunan
basınındaki vefat haberlerinde hem de kendi açılarından pozitif bir hatırası olduğunu söylemiştir.
Hepsi koalisyon Hükümetleri olmakla birlikte bir siyaset bilimci olarak benim penceremden 55 ve 56
ve 57. Hükümetler bir çok iş ve dış meselede, demokrasinin kural ve zenginliği içinde Türkiye için bir çok
icraatta bulunmuşlardır. Bir tek parti iktidarının imkan ve hareket kabiliyeti alanı bulunmasa da bu
koalisyonlar dönemi Türkiye için iç siyasette, ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği aday adaylığı yolunda
bir çok ev ödevini cesaretle ele alabilmiştir. Bu üç Hükümet döneminde de merhum İsmail Cem Dışişleri
Bakanı olarak görev yapmış ve ben kendisini daha çok 1999 Helsinki zirvesinden sonra Türk ve Yunan
Dışişleri Bakanlarının ve iki ülkenin yakınlaşması döneminde Yorgos Papandreou ile olan temasları sırasında
yakından tanımış idim. Yorgos Papandreou ile ise de bu fasılda bahsedeceğim Kasım 1997’deki Girit
zirvesinde tanışmış ve tabiki İsmail Cem de bu zirvede Dışişleri Bakanı olarak bulunmuştur.
“Güney Doğu Avrupa” tabiri 1990 sonrası Dünya ve bölgemizde “Balkan” tabirine göre belki daha
modern ve sempatik bir isimlendirme olmalı ki birincisi 1996’da Belgrad’da gerçekleşen bu toplantıların
Girit’deki ikincisi de aynı başlık altında yapılıyordu. Henüz yedi bölge ülkesi üye idi. Ancak ilkine göre
katılımcı ülkelerin belki henüz ön göremedikleri unsur, zirvenin Yunanistan’da gerçekleşeceği ve Türkiye’nin
de katılımcı olacağı sebebiyle bu bölgesel zirvenin saatler içinde diğer ülkeleri ve delegasyonlarını rahatsız
edecek şekilde bir Türk-Yunan ikili zirvesi görüntüsü verme ihtimali idi. 1992 sonrası Balkan coğrafyasındaki
gelişmeler, siyasi haritaların değişmesi, ekonomik ve siyasi liberalleşmeler ile rejimlerin değişmesi ile
dünyanın bu bölgesi büyük değişiklikler yaşamıştı. 1992-1995 arası Bosna’da yaşananlar ardından Dayton
anlaşması ve bölgede başrolde olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç’in334 de zirvede hazır
bulunacak olması zirvenin ayrıca ve önemli bir detayıydı.
Diğer taraftan 1997 senesi Türk-Yunan ilişkileri açısından da yine zorlu bir yıldı. Kıbrıs Rum
kesiminin Rusya’dan satın almak istediği S-300 füzeleri kriz yaratmış ve zirve ile hemen hemen aynı günlerde
Rumların Nikiforos askeri tatbikatından sonra KKTC’de S-300’leri imha prova tatbikatı gerçekleşiyordu.
Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin bizzat bu tatbikata KKTC’de katılmıştı. 3-5 Kasım tarihlerindeki bu
Toros-2/97 tatbikatından sonra bu kere Doğu Akdeniz’de Kararlılık-97 tatbikatı başlayıp 8 Kasım’da sona
erecekti. Girit zirvesi tam bu tarihlerin içinde 2-4 Kasım arasındaydı. Türk-Yunan ilişkilerinin kısa geçmişi
açısından takvime baktığımızda ise daha bir yıl önce 30/31 Ocak 1996 gecesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren
Kardak krizinin son aşaması yaşanmıştı. O dönemde kurulan Simitis Hükümeti adeta bu krizi kucağında
bulmuştu. 1982 3.Deniz Hukuku Konferansları neticeleri 1995 yılında tüm imzalayan ülkeleri dolaşıp sürecini
tamamladıktan sonra yürürlüğe girince Yunan parlamentosu 1 Haziran günü Ege’de “uygun görüleceği zaman
siyasi iradenin karasularını 12 mil’e çıkarma hakkı mahfuzdur” kararını alıyor, bir hafta sonra ise TBMM
toplanarak 8 Haziran 1995’de Yunan 12 milini “casus belli” savaş nedeni sayan kararını dünyaya ilan
ediyordu.335 1997 yılı içinde ise bir kaç ay önce Ağustos ayında Madrid’de Simitis-Demirel mutabakatı
gerçekleşebilmişti. İki ülkeyi birbirinden habersiz Ege’de inisiyatifler almamaya ve işbirliğine davet eden bu
Slobodan Miloseviç (1941-2006), Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Başkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı.
Bu hususta bir tespit yapmak durumundayız. 8 Haziran 1995 tarihli bu karar Meclis Başkanı Kamer Genç’in kürsüden okuduğu
bir Başkanlık bildirgesi olup oylamaya sunulmamış ve Devletin ilgili makamlarına iletilmek üzere kaleme alınan bir metindir.
Ayrıca metnin içinde “casus belli” ifadesi yoktur. Amaç TC Hükümetne “askeri bakımdan gerekli görülecek tedbirler dahil olmak
üzere” ifadesiyle tüm yetkilerin Gurup Başkanvekilleri tarafından imzalı verilmesidir.
334
335
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belge aslında Yunan meclisinin ve TBMM’nin bir yıl önceki kararlarını biraz revize edip bizim de “casus
belli”yi revize etmiyor muydu? İşte bu ortamda Girit zirvesi vesilesi ile 3 Kasım akşamı gerçekleşecek
Yılmaz-Simitis buluşması çok önemli idi. Bir de tabii bir ay sonraki 1997 Lüksemburg zirvesi Türkiye’nin
AB aday adaylığı süreci için ayrıca önem atfetmekteydi. Türkiye Girit zirvesine Başbakan Mesut Yılmaz
başkanlığında bir heyet ile katılıyordu. Makalemizin bundan sonraki kısmı bu zirvede tarafımdan tutulan
notlardan derlenmiştir.
2. II.GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVESİ- KASIM 1997- GİRİT
aZirve’de ilk gün
2 Kasım 1997 sabahı İstanbul’dan uçak ile Ankara’ya geldim. Girit heyeti ve uçağı Ankara’dan hareket
edecekti. Ankara’ya varıp iki saat öncesinden VIP salonuna geçtim. Salonda önce Başbakan’ın Basın Müşaviri
Sevgi Ulusay’ı gördüm. Dışişleri Bakanlığı ise geniş bir kadro ile katılıyordu. Ben Başbakanlığın listesinde
idim. Koruma ekibi ile birlikte tüm heyet 44 kişi idik. THY’nin bir DC-9 uçağında ayrıca basın mensupları
ile birlikte hatırı sayılır bir kalabalık oluşturmuştuk. Yunanistan’dan heyete katılacak olan ve aynı yıl Atina
Büyükelçiliğimizde Doktora çalışmalarım için arşiv taramamı bahar aylarında yaptığımda Büyükelçi Ümit
Pamir ile tanışmıştım. Sefaret Müsteşarı Tacan İldem’i ise 1983 yılında girdiğim Bakanlık Sınavı sözlü
aşamasından beri tanıyordum ama o zirveye katılmıyordu. Bir de Sefaret’den üçüncü Katip Suat Akgün
Atina’dan katılıyordu. Heyet listesindeki yazılı sıfatları ile Ankara’dan katılanlardan tanıdıklarım; Büyükelçi
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Ali İrtemçelik, Balkan ülkeleriyle ilişkiler Daire Başkanı Ünal Çeviköz,
Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Engin Soysal, Şube Müdürü Atilla Günay ve PRGY’de Başkatip
Çiğdem Tenker idi. Bu seyahat vesilesiyle ilk kez tanışacağım Dışişleri mensupları ise Dışişleri Bakanı İsmail
Cem, Büyükelçi Müsteşar yardımcısı Murat Sungar, Büyükelçi Müsteşar yardımcısı ve Bakanlık sözcüsü
Necati Utkan, Büyükelçi Balkan ülkeleri ile ilişkiler Yüksek Müşaviri Ali Hikmet Alp, Büyükelçi Orta Asya,
Kafkas ve Slav ülkeleri Genel Müdürü Aydin Şahinbaş, Elçi çok taraflı ekonomik işler Genel Müdür
yardımcısı Ercan Özer, Elçi Protokol Genel Müdür yardımcısı Ataman Yalgın, Elçi, Denizcilik-Havacılık
Genel Müdür yardımcısı Selahattin Alpar, BAGY-1 Daire Başkanı Kaşif Eryalçın, Dışişleri Bakanı Özel
Müşaviri Oğuz Demiralp idi. Diğer katılımcılar’dan Devlet Bakanı Cavit Kavak ve annemin hısımı DTP
Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u tanıyor, İstanbul Milletvekili Tekin Enerem ve Devlet Bakanı Rıfat
Serdaroğlu ile de yine ilk kez karşılaşıyordum.
Bu geniş heyet ile Girit İraklion’a varıldı. Benim ada’ya üçüncü gidişimdi. Birincisi bir yıl önce o
zamanki bir çalışmamdan dolayı bir Avrupa Radyaloji kongresine katılım, diğeri de aynı yıl 1997 baharında
Sefaretimize arşiv çalışmasına giderken Atina’daki olumsuz hava şartlarından dolayı Olimpik uçağının önce
Girite inmesi ve bir kaç saat de kalındığından havaalanından çıkıp biraz dolaşıp geri dönmemdi. Bir siyasi
tarihçi olarak çok istediğim halde bu iki seyahatte Hania’ya gidip Eleufterios Venizelos müzesini görmek
henüz mümkün olmamıştı. 2 Kasım öğleden sonra İraklion’un dışında Kapsis otel’e yerleşildi. Zirve
kimliğimle özel heyet alanında olmam eski tanıdığım gazeteci arkadaşların ilgisini çekmişti ama hepsine ilk
andan “resmi vazifedeyim benden uzak durun” demiştim. TRT Haber spikeri dostum Zafer Kiraz ise oradan
oraya yayın yapacağı köşeleri tespit için otelin kendilerine izin verilen kısımlarında keşif yapıyordu. Oldukça
yoğun bir program vardı. Zira tüm ülke heyet Başkanları ve mensupları birbirleri ile görüşecek, bir taraftan
sonuç bildirgesi için çalışılacak ve bizim için en önemlisi Simitis-Yılmaz görüşmesi gerçekleşecekti.
İlk gün akşamüstünden Yunan yetkililer, onlar için zirvenin ağır topları Türk Başbakanı ve Dışişleri
Bakanı ile özel bir ilgilenme yarışında idiler. Saat 16.00 civarında Dışişleri Bakanı Pangalos,336 Büyüleçi Ümit
Pamir, Başbakan Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakan yardımcısı Yorgos Papandreou 337 ve ben otelin önünde
koruma polisleri ile birlikte kısa bir yürüyüşe çıkıldı. Ön tarafta Pangalos, Mesut Bey ve Ümit Pamir’e Girit
ve İraklion ile otelin çevresi hakkında bilgi verirken Yorgos Papandreou ile ben arkada yürürüyorduk.
Kendimi tanıtıp sohbet etmeye başladık. Papandreou ile bu ilk tanışmama vesile olan 20 dakikalık yürüyüşte
336
337

Teodoros Pangalos (1938), Siyasetçi, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı.
Yorgos Papandreou (1952 - ), Siyasetçi, eski Pasok lideri, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan.
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dedelerimizin İkinci Dünya savaşı yıllarında Kahire’deki müşterek mesailerinden bahsettim. Dede Yorgos
Papandreou sürgündeki Yunan Hükümetinin üçüncü ve son Başbakanı olmuş daha sonra 1944 sonunda Alman
işgali bitince Yunan Hükümeti Kahire’den Atina’ya dönebilmişti. Benim dedem Enis Akaygen de ikinci Atina
Büyükelçiliği görevinin (1939-1945) önemli bir kısmını İsmet Paşa’nın talimatı ile sürgündeki Yunan
Hükümeti nezdinde Kahire’de Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçisi olarak gerçekleştirmişti. Torun Yorgos’un
babası 1996’da vefat eden eski Yunanistan Başbakanlarından Andreas Papandreou ise o dönemde Kahire
üzerinden Amerika Birleşik Devletlerine öğrenci olarak ilk seyahatini gerçekleştirmiş ve daha sonra
Yorgos’un annesi Margaret ile Amerika’da tanışıp evlenmişlerdi. Andreas’ın Kahire’den 1944’de 23 yaşında
iken ayrılışı ve ailenin heyecanını da o sırada babasının yanında Kahire’de olan akranı annem Ayşe Sıdıka
Tulça’dan dinlediklerim ile Yorgos Papandreou’ya aktardım. Papandreou “bunlar müthiş diplomatik ve özel
hatıralar, bir gün kitap yazarsanız Yunancasını da yapmalıyız ve bu hatıraları Yunan gençliği muhakkak
okumalı” dedi. Papandreou da bana çocuk yaşında iken Yunanistan’a ilk gelişini ve dedesinin 1960’ların
başında tekrar Başbakan iken Pire limanında rıhtımda kendisini karşılama hikayesini anlattı. 1997 Girit
zirvesinde kendisi ile tanıştıktan sonra Cem-Papandreou görüşmeleri vesilesiyle ve ayrıca Türkiye’ye
gelişlerinde Yorgos Papandreou ile bir çok kez karşılaşmış ve bir vesile ile annemi ziyaret etmek arzusunu
bana iletmiş ama organize olamamıştık. Yürüyüşümüz dönüşü otele girerken bahçede yerdeki dev satranç
alanı ve satranç taşlarını görünce Mesut Bey “burada bir ara satranç oynasak” dedi. Bu kısa ama benim için
anlamlı yürüyüşten sonra İlk akşam tüm heyet mensupları Mouses restoran’da Yunanistan Başbakanı
Simitis’in verdiği “Creatan dinner” akşam yemeğinde buluştuk.
2 Kasım 1997 akşamı yemek öncesi kokteylde ayrıca Romen heyeti ile kısıtlı romencem ile sohbet
etme imkanım olmuştu. Baba tarafından Romanya’daki ecdadımı ve Romanya Kraliyet ailesi ile ilişkilerini
biraz anlatınca ilgilerini çekmişti. Romanya’da dört kuşak aile geçmişinde bir milletvekili, bir kraliçe yaveri
ve romen ordusunda bir şehit olması Romanya’nın Atina Büyükelçisi ve Dışişleri Müsteşarını fazlasıyla
etkilemişti. Zirve boyunca küçük küçük sohbet ve yorumlarımız ara ara devam etti. İlk akşam daha sonra
bizim heyetten Atilla Günay ve Çiğdem Tenker ile de yemekte sohbet ettik.
bZirve’de ikinci gün ve Yılmaz-Simitis görüşmesi
Ertesi gün zirvenin en yoğun günü idi. Sabah önce Hüsamettin Cindoruk ile karşılaştım. ‘’Akrabam
günaydın’’ dedi. O sırada karşılaştığım Büyükelçi Ümit Pamir ise, “Zannederim tam bitirmemiştiniz, bir
dahaki geliş sefaret arşivine ne zaman” diye sordu. 1998 baharında tamamlamak istiyordum ve bu minvalde
kendisine ifade ettim. Gerçekten de o sırada devam ettiğim Doktora çalışmalarım için Dışişleri Bakanlığının
müsadesi ile Atina Büyükelçiliği arşivlerinde çalışma yapabilmem benim için bulunmaz bir imkan ve şanstı.
Sabah kahvaltısında ise Büyükelçi Oğuz Demiralp ve Büyükelçi Selahattin Alpar ile sohbet ettik. Oğuz
Demiralp zirve sırasında Başbakan’a aktarılması gereken ani detaylarda benim aktarma şansım olur mu diye
sordu. Zira birçok ikili görüşme olacağından ve zaman darlığından bazı görüşmeler Diplomatlar arasında
dağınık olacak Başabakan veya Dışişleri Bakanı katılmayacaktı ancak onları bilgilendirmek lazımdı. Aslında
kadro geniş ama yoğunluk ve görüşme sayısı da bir hayli fazla idi. Heyette olduğum ve Mesut Bey’e yakın
görüldüğüm için bu temas ve tedbirlere nazik bir şekilde Dışişleri bürokratları beni de dahil ediyordu. Oğuz
Demiralp kısa günde tanıdığım ama hayran kaldığım bir Diplomattı. Selahattin Alpar’dan ise Ege konularında
o zirvede 1983’de Namık Yolga’dan sonra en çok bilgi aldığım bir Diplomat oldu. Daha sonra 2002’de bir
Tahran ziyaretimde kendisi İran’da Sefir iken
o sırada Ankara’da bir toplantıda olduğu için tekrar
karşılaşamamıştık.
O sabah zirve bir büyük salonda yuvarlak bir masa etrafında önce topluca başlayacaktı. Hükümet
Başkanları ve Dışişleri Bakanları dışında heyetlerden dörder kişi bu oturumda yerlerini alacak bizler de bir
üst ara balkon gibi bir kısımda hemen yukarıda salonun etrafı üstü boyunca oturacaktık. Başlangıç saati 10.00
dan önce heyetler Lobi’ye gelmeye başladı. Türk heyetinden orada olanlarımız o sırada gelen Slobodan
Miloseviç ve heyeti ile tokalaştık. Girit zirvesi Miloseviç’in benim bildiğim son katıldığı Dış ziyaretlerden
biri olmuştur. Ayaküstü de olsa yirminci asrın son on yılı içinde Batı Balkanlara damga vuran lideri ile
selamlaşmıştım. Liderler ve heyetleri salona yerleşti biz de bize ayrılan kısımlara oturduk. Mikrofonlar açık
ama henüz toplantının ilk sözleri sarf edilmemişti. Zirvenin Doyen lideri olan 1917 doğumlu Makedonya
407

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov338 birden sırpça “Bu toplantı Osmanlı zirvesine benzedi, baksanıza masanın
etrafına” deyiverdi. Tercümanlar da çevirdi tabii. Sırp Lider Miloseviç de “Kiro doğru söylüyorsun ama
eksiğin var, Osmanlı’nın hepsi burada değil” diye ilave etti. Biraz çaprazda olduğumdan Mesut Yılmaz ve
İsmail Cem’in yan yana gülümsemelerini rahatça görebildimdi.
O gün ilk genel toplantıdan sonra saat 13.00’de aile fotoğrafı çekimi oldu. Öğlen Yunanistan
Başbakan’ı Kostas Simitis katılımcı heyet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarına El Greco lokantasında bir
yemek verirken kalan heyet mensupları bizler de Knossos lokantasında idik. Sabah seansında Yunanistan’ın
bu zirve sekretaryasının sürekli olarak Atina’da oluşması teklifine Türkiye ve Makedonya karşı çıkmışlardı.
1997 yılı ititbariyle Yunanistan’ın Balkanlarda oynamak istediği rol aslında son beş yıldır uygulamak istediği
idi. Bu bölgedeki tek AB üyesi ülke olarak bölge ülkelerinden bazılarının Brüksel ile olan sıkıntılı temaslarını
Atina üzerinden geçirip inisiyatif alma gayreti idi. Türkiye ile olan Balkan coğrafyasındaki mücadelesi de
ekonomik alanda ön planda olabilmek, Karadeniz bölgesinde ise de en az Türkiye kadar bayrak
gösterebilmekti. 1992’de Turgut Özal’ın çağrısı ile (KEİ) Karadeniz Ekonomik İşbirliği topluluğuna
Yunanlılar bu sebebten koşarak gelip üye olmuşlardı. Balkan cephesinde Yunanlıların Sırbistan’a veridikleri
siyasi mesaj “AB ile sorunlarında ben aracı olabilirim” idi. İşte öğlen yemekte Diplomatlar ülkelere göre
aralarında bu detayları konuşuyorlardı.
Öğleden sonra saat 16’dan itibaren tekrar sabahki formatta Heyet Başkanları ve + 4 şeklinde bu kere
kendi aralarında görüşecekler ve birer tercüman içeri girebilecekti. Sırbistan, Makedonya ve Romanya
Delegasyonları ile görüşmelerin hepsine Başbakan Mesut Yılmaz katıldı. Romenlerle olan görüşme öncesi
Atilla Günay yanıma gelip;
- “Sen girer misin” diye sorunca, Romen Başbakanının ortak dil olarak Mesut Bey ile İngilizce
konuşabileceğini, Romence olur ise Sefaretlerinin kendi adamlarını tercih edeceğini ve zaten benim
romencemin Romenceden Türkçeye değil ama Türkçeden Romenceye bu seviyede bir görüşmede yetersiz
kalacağını ifade ettim. Bunun üzerine bizim taraftan Atilla girdi, içeride de İngilizce konuşulmuştu.
3 Kasım 1997 gününün asıl ön plandaki buluşması akşam yemekten önce yapılacak olan YılmazSimitis görüşmesi idi. Saat 21’de planlanan akşam yemeğine katılımın Türk ve Yunan heyetleri için biraz
gecikmeli olacağı belliydi. Açık alanda otel’in havuz kısmının devamında bir geniş köşede Girit’in hala ılık
Kasım ayı akşamında iki büyük koltuk ve etrafındaki sandalyelerle düzenlenmiş oturma alanında saat 20.00’de
iki ülke Başbakanları ve heyetleri buluştular. Görüşme öncesi Romanya’nın Atina Büyükelçisi yanıma gelip
Türk-Yunan görüşmesi saati yaklaştıkça bu görüşmeye kilitlenmeye başlayan zirvedeki atmosferden rahatsız
olmuş olacak ki “biz Balkan zivesine mi geldik yoksa Türk-Yunan zirvesine mi anladım Mr.Tulça” deyiverdi
bana. İkinci tespiti ise daha ilginçti “şu Yunanlılar’ın size olan hasmene tutumunu anlamıyorum, nedir bu kin,
siyasi olsa diplomatlar burada gayretleri ile, din desen biz de ortodoksuz ama siz bizim ülkemizdeki bir
azınlığımızın mensubusunuz, Romanya kilisesinden Türklere karşı böyle bir yaklaşım hiç gördünüz mü, ben
yemeğe geçeğim” diyerek uzaklaştı.
O akşamki Simitis-Yılmaz görüşmesini şöyle özetleyebilirim; İki liderin de aralarında Almanca
konuşmaları belli bir sempati ortamını yaratmıştı. Mesut Bey’in görüşmeden sonra bize aktardığı, Başbakan
Simitis’i tahmininden daha cana yakın bulması idi. Ancak zirvenin başından beri Dışişleri Bakanları Pangalos
için benzer sıcak ifadeleri kullanmamıştı. Simitis ise daha dört ay önce Madrid’de Süleyman Demirel ile Ege
sorunları için mutabakata imza atan kişi idi. Türk tarafı görüşmede; “iki ülke arasındaki işbirliğini
canlandıralım, diyalog kopmadan sürsün hatta birer özel temsilci atayalım” görüşünü gündeme getirdi.
Simitis’in339 diyaloga itirazı yoktu ancak temsilci meselesini daha sonra cevaplamak istediğini Türk tarafına
belirtti. Yunan Başbakanı gerilimlerin azaltılması ortamına sıcak bakıyor ancak bunu hayata geçirmek için
sanki bir süreye ihtiyacı vardı. Tam bu ortamdayken Türk tarafının yukarıda bahsettiğim 1988 PapulyasYılmaz mutbakatı ile üç ay önceki Madrid mutabakatına veya bir tanesine iki tarafın sadakat ifadelerini
kapsayacak bir açıklama yapılması önerisine Simitis’in menfi yaklaşımı görüşmenin sonunda kazanılabilecek
yeni bir mesafeyi ortadan kaldırdı. Yine görüşme sırasında Türk tarafı önkoşulsuz diyalog için ısrar ederken
338
339

Kiro Gligorov (1917-2012), 1991-1995 ve 1995-1999 Makedonya Cumhurbaşkanı.
Kostas Simitis (1936), Siyasetçi, eski Pasok ve Yunanistan Başbakanı (1996-2004).
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Yunan tarafı adım adım ilerleyelim görüşünde idi. Türk tarafı Ege için her zamanki gibi sorunların birbirinden
ayırd edilemeyeceğini ifade ediyor Yunan tarafı ise sadece kıta sahanlığını tartışırım düşüncesini
savunuyordu.
Özetle bu zirvede Başbakan Mesut Yılmaz açısından şahsen Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis
olumlu bir intiba bırakmış ancak Yunan Başbakanı kendi muhalefeti ve ülkesi açısından zamana ihtiyacı olan
bir lider intibanı vermekteydi. İki lider arasında bir karşılıklı anlayış vardı ama neticede bu görüşmeden somut
bir sonuç çıkmamıştı. Bir de Simitis’in sıcak bakmasa da “özel temsilciler” konusunda iki hafta içinde bir
yanıt için Yılmaz ile temas edeceği vaadi vardı. Ancak zirve biterken Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitris
Reppas “temsilciler formulünün söz konusu olacağını zannetmiyorum” deyivermişti.
c- Son gün ve zirveden ayrılış
4 Kasım 1997 sabahı saat 10’da tekrar bir genel toplantı vardı. Ancak gecesinden zirve sonuç bildirgesi
için diplomatların çetin mücadeleleri olmuştu. Bir sonraki toplantının Antalya’da gerçekleşmesine karar
verilmişti. Zirve sekreteryasının daimi bir adreste olmaması her defasında hangi ülke ev sahipliğini
üstleniyorsa o ülkenin uhdesinde olması kararlaştırıldı. Öğleden sonra heyetler yavaş yavaş Girit’den
ayrılacaklardı. Mesut Bey zirve sonrası Viyana’ya gidecekti. İki gün sonra ellinci yaş günü idi. Sabahki
oturumlardan sonra otelden ayrılmadan “Gel şu satranç alanına gidelim” dedi. İkimiz ve İstanbul Milletvekili
Tekin Enerem bahçeye çıktık. Mesut Bey “taşların mevcut durumdan devam edelim” dedi. Bir süre satranç
oynadık. Bu sahne Türk Basın mensupları için zirvenin Türk-Yunan kısmının üst başlığı ve ertesi gün
gazetelerdeki fotoğrafı oluvermişti. “Girit’de satranç oyunu!” Öğleden sonra adadan ayrıldık.
SONUÇ
Türk-Yunan ilişkilerinde görüşülmüş ama kararı zamana bırakılan konularda zaman zaman sonradan
değişen ikili tarafların birinin fikir ayrılığı veya ülke medyalarının konuyu yansıtması çerçevesine farklı
algılamalar hep olmuştur. Bunun bir geçmiş örneği Mayıs 1975 Demirel-Karamanlis Brüksel görüşmesi
öncesi hazırlıklarında yaşanmıştır. Bir önceki 38.TC Sadi Irmak Hükümetinin Uluslararası Lahey Adalet
Divanına gidilebilme konusunu görüşme iradesi Yunan tarafında daha ileri bir seviyede algılanmıştı. 31 Mayıs
1975 Brüksel görüşmesi öncesi Roma’da onbeş gün önceki ön toplantıya varıldığında Dışişleri Bakanı İhsan
Sabri Çağlayangil, Yunan heyetinde Dışişleri Bakanları Bitsios’un yanında pek de Yunanlıya benzemeyen bir
kalabalığı fark etmiş ve bunlar kim olabilir diye yanındaki Ecmel Barutçu ve Suat Bilge’ye sormuştur. Bu
kişilerin Amerikalı Deniz Hukuku Profesörleri olduğu ortaya çıkıp Türk heyeti oradaki mevcudiyetlerini
sorunca bu kere Bitsios, Çağlayangil’e “Sayın Bakan, buraya Divan’a başvurmak için tahkimnameyi
hazırlamaya gelmedik mi? Bu kişiler heyetimizle bu yapacağımız hazırlık için buradalar!” demiştir. Oysa
Türk tarafı için böyle bir hazırlık planlaması yoktur.
1997 Girit zirvesinde son ikisinin bahsi geçip ama ortak bir yansıması, basın açıklaması
gerçekleşemeyen Ege sorunlarında geçmişte iki ülkenin iradelerinin birbirine yaklaştıkları; 1976 Bern, 1988
Yılmaz-Papulyas veya 1997 Madrid mutabakatları benim nazarımda Ege’de tekrar bir yakınlaşma ve
birliktelikle yola çıkılacak ise her zaman dayanak noktası olmalıydılar. Bu konu ile ilgili en önemli hatıram
ise daha sonra 2002 yılında Büyükelçi Murat Bilhan Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı iken Selanik ve
Atina’ya kendisi, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve benim katıldığım üç kişilik bir heyet ile Bakanlık tarafından
çeşitli temaslarda bulunmak üzere gönderilmemiz sırasında yaşanmıştı. Atina’daki bir geniş toplantıda bir
Yunan katılımcı “Türkiye Ege’de ne istiyor” diye bir soru sorunca Murat Bilhan bana dönüp “sen cevapla”
demiş ben de önce Ege’deki görüşlerimizi anlatıp arkasından yukarıdaki fikriyatım çerçevesinde uzlaşı için
ise 1976 Bern mutabakatını özellikle adres göstererek konuşmamı bitirmiştim. Karşı tarafta oturan yaşlıca bir
Bey benden sonra söz alarak “Genç misafirimizin söylediklerine aynen katılıyorum başlangıç noktamız Bern
olmalıdır” demişti. Oturum bittiğinde bu Bey’in yanına gidip kendimi tanıttım “siz kimsiniz” diye
sorduğumda “Büyükelçi Yannis Tzounis” diye cevap verdi. Heyecanlanmıştım, Yunan diplomasisinin bir
dönem için efsane isimlerinden biri karşımdaydı, Bern mutabakatını 1976’da Büyükelçi Suat Bilge ile
imzalayan isimdi ve benimle aynı görüşteydi!
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Yukarıdaki bu iki farklı Yunan diplomatik bakış açısı örneğini verdikten sonra 1988 senesinden beri
katıldığım Türk-Yunan Diplomatik buluşmalarından edindiğim en önemli tecrübe, savaş ve barış arasında
bugüne kadar Kıbrıs Barış harekatı hariç iki ülkeyi diplomasinin her şeye rağmen savaşın dışında tutabildiği
gerçeğidir. Bu açıdan makalemizin ilk kısmında bahsettiğimiz son Doğu Akdeniz Deniz yetki alanları
sorununun çözümü de Diplomasi masası olmalıdır. Türkiye ve Yunanistan’ı bir çatışma uzun yıllar aralarında
uçurum yaratacak bir ortama ve zamanla bir değil bir kaç savaşa arka arkaya ve Kıbrıs’ı da kapsayarak
sürükleyebilir. Bu durumun bertaraf edilmesi iki ülke Diplomasisinin doğrudan diyaloga başlamasıdır.
Umarımız ki gelecekte iki ülke diplomatlarının mutfaklarında hazırlayacağı çalışmalar siyasi liderler
tarafından da Barış ve Dostluk yönünde hem bölgemiz hem ikili ilişkilerimiz için hayata geçer. Bu maharetin
hayata geçmesi için ise bizden çok Yunanlı siyasi liderlerin mevcut politikalarını terk edip işbirliği yönünde
tercih yapma gereği şarttır. Bunun gerçekleşebilmesi için de iki ülke diplomasisi için en önemli ihtiyaç
duyulan husus karşılıklı ‘’Güven’’in oluşabilmesidir.
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(54)
Demet İRBAN340
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ*341
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON SCHOOL PRINCIPALS’ COURSE
SUPERVISION
ÖZ
Bu araştırma ile Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin
ders denetimlerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ders denetimi, klinik denetimin beş
basamağı olan; (1) Gözlem öncesi görüşme, (2) gözlem, (3) gözlem analizi ve stratejisinin yapılması, (4)
gözlem sonrası görüşme, (5) değerlendirme basamakları dikkate alınarak, öğretmenlere ders denetim sürecinin
nasıl işlediğine yönelik sorular sorulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi çerçevesindeki temel nitel
araştırma deseni (temel yorumlayıcı desen) kullanılmıştır. Araştırma, maksimum çeşitlilik örneklemesi ile
seçilmiş 5’i erkek 15’i kadın 20 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz yöntemine başvurulmuştur.
Araştırma bulguları, sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yarısının okul müdürlerinin yaptığı ders
denetimlerini gerekli bulmadığı, okul müdürlerinin çoğunlukla gözlem öncesi görüşme ve gözlem sonrası
değerlendirme yapmadıkları, bu nedenle ders denetimlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı
olmadığı, okul müdürlerinin sınıf içi gözlem yapma konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonuçlarını
ortaya çıkarmıştır. Buna göre okul müdürlerinin eğitim yönetimi, denetimi gibi alanlarda akademik eğitim
almaları, MEB tarafından okul müdürlerine ders denetimleri ile ilgili seminerler verilmesi gerekli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ders Denetimi, İlkokul Müdürleri, Sınıf İçi Gözlem, Teftiş.
ABSTRACT
This research aimed to reveal the opinions of the primary school teachers working in Ankara primary
schools about the cource supervision of the school principals. Course supervision is the five steps of clinical
control; Taking into account the steps of (1) pre-observation interview, (2) observation, (3) observation
analysis and strategy, (4) post-observation interview, (5) evaluation, teachers were asked about how the
course supervision process worked. The basic qualitative research pattern (basic interpretive pattern) within
the framework of qualitative research method was used in the research. In this basic interpretative pattern
research, semi-structured interviews were held with a total of 20 classroom teachers, 5 male and 15 female,
selected with the maximum diversity sampling in public primary schools in Ankara. Thematic analysis method
was used in the analysis of the data.
The research findings indicate that approximately half of the classroom teachers working in public
primary schools do not find the necessary supervision of the school principals, school principals mostly do
not make pre-observation interviews and post-observation evaluations, therefore, the course inspections do
not contribute to the professional development of teachers. It revealed the results that school principals'
knowledge and practices about observation methods, techniques or principles are not sufficient. Accordingly,
school principals should receive academic education in order to guide the teacher in areas such as education
management, supervision, education programs, and educational psychology, which will enable the teaching
process to function more effectively. It is deemed necessary to give seminars to the school principals about
the course inspections by MEB.
Keywords: Course Supervision, Primary School Principals, Classroom Observation, İnspection.
Ankara Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/
0000-0002-1239-2588. e-mail: demetyildrm@hotmail.com/ demetyildrm7@gmail.com
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GİRİŞ
Denetim yönetim süreçleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Öğretimin denetimi de eğitim sisteminde
eğitim öğretimin etkili bir şekilde devam edilebilmesi için yapılan denetimdir. Sınıf içinde öğretme öğrenme
sürecini geliştirmek üzere ders denetimleri yapılır. Denetimin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde
denetçilere büyük görevler düşmektedir. Öğretimde denetim görevi maarif müfettişlerinden alınarak okul
müdürlerine verilmiştir. Denetimin etkin bir şekilde yerine getirebilmesi, denetçi rol ve yeterlikleri ile
yakından ilgilidir. Okul müdürleri okulun lideri olarak, özellikle, işbirliği, rehberlik, mesleki yardım,
paylaşıma ve desteğe önem veren bir denetim şekli benimserse öğretmenlerin mesleki gelişimine ve örgütün
etkili işlemesine katkı sağlayabilir.
Günümüzde eğitim sistemlerinin başarısının, etkililiği ve verimliliğinin ölçülmesi onların
değerlendirilmeleriyle olur. Bu değerlendirme de yönetimin denetim aracılığıyla elde ettiği bilgiler aracılığıyla
sağlandığı için, denetim yönetimde gerekli bir süreç olup her örgütün sağlıklı bir şekilde devamı için
zorunludur denilebilir. Denetim bir örgüt için en önemli öğelerden biridir. Öğretimin denetimi, okullarda
eğitim ve öğretimin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, eğitim ve öğretimin gelişmesinin ve ilerlemesinin
sağlanması açısından çok önemli bir yere sahiptir. Etkili denetimler sayesinde eğitim kurumlarının
örgütlerinde hatalar en aza indirilip, gelişim sağlanabilir. Bir kurumun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için
yöneticilere önemli sorumluluklar düştüğü söylenebilir. Yöneticilerin görevleri yasal metinlerle belirlenmiştir.
Yöneticiler görev tanımlarının sınırları içinde örgütün sağlıklı bir şekilde devamı ve gelişimi için gerekli
önlemleri alır.
Denetim, örgüte uygun amaçların ve bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin saptanması, bu
faaliyetlerin verimlilik ve etkililiğinin araştırılarak kontrol edilmesi ve amaçların yerine getirilip
getirilmediğinin izlenmesi sürecidir (Taymaz, 2005).Denetim, örgütsel faaliyetlerin belirlenen amaçlar
doğrultusunda, tespit edilen ilke ve kurallara uygunluğunun anlaşılması süreci olarak düşünülebilir. Denetimin
genel amacı, örgütün amaçlarının ne kadarının gerçekleştirildiğini saptamak, daha iyi bir netice almak için
gerekli tedbirleri almak ve süreci geliştirmektir (Aydın, 2016). Ders denetimi ise genel olarak “öğretmenin
işlediği ders esnasında yapılan denetim” şeklinde tanımlanabilir. Taymaz ’a (2005) göre ise ders denetimi,
okullarda öğretici olarak görev yapan öğretmenlerin kendi aralarındaki yetişkinliğini, çalışmasını, uyguladığı
yöntemleri, öğretim ve eğitim etkinliklerindeki çalışmalarının, uygulamalarının, öğrencilerinin yetişme
düzeylerinin gözlenip incelenerek değerlendirilmesidir. Rehberlik için gerçekleştirilen ders denetimi
öğretmenlerin varsa eksikliklerini önlemeye ve eğitim sürecini verimli kılacak şekilde geliştirmeye
çalışmakta, denetim amaçlı gerçekleştirilen ders denetimi ise eksiklerin saptanması ve giderilmesi için
yapılmaktadır (Yeşil ve Kış 2015). Buna göre ders denetimlerinin kontrol amaçlı veya rehberlik amaçlı
yapılabileceği söylenebilir.
Türk Eğitim sisteminde denetim süreci gözden geçirildiğinde; Milli Eğitim Bakanlığı “İlköğretim
Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi”nde müfettişlerin kurumlarda teftişi, yönetici teftişi,
öğretmen teftişi ve diğer personel teftişi olarak gruplandırılmıştır. Ancak bu yönetmelik 26.08.2014 tarihinde
yürürlükten kaldırılarak, müfettişlerin “kurum teftişi” ile “seminer ve kurs teftişi” yapmakla görevli oldukları
belirtilmiştir. 24.05.2014 tarihli “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif
Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 59. Maddesinde kurum denetimi yine müfettişler tarafından
yapılmaya devam edecek fakat müfettişler gerekli gördüğü durumlar dışında düzenli olarak ders denetimi
yapmayacaktır. Bu durum okul müdürlerinin ders denetimi görevinin önemini daha da artırmıştır (Yeşil ve
Kış 2015). Müdürlerin ders denetim görevi 2508 sayılı Tebliğler Dergisinin 13. Maddesinde okul müdürleri
için tekrar hayata geçirilen denetim rolüne ilişkin öğretmen görüşlerinin de dikkate alınması faydalı olabilir.
Öğretmenin niteliği ve yeterliliği öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmede önemli bir yere sahiptir
(Levin, 2003). Okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmede sorumlu öğretmenlerin, öğrencilerin
belirlenen kazanımlara ulaşmaları için sınıflarda dersleri işlerken neler yaptıklarının öğrenci başarısına etkisi
olduğu söylenebilir. Öğretimin gerçekleşmesinde önemli görevi olan öğretmenlerin, bu rollerini oynarken
yerinde görülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Okullarda ders denetimi görevinin
okul müdürlerine verilmesinden ötürü okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterli alt yapıya sahip
olmaları gerekmektedir.
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Okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerinin durumunu belirlemek için yapılan araştırmalarda
öğretmenlerin görüşlerini almak gerekir. Araştırmada ders denetimi süreci, klinik denetimin beş basamaklı
süreci, dikkate alınarak beş aşamada ele alınmıştır. Bu aşamalar şunlardır: (1) Gözlem öncesi görüşme, (2)
gözlem, (3) gözlem analizi ve stratejisinin yapılması, (4) gözlem sonrası görüşme, (5) değerlendirme şeklinde
sınıflandırılmıştır (Cogan, 1973). Bu basamaklar dikkate alınarak öğretmenlere ders denetim sürecinin nasıl
işlediğine yönelik sorular sorulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin
görüşlerini ele alan bu araştırmada okullarda ders denetimlerinin nasıl gerçekleştiği belirlenerek, ders denetimi
uygulamalarına yönelik sorunlara öğretmen gözüyle çözümler aranmıştır. Ders denetimlerinin daha etkili ve
verimli olabilmesi için öneriler sunulmuştur. Buraya kadar tartışılanlar ışığında, araştırmanın odak noktasını
oluşturan sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin görüşlerinin öğretimde ders
denetimlerinin amaca hizmet etmesi ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu
araştırmanın problemini, Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin
ders denetimine ilişkin görüşleri ve sergiledikleri davranışları nasıl değerlendirdikleri oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın amacı 2017–2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Ankara ili Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetimine
ilişkin görüşlerinin neler olduğunu saptamaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır;
1. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerinin gerekliliğine ilişkin görüşleri
nelerdir?
2. Ders denetimi sürecinde;
Okul müdürlerinin öğretmenlerle gözlem öncesi görüşme aşamasında;
a) Görüşme yapıp yapmama durumu,
b) Gözlem amaçlarını açıklama durumu,
c) Gözlem yöntemini açıklama durumu,
d) Gözlem zamanını birlikte planlama durumu,
e) Gözlenecek ders ya da uygulamaların neler olduğu hakkında bilgi alma durumuna ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
3. Okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında;
a) Ders gözlemine girme zamanı,
b) Gözlemi nasıl yaptığı,
c) Kontrol listeleri tutma durumu,
d) Sınıf içi gözlem kayıt yöntem ve tekniklerini uygulama durumu,
e) Gözlem ilkelerine uyma durumu,
f) Okul müdürlerinin diğer etkinliklere (planlar, tutanaklar, ödevler,sınavlar vb.) bakma zamanı ve
durumuna ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
4. Okul müdürlerinin gözlem sonrası görüşme aşamasında;
a) Görüşme yapıp yapmama durumu,
b) Kullandığı gözlem yöntem ve tekniklerinden elde ettiği verileri paylaşma durumu,
c) Öğretmenlerin geliştirmesi gereken yönlerini söyleme durumu,
d) Öğretmenlerin güçlü olduğu yönlerini söyleme durumu,
e) Rehberlik etme ve yol gösterme durumuna ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
5. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetimlerinin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin
görüşleri nelerdir?
6. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetiminden etkilenme durumuna ilişkin görüşleri
nelerdir?
7. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerinin daha etkili ve verimli olması
için önerileri nelerdir?
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YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Sınıf öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye çalışan bu
araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Katılımcılarının deneyimlerinin alınması ve aktarılması,
rahat bir ortamda sohbet havası içinde daha uzun süreli araştırmaya ve irdelemeye imkân vermesi açısından
nitel araştırma yöntemi avantaj sağlamaktadır. Nitel araştırmacılar, insanların deneyimlerini nasıl ortaya
koyduklarını, dünyalarını nasıl yorumladıklarını ve deneyimlerinin nasıl anlamlandırdıklarını anlamak için
gayret gösterirler (Merriam, 2015). Nitel verilerle olayların nedeni ve nasıl gerçekleştiği konularında bilgi
edinilebilmektedir. Bu yüzden detaylı bilgi edinme konusunda nitel veriler önemlidir. Görüşme, gözlem,
doküman analizi ve ankette sorulabilecek açık uçlu sorularla bu tür veriler sağlanabilir (Cohen ve Manion,
2000).
Araştırmada desen olarak nitel araştırma yöntemi çerçevesindeki temel nitel araştırma deseni (temel
yorumlayıcı desen) kullanılmıştır. Merriam’a göre (2015) temel nitel araştırmanın amacı insanların
yaşamlarını nasıl ifade ettiklerini, deneyimlerini bu yaşamla nasıl bağdaştırdıklarını anlamaya çalışmaktır
Literatürde belirtilen özellikler göz önünde bulundurularak sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders
denetimlerine ilişkin görüşlerini tam anlamıyla geçmiş ve şu anki deneyimlerini de dikkate alarak, ders
denetimlerinin nasıl gerçekleştiğini derinlemesine ve farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak olduğu
gibi araştırma yapma düşüncesi; araştırmacıyı yöntem olarak nitel araştırmaya ve desen olarak temel nitel
araştırma desenine yönlendirmiştir.
Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile
belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Altındağ ve Çankaya ilçeleri kamu
ilkokullarında görev yapan ve son iki yıl içinde okul müdürü tarafından ders denetimi yapılan 20 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına ve maksimum çeşitlilik örneklemesine göre
seçilmiştir. Miles ve Huberman’a (2015) göre maksimum çeşitlilik örneklemesinin amacı, “farklı çeşitlilikleri
belgelemek ve önemli genel geçer kalıpları tanımlamaktır. Buna göre katılımcıların her biri farklı ilkokullarda
görev yapmakta olup, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve kıdemlerine göre farklılık göstermektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere ait bilgiler
Değişken
Öğretmen
f
%
Kadın
15
75
Cinsiyet
Erkek
5
25
Toplam
20
100
30-40
8
40
41-50
8
40
Yaş
51 ve üzeri
4
20
Toplam
20
100
Ön lisans
3
15
Lisans
13
65
Tezsiz Yüksek Lisans
2
10
Öğrenim Durumu
Tezli Yüksek Lisans
1
5
Doktora
1
5
Toplam
20
100
10-20
8
40
21-30
9
45
Kıdem
31-40
3
15
Toplam
20
100
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Tablo 1 incelendiğinde görüşülen öğretmenlerin %75’i kadın, %25’inin de erkek olduğu
görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çoğu kadındır. Yaş dağılım açısından öğretmenlerin %40’ı 30-40 yaş
arasında, %40’ı 41-50 yaş arasında, %20’ sinin de 51 ve üzeri yaşta oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar
doğrultusunda görüşmeye katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının 30-50 yaş arasında toplandığı
görülmektedir. Öğretmenlerin %65’i lisans mezunu, %15’i ön lisans, %10’u tezsiz yüksek lisans, % 5’i tezli
yüksek lisans ve %5’ i de doktora mezunudur. Öğretmenlerin öğretim durumlarına baktığımızda büyük
çoğunluğunun lisans mezunu olduğu yüksek lisans ve doktora yapan kişi sayısının dört olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin %45’i 20-30 yıl, %40’ı 10-20 yıllık kıdeme, %15’ i de 31 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir.
Görüşülen öğretmenlerin hepsinin en az 10 yıl kıdeme sahip oldukları, en fazla yıl olarak tecrübeye sahip
öğretmen sayısının ise üç olduğu görülmektedir.
Görüşülen öğretmenlere son iki yılda okul müdürleri tarafından yapılan denetim sayıları da sorulmuş
olup, öğretmenlerin 11’i son iki yılda iki kez, 5’i bir kez ve 4’ü de dört kez denetim geçirdiklerini
söylemişlerdir. Buna göre görüşülen öğretmenlerin tamamı son iki yılda en az bir kez okul müdürleri
tarafından ders denetimi geçirmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan görüşme tekniği, benzer konulara yönelmek yoluyla farklı
insanlardan aynı tür bilgileri almak için kullanılır. Görüşme formunun avantajları içerisinde görüşmeciye
zaman esnekliği sağlaması, değişik kişilerden sistemli ve karşılaştırmaya dayalı veri almayı sağlaması,
toplanan bilgilerin düzenleme ve analizindeki kolaylıklar sıralanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Görüşme formu hazırlanırken; bu alanla ilgili olarak hazırlanmış çalışmalara ilişkin literatür
incelemesi yapılmıştır. Literatür incelemesinden kapsam geçerliliğini sağlamak için sonra uzman görüşüne
başvurularak görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm
katılımcılara ilişkin kişisel ve mesleki bilgileri (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem) içermektedir. İkinci
bölüm ise ikinci bölümü ise sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerinin ders denetimlerine ilişkin görüşlerini
belirlemek için sorulan sorulardan oluşmuştur. Bu sorulardan, ders denetim sürecinde gerçekleştirilen sınıf içi
gözlem aşamalarına yönelik sorular birinci boyutta, öğretmenlerin denetimden etkilenme, mesleki açıdan
gelişme, ders denetiminden beklenti ve önerilerine yönelik sorular ikinci boyutta olacak şekilde sorulmuştur.
Görüşme formunda yer alan soruların anlaşılırlık ve açıklık ilkesine uygunluğunun sınanması amacıyla bir
grup ilkokul öğretmenin görüşleri alınmıştır. Bu şekilde görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşmeler
bizzat araştırmacı tarafından, katılımcıların doğal ortamlarında yüz yüze gerçekleştirilmiş olup ortalama 20
ile 30 dakika sürmüştür. Görüşme öncesinde katılımcıların da rızası alınarak, aydınlanmış onam formları
imzalattırılarak, veri kaybını önlemek için ses kaydı yapılmış, daha sonra bu kayıtlar yazılı hale getirilmiştir.
Ses kaydını kabul etmeyen katılımcıların görüşleri ise not alınarak kayıt edilmiştir. Uygulama yapılacak
ilkokullar belirlendikten sonra Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır.
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin seçiminde farklı ilkokullarda görev yapmaları baz alınarak
amaçlı örnekleme çeşitlerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak seçilmiştir. Maksimum
çeşitlilik örneklemesi yöntemindeki amaç göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde
çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
Verilerin Çözümlenmesi
Sınıf öğretmenleri ile görüşme tekniği kullanılarak elde edilen verilerin analizinde tematik analiz
tekniği benimsenmiştir. Tema analizinde, görüşmeler yapıldıktan sonra yazılı hale getirilerek, bağlamsal
anlamda üst temalar (ana temalar) belirlenip, kategori ve alt temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Bu analize
dayalı olarak tablolar oluşturulmuş, kaç katılımcının ana tema ve alt temalarda görüş bildirdikleri frekansları
verilmiştir.
Tematik analiz, veri içindeki kalıpları (temaları) tanımlamak, analiz etmek ve raporlamak için
kullanılan bir yöntemdir. Veri kümesini (zengin) ayrıntılarla minimum düzeyde düzenler ve açıklar. Ancak,
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genellikle bunun ötesinde, araştırma konusunun çeşitli yönlerini yorumlar (Boyatzis, 1998).Tematik analizde
verinin kavramsallaştırılması ve varolan durumu ortaya koyabilmek için tanımlayabilecek temaların ortaya
çıkarılma çabası vardır (Liamputtong, 2009). Araştırmada elde edilen verilerin analizinde tematik analiz
tekniği benimsenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, “Öğretmenlerin ders denetimlerini gerekli bulma
nedenleri”, Okul müdürlerinin ders gözlemi öncesi, gözlem ve gözlem sonrasında yaptıkları uygulamalar” ve
“Ders denetimlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler” şeklinde ana temalara ayrılmıştır. Bu ana temalardan
da öğretmenlerin ifadelerine göre alt temalar oluşturulmuştur. Bu temalara ilişkin bulguların sunumunda
katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiş ve bu görüşler katılımcıların açıklamalarına
dayalı olarak yorumlanmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin ders denetimlerini gerekli bulma
durumları, okul müdürlerinin gözlem öncesi görüşme aşamasına ilişkin davranışları, ders gözlemi
aşamasındaki davranışları, gözlem sonrası görüşme aşamasındaki davranışları, okul müdürlerinin ders
denetiminin mesleki gelişimlerine olan katkısı, ders denetimlerinden nasıl etkilendikleri ve okul müdürlerinin
yaptığı ders denetimlerinin daha etkili ve verimli olması için öneriler şeklinde incelenmiştir. Öğretmenlerin
ders denetimlerinin gerekli bulma durumları, okul müdürlerinin gözlem öncesi, gözlem ve gözlem sonrası
yaptıkları, ders denetimlerinin öğretmenlere mesleki katkıları, öğretmenlerin ders denetim sürecinin daha
verimli geçmesi için sundukları öneriler araştırmanın ana temalarını (üst temaları) oluşturmaktadır. Verilen
benzer cevaplar birleştirilerek alt temalar oluşturulmuş bunlara ait frekanslar gösterilmiştir. Alt temalara
ilişkin öğretmen görüşleri, bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak ve temaları desteklemek için,
doğrudan alıntılarla verilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gerekli bulma durumuna
ilişkin bulgular
Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gerekli bulma durumu ana temasına
ilişkin alt temalar gerekli bulma ve gerekli bulmama şeklindedir. Buna ilişkin tematik analiz Tablo 2’ de
verilmiştir.
Tablo 2. Okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gerekli bulma durumlarına ilişkin
öğretmen görüşleri
Tema
Alt Temalar
f
Gerekli bulmaz
11
Gerekli Bulma
Durumu
Gerekli bulur
9
Toplam
20
Tablo 2 incelendiğinde görüşme yapılan öğretmenlerin yarıdan fazlası, okul müdürlerinin yaptığı ders
denetimlerini gerekli bulmamaktadır. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı ise yapılan bu ders denetimlerini gerekli
buldukları yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna göre, okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerini sınıf
öğretmenlerinin çoğunluğu gerekli bulmamaktadır.
Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemelerini gerekli bulma nedenlerine ilişkin
bulgular
Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemelerini gerekli bulma nedenleri ana temasına
ilişkin alt temalar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemelerini gerekli bulmalarına ilişkin
nedenler
Ana Tema

Alt Temalar
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Gerekli Bulma
Nedenleri

Sınıf içinde olup bitenleri gözlemleme
Öğretmenin bir dersi işleme şeklini görebilme
Öğretmenin çalışmaları hakkında bilgi edinebilme
Öğretmene rehberlik edebilme
Eksiklikleri saptayabilme
Motivasyon ve morali artırma

6
5
4
4
2
1

Öğretmenlerle koordinasyonu sağlama

1

Mesleki yardıma
yönlendirebilme
Ekonomik olma

ihtiyacı

olan

öğretmenleri

1
1

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimini gerekli bulmalarına ilişkin
söyledikleri nedenler verilmiştir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimini gerekli bulma nedenlerinin
başında, okul müdürlerinin sınıf içinde olup bitenleri gözlemlemesi gerekliliği gelmektedir. Öğretmenlerden
bazıları okul müdürlerinin öğretmenlerin bir ders işleme şeklini görmesi gerektiğini belirtirken, bazıları
öğretmenlerin çalışmalarının görülmesi ve öğretmene rehberlik edilebilmesi açısından müdürlerin ders
denetimlerini gerekli görmektedirler. Öğretmenler okul müdürlerinin ders denetimlerini gerekli görme
nedenleri arasında mevcut eksikliklerin saptanabilmesi ve motivasyon ve morali artırma, öğretmenlerle
koordinasyonu sağlama, mesleki yardıma ihtiyacı olan öğretmenleri yönlendirebilme ve ekonomik olması gibi
nedenleri sıralamışlardır. Bu nedenlere örnek olabilecek bazı öğretmen ifadeleri şu şekilde verilebilir:
Her çalışan sistemin denetime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Müdür eğitim öğretimde yetkin ise
katkısı oluyor. Sınıfta ne yapıldığı ile ilgili, öğretmenin çalışmaları hakkında bilgi edinmiş olur (Ö2)
Ders denetimini gerekli görüyorum. Müdürler rehber olmalı öğretmenlere meslekleri ile ilgili yol
gösterici olmalıdır. Sınıfa girdikleri zaman farklı bir gözle sınıfta ne olup bittiğini gözlemleyebilirler.
Gördükleri eksiklikleri öğretmene bildirip bu konularla ilgili öğretmenlere rehberlik edebilirler. Bunun içinde
öncelikle uzman, donanımlı bir yönetici olmalıdırlar(Ö9)
Evet, gerekiyor, çünkü öğretmeni en iyi bilen, günü birlik takip etme imkanı olabilen, öğretmenin anlık
hatalarını görebilen tek kişi müdürdür. Müdürün de denetlemesi gerekir diye düşünüyorum. Öğretmeni daha
çok gözlem yapma fırsatı var ve ekonomik açıdan da daha kolay, yol yok, harcırahı yok, milli eğitime ekonomik
bir yükü de yok bu anlamda (Ö8)
Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gereksiz bulma nedenlerine ilişkin
bulgular
Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gereksiz bulma nedenleri ana temasına
ilişkin alt temalar Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin okul müdürlerinin derslerini denetlemesini gereksiz bulmalarına ilişkin
nedenler
Ana Tema

Alt Temalar
Denetimde yeterli bilgi ve donanıma sahip olunmaması

Objektif olamama
Gereksiz Bulma
Bir ders denetimi ile öğretmen hakkında bir kanı
Nedenleri
oluşturulamayacağı
Öğretmenin gereken mesleki bilgi ve tecrübeye sahip
olması
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Öğretim programları hakkında yetersiz bilgi

2

Öğretmenin ve öğrencilerin doğal olamaması

2

Denetimin stres yaratması
Öğretimi etkileyen diğer faktörlerin göz ardı edilmesi

2
2

Öğretmenin sınıfın yöneticisi olması

1

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimlerini gerekli bulmadıklarına
dair daha fazla neden ileri sürdükleri söylenebilir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimini gerekli
bulmama nedenlerinin başında, okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip
olmadıklarını düşünmeleri gelmektedir. Bunu okul müdürlerinin objektif olamayacağı, yanlı davranabileceği,
önyargılarını işin içine katabileceği nedeni takip etmektedir. Ayrıca öğretmenler bir iki ders saati süresinde
bir öğretmen hakkında genel bir kanı elde edilemeyeceği, bir ders saatlik ders denetiminin öğretmen hakkında
sağlıklı bir fikir veremeyeceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu nedenlere ilişkin öğretmen ifadeleri şu
şekilde örnek verilebilir:
Okul müdürlerinin ders denetimi yapması geçerli değil bence, eğer ki ders denetimi ise amaç, bir
saatlik denetim ders denetimi yapmaz. Örneğin, bir yere misafirliğe gidersiniz bir iki saat oturup çay kahve
içersiniz, o ev hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız onda da öyle… Yani bir saatlik yapılan ders denetimi
değil de sınıf ziyaretidir. Okul müdürlerinin sınıf ziyareti olabilir ancak denetimi olamaz çünkü denetim
olabilmesi için bir okulda denetim konusunda eğitimli kişilerin bir ay boyunca kalıp o öğretmenin bütün
derslerine girip gözlem yapması gerekir. Yani bu konuda uzmanlaşmak, uzman olmak gerekir. Okul müdürleri
bu konuda uzman değiller. Okul müdürünün görevi nedir? Bir okulu idare etmektir. Öğretmenlerinin ders
motivasyonunu artırmaktır, birinci görevi budur. Şimdi ders denetlemek başlı başına başka bir alandır (Ö5)
İdarecilerin ders denetimi konusunda yeterlilikleri olduğunu düşünmüyorum. Bence bu denetimi yapan
idareciler bu konuda çeşitli eğitimleri almalı ki yapabilsin yeterliliği yoksa yapmasın, sırf idareci oldu diye
böyle bir denetim hakkı verilmemeli, yeterlilikleri varsa öyle bir hak verilmeli hatta her idareciye değil de bu
konuda yeterli eğitimi almış kişiye bu hak verilmeli (Ö7)
Araştırma bulgularına göre, okul müdürlerinin ders denetimi ve öğretim programları hakkındaki
yetersiz bilgisi, öğretmenlerin ders denetimlerini gerekli görmemesinde başlıca neden olarak sayılabilir.
Okul Müdürlerinin Gözlem Öncesi Görüşme Aşamasında Yapılanlara İlişkin Bulgular
Okul müdürlerinin gözlem öncesi görüşme aşamasında yaptıkları ana tema olup, bu üst temaya
ilişkin beş alt tema (gözlem öncesi görüşme yapma, gözlem amaçlarını açıklama, gözlem yöntemini söyleme,
gözlem zamanını birlikte planlama ve gözlenecek ders ya da uygulamaların neler olduğuna ilişkin bilgi alma)
belirlenmiştir. Alt temalara ilişkin öğretmen ifadeleri ise en sonda verilmiştir.
Okul müdürlerinin gözlem öncesi görüşme aşamasında yaptıklarına ilişkin bulgular Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. Okul müdürlerinin gözlem öncesi görüşme aşamasında yaptıklarına ilişkin öğretmen
görüşleri
Ana Tema

Alt Temalar

Yanıtlar

f

Gözlem öncesi görüşme

yapar

2

yapmaz

18

açıklar

2

açıklamaz

18

açıklar

2

yapma
Gözlem Öncesi
Aşamada Yapılanlar
Gözlem
açıklama

amaçlarını
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Gözlem
açıklama

yöntemini

Gözlem zamanını birlikte
planlama

açıklamaz

18

planlar

3

planlamaz

17

alır
3
almaz
17
Tablo 5’ te görüldüğü üzere okul müdürlerinin büyük çoğunluğu gözlem öncesi görüşme
yapmamaktadır. Öğretmenlerin sadece 2’si “Evet gözlem öncesi görüşme yapıyor” cevabını vermiştir.
Öğretmenlerin çok azı okul müdürlerinin gözlem öncesinde gözlem yöntemini açıkladığını, gözlem zamanını
birlikte planladığını ve ders hakkında bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Bunlara ilişkin bir öğretmen ifadesi şu
şekilde örnek verilebilir:
Böyle bir denetimi yani gözlem amacını, yöntemini açıklayan bir denetimi son beş yıldır hiç görmedim.
Bu tür bir ders denetimi olduğunda sadece sınıfa girip ders dinlerlerdi. Birtakım notlar alır ve giderlerdi
(Ö13).
Okul müdürleri tarafından ders denetimi sürecinde gözlem öncesi görüşmeye gerekli önemin
verilmemesinin denetim sürecinin verimini azalttığı söylenebilir. Öğretmenlerin ders denetimleri ile ilgili
kararlara katılması bu sürecin yapılmasına daha ılımlı bakmalarını ve sürecin verimli geçmesinde de daha
fazla çaba sarf etmelerini sağlayacaktır. Bunun içinde ders denetimlerinin gözlem öncesi görüşme aşamasının
yapılarak özellikle bu aşamada öğretmenin de fikirlerine yer verilmesinin önemli olduğu söylenebilir.
Ders hakkında bilgi alma

Okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında yaptıklarına ilişkin bulgular
Okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında yaptıkları ana temasına ilişkin alt temalar Tablo 6’ da
verilmiştir.
Tablo 6. Okul müdürlerinin ders gözleminde yaptıklarına ilişkin öğretmen görüşleri
Tema
Alt Temalar
f
Bir yere oturup dersi dinleme
16

Ders Gözleminde
Yapılanlar

Öğrencilere sorular sorma

10

Evrakları kontrol etme

7

Dersle ilgili konuşma

6

Notlar alma

5

Öğrenci defterlerini kontrol etme

5

Sınıf düzenine, panolara bakma

4

Öğrenci davranışlarına dikkat etme

1

Tablo 6 incelendiğinde okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında en çok, sınıfta bir yere, genellikle de
arkada bir yere oturup, dersi dinledikleri görülmektedir. İkinci olarak müdürler ders gözleminde öğrencilere
sorular yöneltmekte, bunu sırayla, evrakları kontrol etme, dersle ilgili konuşma, ders hakkında bilgi alma,
derse katkı sağlama takip etmektedir. Bunlara ilişkin bazı öğretmen ifadeleri şu şekildedir:
Bizim ders anlatmamızı dinliyor kısa süre. Sonra biz kenarda duruyoruz, sorular soruyor, sınıf
düzenine bakıyor, Matematik sorusu, Türkçe sorusu, anlama, kendini ifade etme sorusu gibi. Böyle yani (Ö10).
Dersimi dinliyor, bazen çocuklara bir şeyler soruyor, bazen oturuyor bazen dolaşıyor yani her ikisini
de yapıyor, çocuklarla sohbet ediyor, çocukların defterlerine bakıyor, dersle ilgili gereken bir şey varsa
benimle konuşuyor o şekilde (Ö5).
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Okul Müdürlerinin Ders Gözlemi Sırasında Gözlem İlkelerine Uyma Davranışlarına İlişkin Bulgular
Öğretmenlere okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında gözlem ilkelerine uyma davranışları ana
temasına ilişkin beş alt tema (derse öğretmenle birlikte girme, gözlem sırasında derse müdahale etme,
gözlemde öğrencilere soru sorma, dersin sonuna kadar kalma ve öğretmenle birlikte dersten çıkma)
belirlenmiş ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında gözlem ilkelerine uyma davranışlarına ilişkin
öğretmen görüşleri
Tema
Alt Temalar
Yanıtlar
f
Birlikte girmiyor, sonra
19
Derse öğretmenle giriyor
birlikte girme
Birlikte giriyor
1
Müdahale ediyor, sorular
Derse
müdahale
11
sorabiliyor
etme
Müdahale etmiyor
9
Öğrencilere soru soruyor
Öğrencilere
soru
Gözlem İlkelerine sorma
sormuyor
Uyma Davranışları
Dersin sonuna kadar
kalıyor
Dersin sonuna kadar
Dersin sonuna kadar
kalma
kalmıyor
Bazen kalıyor
Birlikte çıkmıyor, önce
çıkıyor
Dersten öğretmenle
Birlikte çıkıyor
birlikte çıkma
Bazen çıkıyor
Öğrencilere

soru

16
4
13
5
2
11
8
1

Tablo 7 incelendiğinde okul müdürlerinin gözleme öğretmenden sonra girdiği söylenebilir.
Öğretmenlerin 11’i okul müdürlerinin gözlem sırasında derse müdahale ettiğini bunu da daha çok öğrencilere
soru sorarak ya da ders ile ilgili konuşarak yaptığını söylemektedirler. Öğretmenlerin 9’u ise derse herhangi
bir müdahalenin olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı gözlemde okul
müdürlerinin öğrencilere sorular yönelttiğini söylemişlerdir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası okul müdürlerinin
dersin sonuna kadar kaldığını belirtmiş, 5’i dersten önce çıktıklarını belirtirken, 2 öğretmen ise bazen dersin
sonuna kaldıklarını bazen de daha erken çıkabildiklerini ifade etmiştir. Öğretmenlerin çoğu okul müdürlerinin
dersten öğretmenle birlikte çıkmadıklarını, daha önce çıktıklarını, 8’i ise kendileriyle birlikte çıktıklarını
belirtmişlerdir. Buna göre okul müdürlerinin ders gözlemine öğretmenden sonra girip erken çıktıkları
söylenebilir. Bu da ders gözlem ilkelerine uygun bir davranış değildir. Ayrıca okul müdürleri özellikle
öğrencilere sorular sorarak derse müdahale ettikleri söylenebilir. Oysa okul müdürlerinin ders gözleminde
hazırlıklı gelerek derse müdahale etmeden gözlem yapması gerekir. Bunun da gözlem ilkelerine ters düştüğü
söylenebilir.
Araştırmada denetim ilkelerine müdürlerin çok dikkat etmediği saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, daha
etkili öğretme ve öğrenme işleminin gerçekleşmesi için denetimin belli ilkelere göre yapılması gerekmektedir.
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Okul müdürlerinin gözlem sonrası görüşme yapma durumuna ilişkin bulgular
Okul müdürlerinin gözlem sonrası görüşme yapma durumu ana temasına ilişkin alt temalar Tablo
8’de verilmiştir.
Tablo 8.Okul müdürlerinin gözlem sonrası görüşme yapma durumuna ilişkin öğretmen
görüşleri
Tema

Alt Tema

f

Gözlem Sonrası Görüşme
Yapma Durumu

Görüşme yapmaz

12

Görüşme yapar

8

Toplam

20

Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin 12’si okul müdürlerinin ders gözlemi sonrası görüşme
yapmadığını belirtmiştir. 8’i ise gözlem sonrası görüşme yaptığını söylemiştir. Bunlara ilişkin bazı öğretmen
ifadeleri şu şekilde örnek verilebilir:
Hayır, gözlem sonrası görüşme yapmıyor. Okul müdürleri, gözlem sonrasında bir görüşme ihtiyacı
duymuyorlar. Zaten gözlemleri de kendi kişisel görüşlerine göre oluyor. Biz sadece sonucu görüyoruz. Bu
yaptıkları değerlendirme sonucunda, çoğu arkadaşımız da hoşnut da olmadı. Ben de hoşnut olmadım. Benim
öğretmenlik düzeyimi, bu konuda akademik bir yetkinliği olmayan bir insanın değerlendirmesini çok üzücü
buldum. Ayrıca çalıştığımız mesai arkadaşımızla olası ki mutlaka aramızda sıkıntı olabilecek durumlar
olabiliyor. Bunu da mutlaka değerlendirmelerine yansıtıyorlar. O yüzden arkadaşlarım ve ben bu durumu hiç
olumlu bulmadık. Yanlış bir uygulamaydı (Ö3).
Yapıyor, odasına çağırıyor, eksik evrakları söylüyor, sınıf defteri dolup dolmadığına baktığını
söylüyor. Gözlemle ilgili yapıyor ama bilinçli olarak değil mesela şu konuyu şöyle yapsanız, şu eksikliği
gördüm, şöyle yapsanız daha iyi olur gibi ön açıcı destekleyici ya da hatayı düzeltici bir şekilde değil de, şu
evrağın eksik bu evrağın eksik gayet emrivaki bir şekilde, ast üst ilişkisini yansıtacak şekilde belirtiyor, ayrıca
objektifte değil zaten (Ö8).
Okul müdürlerinin gözlem sonrası görüşme yapmalarının ders denetimi sürecinde öğretmenin
kendini değerlendirmesi açısından önemli olduğu ve öğretmenlerin denetim sonrası böyle bir görüşmeyi
mesleki gelişimleri için bekledikleri söylenebilir. Gözlem sonrası verileri paylaşmak gözlem yapmanın en
önemli amaçları arasında sayılabilir.
Ders denetimlerinin daha verimli olmasına yönelik önerilere ilişkin bulgular
Okul müdürlerinin ders denetimlerinin daha verimli olması için öğretmen önerileri ana tema ve buna
ilişkin alt temalar Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9.Ders denetimlerinin daha verimli olması için öneriler
Öneriler
Ders denetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olma, akademik eğitim alma
Objektif olma
Öğretmene yardımcı, destekçi ve motive edici olma
İnsani ilişkilere önem verme
Öğretmeni teşvik ve takdir etme, yapıcı eleştiriler yapma
Denetimleri haberli yapma
Gözlem amacını, yöntemini önceden açıklama
Geliştirilmesi gereken ve güçlü yönleri söyleme
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10
8
8
7
6
6
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Gözlemlerini planlı yapma, kontrol listeleri tutma
Denetim zamanı öğretmenle birlikte planlanma
Gözlem öncesi ve sonrası görüşme yapma
Gözlem verilerini paylaşma
Hata bulmaya yönelik olmama
Okul müdürlerinin de denetlenmesi
Liyakate göre atanma
Gözlem ilkelerine uyma
Başka bir denetmen talep edebilme
Ders denetimlerinin yapılmaması
Daha sık gözlem yapma, sürece önem verme

6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3

Tecrübelerini aktarma

3

Ders denetimlerinde diğer faktörleri de dikkate alma
Yenilikleri takip etme
Gözlem sonrası öğrencilere de dönüt verme
Uzman bir denetçi grubu gelmesi
Sınıf ziyareti şeklinde yapma
Gözlem sonrası değerlendirmelerin raporlaştırılması
Farklı yöntemler kullanma

3
2
2
2
2
2
1

Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimlerinin daha etkili ve verimli
olması için önerileri arasında en fazla okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterli bilgiye sahip
olmaları ve akademik eğitim almaları gerektiğidir. İkinci sırada ise okul müdürlerinin objektif olmaları
önerilmektedir. Görüşmeye katılan öğretmenler okul müdürlerinin ders denetimlerinde öğretmene objektif
yaklaşamayacaklarını, özellikle iş arkadaşı olmaları nedeniyle de profesyonel davranmadıklarını
düşünmektedirler. Bunlara ilişkin öğretmen ifadeleri şu şekilde verilebilir:
Denetimlerin daha etkili olabilmesi için, gerçekten okul müdürlerinin bu konuda akademik eğitim
almaları gerekiyor. Okul müdürü olabilmek için Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü bitirmeleri gerekiyor.
Okul müdürlüğü biraz daha önemli bir görev olmalı. Herkes okul müdürü olmamalı diye düşünüyorum. Bu
şekilde okul müdürlerinin denetim yapması bence çok mantıksızdı (Ö3).
Objektif olmalılar, okul müdürleri öğretmenlerle arkadaşlık ilişkilerine bakılmaksızın, yani iş başka
arkadaşlık başka, yanlı davranmamalı, burada profesyonel olmaları gerekiyor. Okul müdürleri ders
denetimlerine bu arkadaşlık ilişkilerini yansıtıyorlar mutlaka… Yani okul müdürleri ders denetiminde benim
işime bakacak orada, yani benim kişiliğime, karakterime, onunla olan iletişimime bakmayacak, onla ilişkime
bakmayacak. Denetim sürecinin daha verimli olabilmesi için okul müdürlerinin biraz profesyonel olmaları ve
daha dikkatli olmaları gerekiyor bu konuda(Ö1).
SONUÇ
Öğretmenlerin yaklaşık yarısından fazlası okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerini gerekli
bulmamaktadır. Buna sebep olarak da ilk sırada okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterli akademik
bilgiye sahip olmadıklarını düşünmeleri ve ikinci olarak da ders denetimlerinde objektif davranamayacaklarını
düşünmeleridir. Ayrıca bir ders gözlemi ile öğretmen hakkında genel bir kanıya ulaşmanın çok sağlıklı
olamayacağını düşünmeleri ders denetimlerini gereksiz bulmalarında etkendir. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı
ise, okul müdürlerinin sınıfta neler olup bittiğine dair fikir edinmesi, varsa eksiklikleri saptayabilmesi ve bu
doğrultuda öğretmenlere rehberlik edebilmeleri için ders denetimlerini gerekli görmektedir.
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Öğretmen performansının sınıf içinde gözlenmesi ve bunların kayıt edilmesine olanak sağlayan çok
sayıda gözlem yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. Bunlar kontrol listeleri tutma, örnek zaman incelemesi,
kelimesi kelimesine kayıt, öğretmenlerinin sorularının kaydedilmesi ve analizi, sözel akış tekniğinin
uygulanması buna dair şema çizilmesi, Öğretmen hareket şemaları, öğretmenin sözel ve sözel olmayan
davranışlarının analizi, öğretmen geribildirimleri, öğrencilerin davranışlarının gözlenmesi ve analizi şeklinde
verilebilir (Aydın, 2016). Bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin gözlem kayıt
yöntem ve tekniklerini uygulamadıkları, bilmedikleri ortaya çıkmıştır.
Hopkins ve Moore ‘a (1993) göre gözlem aşamasının önemli gerekliliklerinden biri denetçinin nesnel
olabilmesidir. Denetçiler gözlem sırasında öğretimsel sürece müdahalede bulunmadan bilgi toplamalıdır.
Derse zarar verici bazı öğretmen davranışları olsa bile, emniyetle alakalı durumlar hariç denetçi derse
müdahale etmemelidir. Ancak o zaman öğretmenin dersinden elde edilen bilgi gerçek bir çözümleme için
kullanılabilir. Denetçi öğretim sürecine karışmadan, sınıfta neler olup bitiyorsa onu kaydetmelidir. Ayrıca
denetçi kayıtlara kendi kişisel eğilimlerini katmamalıdır. Ders gözleminde denetçilerin tarafsız olabilmeleri,
yorum katmadan verileri yorumlamaları ve gözlemde derse müdahale etmeden, olanı olduğu gibi kayıt
yapabilmeleri önemlidir.
Okul müdürlerinin büyük çoğunluğunun gözlem öncesi ve sonrasında görüşme yapmadığı, gözlem
zamanını onlarla birlikte planlamadığı, gözlem amaç ya da yöntemini açıklamadıklarını, uygulanacak ders ya
da uygulamalar hakkında herhangi bir bilgi vermedikleri ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerinin çoğunluğunun
ders denetiminlerine öğretmenlerden sonra girdiği, gözlem esnasında herhangi bir control listesi turumadığı,
gözlem yöntem ve tekniklerine ilişkin de teknik bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili
yapılan araştırmalar öğretmenlerin sınıf gözleminden önce denetimin planlanması aşamasında sürece dâhil
edilmeyi beklediklerini ortaya koymuştur.
Öğretmenler gözlem sonrası görüşmeyi ders denetimlerinde önemsemekte ve bu aşamaya okul
müdürleri tarafından daha fazla önem verilmesini beklemektedirler. Öğretmenler gözlem sonrası görüşmede
okul müdürlerinin ders gözlemi sırasında kullandığı yöntem ve tekniklerden elde ettiği verileri öğretmenle
paylaşmalarını istemekte, bu paylaşımların mesleki gelişimlerine katkısı olduğunu düşünmektedirler.
Öğretmenlerin çoğu okul müdürlerinin gözlem sonrası geliştirmeleri gereken ya da güçlü yönleriyle ilgili bir
değerlendirme yapmalarını beklemektedirler. Öğretmenlerin çoğu gözlem sonrası okul müdürlerince böyle bir
değerlendirme yapılmadığı için de ders denetimlerinden verim alamadıklarını düşünmektedirler. Kısacası
öğretmenler gözlem sonrasında geri bildirim almayı önemli görmektedir.
Öğretmenler okul müdürlerini gözlem sonrası rehberlik, yol gösterme ve mesleki yardımda bulunma
davranışında yetersiz bularak ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin tamamı okul müdürlerinin yaptıkları ders denetimlerinin mesleki gelişimlerine katkısı
olduğunu düşünmemektedir. Buna sebep olarak da öncelikle müdürlerin öğretmenlik becerileri ve öğretim
programı hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, mesleki katkı sağlayacak eğitiminin,
tecrübesinin olmaması, denetimlerin doğru yapılmadığı, gözlem sonrası bir değerlendirme yapılmadığı ve
objektif davranamadıklarını düşünmelerinden ileri gelmektedir. Ders denetimini gerekli bulduğunu belirten
öğretmenler de bu denetimlerin yapılmasının sakıncası olmadığını ancak okul müdürlerinin ders denetimleri
ile mesleki gelişimlerine katkı sağlayamadıklarını da belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin çoğu okul müdürlerinin yaptığı ders denetimlerinin daha etkili ve verimli olması için
müdürlerin ders denetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları bunun için de akademik eğitim almalarını,
objektif olmalarını, baskıcı ve zorlayıcı, tehditkâr bir tutumdan ziyade öğretmene yardımcı, destekçi ve motive
edici olmaları yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Ayrıca okul müdürlerinin insani ilişkilere önem vermeleri
gerektiği, iletişim becerilerinin iyi olmasının önemli olduğunu belirtmektedirler. Gözlem aşamalarına
ilişkinde özellikle gözlem öncesi, sonrası görüşme yapmaları, gözlem sonrası öğretmene muhakkak geri
bildirim vermelerini, ders denetimlerine haberli girmelerini, gözlem ilkelerine uymalarını, öğretim becerilerini
gözlemleyecek yöntem ve teknik bilgiye sahip olmalarını, öğretmeni teşvik, takdir etmeleri ve daha çok yapıcı
eleştirilerde bulunmaya özen göstermelerini önermektedirler.
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ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen öneriler şu şekilde belirtilebilir:
● Okul müdürleri ders denetimi konusunda eğitimden geçmelidir. Bu konuda MEB tarafından hizmet
içi eğitimlere ve seminerlere alınmalı, akademik eğitim almaları sağlanmalıdır.
● Uzun vadede okul müdürlerinin tamamının eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmaları
sağlanmalıdır.
● Ders denetimlerine göre öğretmen değerlendirilirken belli bir standart getirilmeli ve her öğretmene
eşit uygulanmalıdır.
● Okul müdürlüğü özel bir ihtisas mesleği olmalı ve okul müdürleri liyakate göre seçilmelidir.
● Ders denetimlerinin daha objektif bir şekilde yürütülebilmesi için MEB tarafından bakanlıktan
uzman bir denetçi grubu getirilmelidir.
● Öğretmenlerin ders denetimlerinde başarılı olan öğretmenlerin sınıflarında ders gözlemi
yapmalarına olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
● Öğretmenlerin ders denetimleri öncesi ve sonrası görüş ve istekleri dinlenilmeli ve dikkate
alınmalıdır.
● Öğretmenler ders denetimleri sonucunda muhakkak bir sonuca ulaştırılmalıdır. Ders denetimleri
sonucunda öğretmenin ihtiyacı olduğu öğretim programlarında gerekiyorsa seminerler verilmelidir. Ders
denetimleri sonrası mevcut eksiklikleri giderici öğretim faaliyetleri düzenlenmelidir.
●Okul müdürleri de yapılan ders denetimleri konusunda denetlenmeli, hesap verilebilirlik
sağlanmalıdır.
● Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına denetim ve öğretimde denetim dersleri olmalı ve
öğretmenlerin de bu konularda temel bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. Öğretmenler müdürün
objektifliğine güvenmiyorsa başka bir denetimci talep edebilmelidir. İlkokullarda ders denetimlerinde
sergilenen müdür davranışları yasal düzenlemeler yapılarak standart hale getirilmelidir.
● MEB tarafından ders denetimlerinin daha etkili ve verimli olması konusunda öğretmen görüşlerini
ele alan araştırmalar yapılmalı, yapılan araştırmalarda dikkate alınarak düzenlemeler sağlanmalıdır.
● Ders denetimleri sonucunda belirlenen iyi örneklere diğer öğretmenlerin de ulaşması sağlanmalı,
öğretmenler arasında da tecrübe ve bilgi aktarımını sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
●Etkili denetimlerin gerçekleştirilmesi için denetçiler,
okul yöneticileri, öğretmenler ve
akademisyenlerin katıldığı ortamlar düzenlenip görüşler ve sorunlar tartışılmalı, öneriler geliştirilmelidir. Bu
öneriler MEB tarafından dikkate alınmalıdır.
● Ders denetimlerinde ödüle dayalı bir sistem geliştirilmelidir.
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(55)
Haydar İRBAN342
OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN FARKLI ÜLKELERDEN (KÜLTÜRLERDEN)
GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN YÖNETSEL ve ÖĞRETİMSEL YETERLİLİKLERİ
MANAGEMENT and TEACHING COMPETENCES OF SCHOOL MANAGER AND TEACHERS
FOR STUDENTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (CULTURES)

ÖZ
Bu çalışma ile farklı ülkelerden (kültürlerden) öğrencilerin bulunduğu okullarda ve sınıflarda göçmen
öğrencilerin eğitim sistemine uyum sürecine yardımcı olabilmeleri için okul müdürlerinin kültüre duyarlı okul
yönetimi yeterliklerinin ve öğretmenlerin öğretimsel yeterliklerinin belirlenerek eğitim yöneticilerinin ve
öğretmenlerin farkındalıklarının artması beklenmektedir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim
öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak İlçeleri ile Gaziantep Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde
bulunan farklı tür ve basamaklardaki devlet okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul eden 22 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenden oluşmaktadır.
Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik sağlamaya
yönelik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu, araştırmacılar tarafından çalışma grubunu oluşturan
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak İlçeleri ile Gaziantep Şahinbey ve
Şehitkâmil ilçelerinde bulunan devlet okullarında ilkokullarda görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden 22 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler önce
betimsel olarak analiz edilmiş ve daha sonra içinde anlam kazandıkları bağlam göz önüne alınarak
değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilirken, her bir soruya ilişkin görüşler temalara ayrılmış, öne çıkan
temalara ilişkin frekanslar belirlenmiş ve tipik ifadeler aktarılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültüre duyarlı müdür, kültüre duyarlı öğretmen, göçmenler, öğretmenler.

ABSTRACT
With this study, it is expected that education administrators and teachers' awareness will be
increased by identifying the culturally sensitive school management competencies of school principals and
teachers' instructional competencies in order to help immigrant students to adapt to the education system in
schools and classrooms where students from different countries (cultures) are present.
The study group of this research consists of 22 principals, assistant principals and teachers working
in different schools of different types and levels in 2018-2019 academic year in Altındağ and Mamak districts
of Ankara and Gaziantep Şahinbey and Şehitkâmil districts. Sampling technique was used to provide
maximum diversity among purposeful sampling methods in determining the study group. The interview form
was applied to 22 principals, deputy principals and teachers who worked in primary schools in Altındağ and
Mamak districts of Ankara and Gaziantep Şahinbey and Şehitkâmil districts and accepted voluntarily to
participate in the study. The data obtained were analyzed descriptively and then evaluated according to the
context in which they gained meaning. While analyzing the data, opinions about each question were divided
into themes, frequencies related to prominent themes were determined and typical expressions were
transferred and interpreted.
Keywords: Culturally responsive principal, culturally responsive teacher, refugees, teachers.
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GİRİŞ
Günümüz dünyasında tek kültürden oluşan devletten bahsetmek zordur. Tarihsel olarak çok kültürlü
devletlerin varlığının yanı sıra ekonomik ve siyasi sebeplerden kaynaklanan göçlerin, savaşların ülkeleri çok
kültürlü bir hale getirdiği ve günümüzde de bu durumun yaygınlaştığı söylenebilir. Ülkelerin çok kültürlü bir
hale gelmesi sosyal ve açık bir sistem olan okulu da etkilemektedir. Bu noktada okul müdürlerinin ve
öğretmenlerin farklı kültürlere yaklaşımlarının ve farklı ülkelerden (kültürel yapılardan) gelen öğrencilere
yönelik uygulamalarının önem arz ettiği düşünülebilir.
Hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve gelişen dünyada eğitim örgütleri de kendilerini yenilemek
zorundadır. Bu hızlı değişim karşısında okulun ve okul müdürünün rolleri değişmekte ve çeşitlenmekte, okul
müdürlerinin bu rolleri gerçekleştirebilecek yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı,
farklı ülkelerden (kültürlerden) gelen öğrencilerin bulunduğu okullarda / sınıflarda, çağdaş okul müdürü ve
öğretmen yeterliklerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu sayede okul müdürlerinin ve öğretmenlerin
kendilerinden hangi yeterlikler beklendiğine dair farkındalıkları da artacaktır.
Eğitim (Okul) Yöneticisi / Müdür Yeterlikleri
Erçetin ve Eriçok tarafından 2016 yılında, okul yöneticilerinin yeterlikleri üzerine yazılmış
makalelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sonucunda, okul yöneticilerinin bizzat kendileri, öğretmenler ve
müfettişler tarafından yöneticilerde en fazla ve en az düzeyde yer alan yeterlikler ortaya çıkarılmıştır. Bu
yeterlikler Tablo-1’de sunulmuştur.
Tablo-1: Yöneticilerde en fazla ve en az düzeyde yer alan yeterlikler
Kaynak Yönetimi
Duygusal–sosyal
Kişisel–Ahlaki yeterlikler
yeterlikler
En fazla
En
az
En
En az
En fazla
En az
yer alan
yer alan
fazla yer alan
yer alan
yer alan
yer alan
İnsan
Personel
Empati
Bede
Saygılı
Farklı
kaynağı yönetimi i karara katma
n dili
olma
kültürlere
saygılı olma
Katılımcı
karar alma

Yetki devri
Ödüllendir
me
Görev
dağılımı

Personel
değerlendirme

Perform
ans
değerlendirme

İyimser
olma

Etkili
Dışa
ceza yöntemleri dönük olma
kullanma
Çevreyl
Çevre
e bütünleşme
ve iletişim
Açık
fikirli olma

İletiş
Sorumlulu
im (mesleki k sahibi olma
örgüt,
sendika, vb.)

Emred
ici lider olma

Öfke
kontrolü

Güvenilir

İnisiy
atif kullanma

Sosy
Evrensel
al etkinlikler değerlere bağlılık
ve beceriler

Esnek
olabilme

olma

Alçak
gönüllü olma

Dürüst

Uyum
olma
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Risk
almaya
yüksek
isteklilik
Liderl
ik ve vizyon
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Güdüle

Denetleme

Giyim
kuşam

me
Eşgüdüml
eme

İletişim
biçimi ve insan
ilişkileri

Takım
çalışması
ve
işbirliği

Halkla
ilişkiler

Yönlendir

Mizah

Düşüncele
rini
açıkça
belirtme

Hoşgör

Sürekli
gelişimi
benimseme

ü

me

Hizmet
yönelimli liderlik

Yaratıcılık

Etik
liderlik

Yenilikçi

Bilgilendir
me

olma

Mali
kaynak yönetimi
Kaynak: (Erçetin, Ş.Ş. & Eriçok, B. 2016 – 249-250)

Vizyon
sahibi olma

Tablo-1: Yöneticilerde en fazla ve en az düzeyde yer alan yeterlikler
Teknik Yeterlikler
Eğitimsel-Öğretimsel
Örgütsel yeterlikler
Yeterlikler
En fazla
En
En
En az yer
En fazla
En
yer alan
az yer alan fazla yer alan alan
yer alan
yer alan
Operasy
Kan
Okul
Bilimsel
Stratejik
İş
onel liderlik
tin
ve un eğitim ve etkinliklere katılma planlama
doyumunu
kooperatif
öğretim
yükseltme
kullanma
boyutu
Binatesis-demirbaş
bakımı

Öğret
im liderliği
Okul
liderliği

Binatesis-demirbaş
onarımı

Teme
Öğretime
l değerlerin odaklanma
okulla
bütünleşmesi

Teknoloj
ik yeterlikler

Mesleki/bili
msel yayın temini

Hizmet
eğitim etkinliği
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içi

az

Okul
kültürü
oluşturma

Okula
bağlılığı
arttırma

Çatışma
yönetimi

Örgütse
l liderlik

Çalışma
şartlarını
iyileştirme

Etkili
okul
sloganı
oluşturma
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Problem

Sorun

çözme

çözme

Kriz
yönetimi

Yapıcı
rekabet ortamı
yaratma
Hükmet
me

Dönüşü
msel liderlik
Kaynak: (Erçetin, Ş.Ş. & Eriçok, B. 2016 – 249-250)

Kültüre Duyarlı Müdür Yeterlikleri
Khalifa, Gooden & Davis (2016) tarafından yapılan kapsamlı alan yazın taramasında kültüre duyarlı
okul liderlerinin özelliklerini 4 ana başlık altında şu şekilde özetlemiştir:
(1) Liderlik davranışlarına eleştirel bir biçimde kendini yansıtır,
(2) Kültürel açıdan duyarlı öğretmenler geliştirir,
(3) Kültürel olarak duyarlı/kapsayıcı okul ortamını teşvik eder,
(4) Öğrencileri, ebeveynleri ve yerli bağlamlarla iletişim halindedir.
Khalifa, Gooden & Davis (2016) tarafından yapılan kapsamlı alan yazın taramasında ulaşılan kültüre
duyarlı okul liderlerinin özelliklerini aşağıdaki Tablo-2’de görmek mümkündür.
Tablo-2: Kültüre duyarlı okul liderlerinin davranışları –
Khalifa, Gooden & Davis (2016)
Sürekli kültürel bilgi ve bağlam öğrenmeye kendini adamıştır
(Gardiner & Enomoto, 2006).
Okul içi ve dışı uygulamalarda eleştirel bir bilinç sergiler;
kendini yansıtma sergiler (Gooden & Dantley, 2012; Johnson, 2006).
Okul verilerini kullanır ve kültüre duyarlı okul yönetimini
ölçmek için belirteçleri kullanır (Skrla, Scheurich, Garcia, & Nolly,
(1)
2004).
Liderlik
Okullardaki kültürel duyarlılığı ölçmek için veli / topluluk
davranışlarına
seslerini (fikirlerini) kullanır (Ishimaru, 2013; Smyth, 2006).
eleştirel
bir
Okuldaki beyazlık ve hegemonik epistemolojilerle uğraşır
biçimde
(Theoharis & Haddix, 2011).
kendini
yansıtır.
Öğrencinin kapsayıcılığını, politikasını ve pratiğini ölçmek için
eşitlik denetimlerini kullanır (Skrla et al., 2004).
Cesaret ile liderlik yapar (Khalifa, 2011; Nee-Benham,
Maenette, & Cooper, 1988).
Sosyal adalet ve katılım için dönüştürücü bir liderdir (Alston,
2005; Gooden, 2005; Gooden & O’Doherty, 2015; Shields, 2010).
(2)
Kültürel duyarlı pedagoji için öğretmen kapasitelerini geliştirir
Kültürel açıdan (Ginsberg & Wlodkowski, 2000; Voltz, Brazil, & Scott, 2003).
duyarlı
Yerli, yerel kimlikleri kabul eder (Khalifa, 2010).
öğretmenler
Toplulukla anlamlı, pozitif ilişkiler geliştirir (Gardiner &
geliştirir.
Enomoto, 2006; Johnson, 2006; Walker, 2001).

429

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Okul içi ve dışı uygulamalarda eleştirel bir bilinç sergiler;
kendini yansıtma sergiler (Gooden & Dantley, 2012; Johnson, 2006).
Ortak adımlar atar (Madhlangobe & Gordon, 2012).
Öğretmenler için kültürel açıdan duyarlı mesleki gelişim
fırsatları yaratır (Ginsberg & Wlodkowski, 2000; Voltz et al., 2003).
Başarı, disiplin, zenginleştirme ve iyileştirme hizmetlerinde
kültürel boşlukları görmek için okul verilerini kullanır (Skrla et al.,
2004).
Öğretmenlerin kültürel olarak duyarlı olmaları için sürekli yeni
yollar bulmakla görevli bir kültüre duyarlı okul yönetimi (CRSL) ekibi
oluşturur (Gardiner & Enomoto, 2006).
Kültürel açıdan daha duyarlı hale gelmek için okul müfredatına
dahil olur / reform yapar (Sleeter, 2012; Villegas & Lucas, 2002).
Kültürel olarak duyarlı öğretimi modeller (Madhlangobe &
Gordon, 2012).
Öğrenciler için kültürel açıdan duyarlı değerlendirme araçlarını
kullanır (Hopson, 2001; Kea, Campbell- Whatley, & Bratton, 2003).

Yerli, yerel kimlikleri kabul eder (Khalifa, 2010).
İlişki kurar; öğrenciler arasında kaygıyı azaltır (Madhlangobe
& Gordon, 2012).
Bina etkileşimleri konusunda personel için kültüre duyarlı okul
yönetimini (CRSL) modeller (Khalifa, 2011; Tillman, 2005)
Kapsayıcı bir öğretim ve davranışsal uygulamalar için vizyonu
(3)
teşvik eder (Gardiner & Enomoto, 2006; Webb- Johnson, 2006; WebbKültürel olarak
Johnson & Carter, 2007).
duyarlı/kapsayı
Gerekirse, dışlayıcı politikalara, öğretmenlere ve davranışlara
cı okul ortamını
meydan okur (Khalifa, 2011; Madhlangobe & Gordon, 2012)
teşvik eder.
Değerlerin farkındadır ve öğrencilerin yerli kültürel ve sosyal
sermayesini kullanır (Khalifa, 2010, 2012).
Öğrenci sesini kullanır (Öğrencilerin fikirlerini dinler) (AntropGonzález, 2011; Madhlangobe & Gordon, 2012)
Akademik ve disiplin eğilimlerindeki eşitsizlikleri keşfetmek
ve takip etmek için okul verilerini kullanır (Skiba et al., 2002; Skrla et
al., 2004; Theoharis, 2007).
Toplulukla anlamlı, pozitif ilişkiler geliştirir (Gardiner &
Enomoto, 2006; Johnson, 2006; Walker, 2001).
Kamu entelektüel ve diğer rollerde hizmet eden liderdir (Alston,
(4)
2005; Gooden, 2005; Johnson, 2006).
Öğrencileri,
Okul ve toplum için örtüşen boşluklar bulur (Cooper, 2009;
ebeveynleri ve
Ishimaru, 2013; Khalifa, 2012).
yerli
Hem okul hem de mahalle topluluğundaki toplum temelli
bağlamlarla
nedenler için savunucu ve sosyal aktivist olarak hizmet eder (Capper,
iletişim
Hafner, & Keyes, 2002; Gooden, 2005; Johnson, 2006; Khalifa, 2012).
halindedir.
Toplumu, öğrenciler ve ailelerin olumlu anlamalarını
geliştirmek için bilgilendirici bir alan olarak kullanır (Gardiner &
Enomoto, 2006).
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Öğrenci ve ailelerin eksik imajlarına direnir (Davis, 2002;
Flessa, 2009).
Başkalarının beslenmesini / bakımını sağlar; bilgi paylaşır
(Gooden, 2005; Madhlangobe & Gordon, 2012).
Doğrudan öğrencilere bağlıdır (Gooden, 2005; Khalifa, 2012;
Lomotey, 1993).
Kaynak : Khalifa, M. A., Gooden, M. A. & Davis, J. E. (2016). Culturally responsive school
leadership: A synthesis of the literature. Review of Educational Research, 86(4), 1272-1311.
Öğretmen Yeterlikleri
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, 2017 yılında, Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterliklerini güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Güncelleme çalışmaları süresince çok sayıda paydaşın
görüşüne başvurulmuştur. Güncellenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri; “mesleki bilgi”, “mesleki
beceri”, “tutum ve değerler” olmak üzere birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik alanı ile bunlar
altında yer alan 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşmaktadır. Söz konusu yeterlik alanları
ve bu alanlar içerisinde yer alan genel yeterlikler Tablo-3’de yer almaktadır.
Tablo-3: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
A.

Mesleki Bilgi

B. Mesleki Beceri

C.
Tutum
ve
Değerler
A1. Alan Bilgisi
B1. Eğitim Öğretimi
C1. Millî, Manevi ve
Planlama
Evrensel Değerler
Alanında sorgulayıcı
Eğitim
öğretim
Millî, manevi ve
bakış açısını kapsayacak süreçlerini etkin bir şekilde evrensel değerleri gözetir.
şekilde
ileri
düzeyde planlar.
kuramsal, metadolojik ve
olgusal bilgiye sahiptir.
A2. Alan Eğitimi
B2.
Öğrenme
C2.
Öğrenciye
Bilgisi
Ortamları Oluşturma
Yaklaşım
Alanın
öğretim
Bütün öğrenciler için
Öğrencilerin
programına ve pedagojik alan etkili
öğrenmenin gelişimini destekleyici tutum
bilgisine hâkimdir.
gerçekleşebileceği sağlıklı ve sergiler.
güvenli öğrenme ortamları ile
uygun öğretim materyalleri
hazırlar.
A3. Mevzuat Bilgisi
B3. Öğretme ve
C3.
İletişim
ve
Öğrenme Sürecini Yönetme İşbirliği
Birey ve öğretmen
Öğretme ve öğrenme
Öğrenci, meslektaş,
olarak görev, hak ve sürecini etkili bir şekilde aile ve eğitimin diğer
sorumluluklarına
ilişkin yürütür.
paydaşları ile etkili iletişim ve
mevzuata uygun davranır.
işbirliği kurar.
B4.
Ölçme
ve
C4.
Kişisel
ve
Değerlendirme
Mesleki Gelişim
Ölçme
ve
Öz
değerlendirme
Değerlendirme
yöntem, yaparak, kişisel ve mesleki
teknik ve araçlarını amacına gelişimine
yönelik
uygun kullanır.
çalışmalara katılır.
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Kaynak: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü, Ankara, 2017.
Kültüre Duyarlı Öğretmen Yeterlikleri
İletişimde kültürler veya çok kültürlü sınıftaki öğrencilerin kişilerarası temasları arasında önemli
farklılıklar vardır, çünkü farklı bir sözsüz iletişim tarzı vardır. Bu farklılıklar uluslararası öğrencilerin
akademik başarılarını olumsuz etkilemektedir. Çok kültürlü sınıftaki öğretmenlere, çok kültürlü sınıftaki tüm
öğrenciler için uyumlu öğrencilerin çeşitli kültürleri, deneyimleri, iletişim tarzları ve öğrenme yaklaşımları
hakkında bilgi sağlanmalıdır. Çünkü Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve Mısır gibi birçok milletten bir okuldaki
ikinci sınıf kızları okuyan ve yazan bir Arapça öğretmeniydim. Çok kültürlü sınıfta öğretimde bazı sorunları
kişisel olarak yaşadım. Ayrıca ABD'de Amerikan, Çin, Japon ve Suudi Arabistan gibi farklı kültürleri içeren
çok kültürlü sınıfta uluslararası bir öğrenciyim, bu yüzden de öğrenme ile ilgili bazı konular buldum (Alsubaie,
2015).
Bu deneyimler sonucunda, bu sınıfta hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin başarısını etkileyen
çevre ve güvene ilişkin bazı sorunlar olduğunu kabul ediyorum. Çünkü çok kültürlü sınıfta temsil edilen eğitim
sistemleri kültürel olarak farklıdır. Çokkültürlü sınıftaki tüm öğrencilerin ırk ve iletişim becerilerinden
bağımsız olarak başarabileceklerine inanmak, sınıftaki öğretmen ve öğrenciler arasındaki bilgi, deneyim ve
kültürlerin paylaşılmasını içeren faaliyetler öğrencilerin başarısına yardımcı olabilecek şeylerdir (Alsubaie,
2015).
Farklı kültürlerdeki eğitim sisteminin öğrencilerin çok kültürlü sınıfta akademik başarılarını
etkilediğini kabul ediyorum. Örneğin, öğrenci kültürlerindeki eğitim sistemi geleneksel ise, bu konu
kültürlerarası sınıf ortamından faydaları olumsuz yönde etkiler. Çünkü bazı uluslararası öğrenciler sınıfa etkili
bir şekilde katılmamaktadır; sadece bilgiyi alırlar.Bu nedenle öğretmenler, öğrencilerle kendilerini ifade
etmelerine ve akademik başarılarını yükseltmelerine yardımcı olacak öğrenciler ve öğrenciler arasında
etkileşimli ilişkiler kurmalıdır (Alsubaie ,2015).
İkinci sınıftaki öğrencilerimle nasıl başa çıkabileceğim ve çocukların öğrettiğim şeyi nasıl
uygulayabileceği hakkında bazı sorularım oldu. Çocukların bilgilerini ve kültürlerini derslerime nasıl dâhil
edebilirim? Çok kültürlü sınıftaki öğrencilerle çalışırken bunlar önemli sorulardı. Bu nedenle, öğrencilerin
kültürlerine uygun dersleri uygulamada daha aktif yöntemleri keşfetmeye çalışarak çocukların yaşamlarını
iyileştirmeye çalıştım. Ayrıca simülasyon, rol yapma, problem çözme ve işbirlikli öğrenme gibi
yaklaşımlarımı çeşitlendirdim. Bu yöntemleri birçok kez öğrencilerle birlikte uyguladım, böylece öğrenciler
yeni sınıf ortamıyla uyum sağladılar. Çok kültürlü bir sınıf ortamı oluşturmak için eğitim materyalleri, öğretim
materyalleri, öğretim yöntemleri, öğretmen tutumları ve öğrencilerin performanslarını değerlendirme şeklinin
dikkate alınması gerektiği konusunda hemfikirim. Ayrıca, öğretmenler çok kültürlü sınıftaki tüm öğrenciler
için uygun olacak şekilde müfredatlarını ve yöntemlerini değiştirmelidir (Alsubaie, 2015).
Çok kültürlü sınıftaki öğretmenler ve öğrencileri arasındaki güvenin, dil ve kültür farklılıklarının
öğrenmeye engel olabileceği zorlu bir ortamda öğrenmek için sınıf motivasyonunda önemli bir rol oynadığına
inanıyorum. Bu nedenle, öğrenciler çok kültürlü sınıfta daha iyi anlamalarına ve iletişim kurmalarına ve
başarılarını kazanmalarına yardımcı olmak için dil becerilerini mükemmelleştirmek için çok çalışmalıdır.
(Alsubaie, 2015)
Eğitim ve kültür arasında bir ilişki vardır. Kültür, eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğundan,
eğitim onu yansıtmalı ve öğrenciler ve onların kültürleri için uygun olmalıdır. Örneğin, bir öğretmenin
sınıftaki yönergeleri öğrencilerin kültürleriyle uyumluyken, bu talimatlar artan konfor nedeniyle öğrencilerin
başarısını ve öğrencilerin güvenini artırabilir. Ek olarak, öğretmenlerin öğretim yöntemleri ve kişilikleri çok
kültürlü sınıfta güven ve başarının desteklenmesinde, gelişimde açık ve önemli bir rol oynamalıdır. Bu tür
sınıftaki öğretmenler, grup çalışması ve saha gezileri gibi sınıf içi ve dışındaki aktiviteler yapmalı veya
oluşturmalıdır. Bu tür faaliyetler, öğrencilerin farklı kültürlerden insanlarla etkileşimde bulunmalarını
gerektirir ve böylece öğrenciler arasında doğrudan kültürel farkındalığı artırabilir (Alsubaie, 2015)
Çok kültürlü sınıfta eğitim, çokkültürlülüğün değeri ve öğrencileri birbirleriyle ve öğretmenleri
arasında güven duymalarına katkıda bulunan ve teşvik eden becerilere odaklanmalıdır. Eğitim hızla yeni bir
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kültürel ve eğitim ortamına adapte olmalı ve öğretmenler akademik becerilerini geliştirmelidir. Öğrenciler,
çokkültürlülüğün önemini anlamalıdır, böylece gelecekte akıllı kararlar alabilir ve pratik yapabilirler
(Alsubaie, 2015).
Çevrede çok kültürlülüğün temini ve farkındalığı önemlidir, çünkü bu uygulama ve farkındalık
öğrencilere yeni düşünce ve fikirler sunar. Müfredat, yaklaşımlar, etkinlikler ve politikalar, birkaç kültürün
öğretmenleri ve öğrencileri arasında uyumlu olduğunda, öğrenciler çok kültürlü eğitimin yaşamlarındaki
önemini bilecek ve doğrudan uyguladıkları için farkında olacaklardır. Ayrıca, öğretmen eğitim sürecinde
güçlü bir faktör olduğundan, öğrencileri için ideal bir karakter olmalıdır. Örneğin, bazen öğretmenler çok
kültürlü sınıfta bir tür kültür öğretir ve öğrencilerini sınıf arkadaşlarının kültürlerinin bir bölümüne saygı
duymaları, uygulamalarını veya uygulamalarını teşvik eder. Bununla birlikte, bu öğretmenler kendileri takip
etmediğinde, öğrencileri diğer öğrencilerin kültürlerini pratik yapmakta rahatsız olmayacaklardır. Örneğin,
bir çocuk gerçekliğinin veya iyi bir değer olarak işbirliği gibi kültürünün herhangi bir bölümünü
uyguladığında, öğretmenler erdemleri uygulamaya devam etmek için öğrenciyi ödüllendirmelidir (Alsubaie,
2015).
Öğretmenler çok kültürlü sınıflardaki sorunları öğretim yaklaşımlarını ve öğrenmelerini geliştirerek
azaltabilir. Esneklik, çok kültürlü meselelerle uğraşırken bilgiden daha önemlidir. Bu nedenle, öğretmenler
çok kültürlü sınıfta ortaya çıkan sorunları araştırmalı ve bu sorunlarla ilgilenmelidir. Ayrıca öğretmenler,
öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek ve geliştirmek için görgü kuralları bulmaya, oluşturmaya veya
tasarlamaya çalışmalı ve öğrencilerle etkili veya güçlü bir ilişki kurmaya çalışmalıdır (Alsubaie, 2015).
Sınıfında farklı kültürlerden gelen öğrencileri bulunan bir öğretmenin, memnuniyet verici bir iletişim
ve eğitim ortamı sağlayabilmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Aşağıda, Banks ve
arkadaşları tarafından belirlenen çok kültürlü eğitimin temel ilkeleri sunulmuştur:
- Irkçılık, ön yargı, cinsiyet ayrımı ve diğer ayrımcılıkların son bulması,
- Öğrenme ortamında farklı kültürlere yer verilmesi,
- Farklı kültürlerin miraslarının, deneyimlerinin, bakış açılarının birleştirilmesi; kültürel olarak farklı
öğrenciler için okulda öğrenilenler ile gerçek yasam deneyimleri arasında bağlantılar kurulması,
- Tüm bireyler için eğitim eşitliği sağlanması,
- Farklı kültürlerin birleşimi için bilimsel araştırmaların yapılması,
- Farklı kültürleri anlamak ve değer vermek için hümanistik girişimlerde bulunulması,
- İçerik ve sürecin, yapı ve özün, eylem ve yansıtmanın, bilgi ve değerlerin, felsefe ve metodolojinin,
eğitimsel anlamlar ve sonucun, birlikte ele alınması,
- Sistematik değişimin, gelişimsel bir süreç olduğunun kabul edilmesi,
- Farklılıkların eğitimin içeriğini zenginleştirdiğinin farkında olunması,
- Öğretmenlerin, etnik grupların özelliklerinin, öğrencilerin davranışlarını nasıl etkilediğini
anlamalarına yardım eden programların düzenlenmesi,
- Öğrencilerin bilginin sosyal olarak yapılandırıldığını anlamalarına yardım eden eğitim programları
geliştirilmesi,
- Öğrencilerin, akademik başarılarını ve birbirleri ile ilişkilerini etkileyen bilgi, yetenek ve tutum
gelişimine katkı sağlayan gizil programlara katılmalarının desteklenmesi,
- Öğrencilerin, ırk ve etnik ilişkiler üzerindeki ön yargıları öğrenmelerinin sağlanması,
- Öğrencilerin, ortak değerleri öğrenmelerinin sağlanması,
- Eğitim yöneticilerinin, okulları ekonomik olarak eşit oranda desteklemesi (Cırık, 2008:32-33)
Bu ilkeler doğrultusunda düşünüldüğünde, daha kaliteli ve memnuniyet verici bir iletişim ve eğitim
ortamı hazırlanacaktır. Sınıfta yabancı uyruklu öğrenciler bulunuyorsa, onların varlığı unutulmamalı,
gereksinimleri, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. (Kolay, 2017:28) Türkiye’de öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türk eğitim sistemine ve Türk kültürüne alışma süreçleri ile ilgili
çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmalar genellikle öğrenci sorunlarını ortaya koymak ve öğrencilerin Türk
toplumuna ve eğitim sistemine uyum sağlama sürecinde ne gibi problemlerle karşılaştıkları ile ilgilidir.
Tümeğ’in (2018, 16) Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı / Mülteci Algısı, Mevcut Durum, Saha
Çalışması ve Politika Önerileri konulu araştırmasına ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, (3 Şubat
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2018 tarihi itibariyle), Türkiye’de 3.506.532 Suriyeli bulunmaktadır. Bunlardan %7’si geçici barınma
merkezlerinde yaşamakta, %93’ü ise geçici barınma merkezleri dışında yaşamaktadır. (Tablo-4)
Tablo 4

Kaynak: Tümeğ, D., (2018), Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı / Mülteci Algısı, Mevcut Durum, Saha
Çalışması ve Politika Önerileri, TÜRKSAM yayınları, Ankara.
Sayın, Usanmaz ve Aslangiri’nin (2016) Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü
Örneği konulu araştırmasında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de
Suriyelilerin barındığı ilk 10 ilin sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin,
Kilis, Bursa, Mardin ve İzmir olduğu belirtilmiştir. (Tablo-5)
Tablo-5: Türkiye’de Suriyelilerin barındığı ilk 10 il

İlköğretim çağındaki çocukların yaşadıkları eğitim sorunları, uyum sorunları ve öğrenci velilerinin
kentlileşme sürecinin tamamlamamış olması ve eğitime ilgisizlikleri sorunudur (Kolay, 2017:29-39).
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Amaç
Bu araştırmanın genel amacı, okul yöneticisi ve öğretmenlerin farklı ülkelerden (kültürlerden) gelen
öğrenciler için yönetsel ve öğretimsel yeterliliklerini, yurtdışından Türkiye’ye göç eden ailelerin çocuklarının
öğrenim gördükleri okullarda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak ortaya
koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada yanıt aranan sorular şunlardır:
1. Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? (Dil
sorunu, Kültürel farklılık, Eğitim Eksikliği vb.)
2. Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin bulunduğu okulunuzda / sınıfınızda (müdürler/müdür
yardımcıları/öğretmenler) ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
3. Okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sahip olması gereken yönetsel yeterlikler nelerdir?
4. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu okullarda Okul müdürlerinin ve müdür
yardımcılarının sahip olması gereken ilave yönetsel yeterlikler nelerdir? Yabancı öğrenciler için hangi
yönetsel yeterlikler ön plana çıkmaktadır?
5. Öğretmenlerin sahip olması gereken öğretimsel yeterlikler nelerdir?
6. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretmenlerin sahip olması
gereken ilave öğretimsel yeterlikler nelerdir? Yabancı öğrenciler için öğretmenlerin hangi öğretimselsel
yeterlikleri ön plana çıkmaktadır?
7. Okulunuzda / sınıfınızda farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların (ve sizin, müdürlerin/müdür
yardımcılarının/öğretmenlerin) yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik örnek uygulamalarınız nelerdir?
Benzer sorunları yaşayan diğer müdür/müdür yrd/öğretmenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
8. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okulunuza / sınıfınıza uyumlarını, aidiyet duygularını
ve akademik başarılarını artırmak için aldığınız tedbirler nelerdir?
9. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların eğitim-öğretim sürecine uyum sorunları nelerdir?
10.
Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların dil öğrenme ve Latin alfabesini kullanma
konusunda yaşadıkları sorunlar nelerdir?
11.
Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okuldaki /sınıftaki diğer çocuklara etkileşim
bakımından yaşadıkları sorunlar nelerdir?
12.
Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okulda / sınıfta kendini ifade etme ve sosyal
faaliyetlere katılma konusunda sorunları nelerdir?
13.
Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocuklarla görev yaparken yaşadığınız duygusal
problemlere ve çözümlerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?
14.
Türkiye’ye göç eden çocukların eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların çözümü konusunda
Müdür / Müdür Yardımcısı /öğretmen olarak önerileriz nelerdir?
Önem
Uluslararası göç yaşanan ülkenin olumsuz koşullarından kurtulmak ve gidilecek ülkenin
avantajlarından faydalanmak amacıyla yapılmaktadır. İnsanların göç hareketlerine neden olan unsurlar
zamana, mekana göre farklılıklar gösterebilmektedir. Refah artışı beklentisi, savaş, iç savaş, siyasi olaylar,
krizler, kıtlıklar, daha iyi eğitim olanakları gibi birçok nedenden geçmişte göçler yaşanmış ve günümüzde
yaşanmaktadır. İnsanlar daha iyi bir yaşama sahip olmak yani daha yüksek bir refah seviyesine erişmek için
dönemlerin şartlarına ve önemine göre göç hareketinde bulunmuşlardır. (Kolay, 2017:42)
Daha iyi yaşam koşulları ve daha yüksek ücret düzeyi gibi ekonomik sebeplerin yanında ülke içerisinde
yer alan etnik farklılıkların sebep olduğu huzursuzluk ve ayrımcılık, savaşlar, siyasi baskılar, rejim
değişiklikleri, toplumsal ve siyasi çatışmalar, siyasal istikrarsızlık, nüfus politikaları, vatandaş mübadeleleri,
töresel ve ailesel sebepler de insanları göç etmeye sevk edebilmektedir (Kutlu,1992). İnsanları göç etmeye
sevk eden bir diğer neden de eğitim olanaklarıdır.
Daha iyi bir eğitim ve bunun karşılığında daha iyi bir gelecek fikri de beyin göçü olarak
adlandırılmakta ve uluslararası göçün temel sosyal nedenlerinden biri olarak sayılmaktadır. Mali nedenlerle
de insanlar göç edebilmektedir. Göçlerin başlıca mali nedenleri arasında göç veren ülkedeki kamu hizmet
arzındaki yetersizlikler (eğitim, sağlık gibi),gelir dağılımının bozuk olması, vergi oranlarının yüksekliği ve
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vergi yükünün fazla olmasıdır. Uluslararası göç hareketleri dinamik ve çok yönlü yapısıyla ekonomik, siyasal,
kültürel, sosyal alanda pek çok etkiye neden olmaktadır. Bu etkilerin neden olduğu sonuçlar, fayda ve
maliyetleri bilimsel çalışmalarda incelenmiş olsa da göç hareketlerinin mali etkileri, sonuçları, fayda ve
maliyetleri konusunun ihmal edildiği görülmektedir. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin farklı ülkelerden
(kültürlerden) gelen öğrenciler için yönetsel ve öğretimsel yeterlilikleri bu çalışmada incelenecektir. Bu
araştırmanın, okulunda / sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan müdürlerin ve öğretmenlerin göçmen
öğrencilerle yaşadığı sorunların çözümüne yönelik geliştirilecek tedbirlere ışık tutacağı umulmaktadır.
Sınırlılıklar
Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak İlçeleri ile Gaziantep
Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan farklı tür ve basamaklardaki devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizine ilişkin
bilgilere verilmiştir.
Araştırma Modeli
Bu çalışma, genel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Genel tarama modeli, geçmişte kalmış veya
halen mevcut olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olarak ele
alınmıştır (Karasar, 2009). Nitel araştırma ise, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
tekniklerinin kullanıldığı, olguların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışmada nitel araştırma tekniği olarak, görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, doğrudan soru sorma ve
yanıt almaya dayanan bir araştırma tekniğidir (Punch, 2005). Görüşmeleri, amacına, katılanların sayısına,
kuralların katılığına ve görüşülen kişiye göre sınıflandırmak mümkündür. Kuralların katılığına göre
görüşmeler, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak üç grupta ele alınmıştır
(Karasar, 2009). Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak
İlçeleri ile Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan farklı tür ve basamaklardaki devlet
okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 22 müdür, müdür yardımcısı ve
öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeşitlilik sağlamaya yönelik örnekleme tekniği kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada, araştırmacı tarafından iki bölümden oluşan bir görüşme formu geliştirilmiştir. Formun
birinci bölümünde kişisel bilgiler ve ikinci bölümünde görüşme soruları yer almaktadır. Taslak form
oluşturulmadan önce literatür taranmış ve ilgili olabilecek araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları
gözden geçirilmiş, alanda uzman 3 öğretim üyesinin formlara ilişkin görüşleri alınmış ve 1 müdür, 1 müdür
yardımcısı ve 1 öğretmenin katılımı ile soruların anlaşılırlığı ve araştırma amaçlarına uygunluğu test
edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Görüşme formu, gerekli izinler ilgili birimden alındıktan sonra, araştırmacılar tarafından çalışma
grubunu oluşturan 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak İlçeleri ile Gaziantep
Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan devlet okullarında ilkokullarda görev yapan ve çalışmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden 22 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmene uygulanmıştır.
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Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilmiş ve daha sonra içinde anlam kazandıkları bağlam
göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilirken, her bir soruya ilişkin görüşler temalara
ayrılmış, öne çıkan temalara ilişkin frekanslar belirlenmiş ve tipik ifadeler aktarılarak yorumlanmıştır.
BULGULAR ve YORUMLAR
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak
katılan yönetici ve öğretmenlere ait bulgular, sonrasında ise araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen
bulgular Tablolar halinde frekans ve yüzdeler şeklinde gösterilmiştir.
Araştırmaya gönüllü olarak katılan yöneticilere (müdür ve müdür yardımcıları) ve öğretmenlere ait
bulgular aşağıda Tablo-6’da sunulmuştur.
Tablo-6: Araştırmaya gönüllü olarak katılan yöneticilere (müdür ve müdür yardımcıları) ve
öğretmenlere ait bulgular
S
Çalı
Cin
Y
Öğr
Mesle
Okulundaki/sı
IRA NO ştığı il ilçe siyeti
aşı
enim
kteki hizmet nıfındaki
toplam
ve okul
Durumu
süreleri
öğrenci
sayısı
/
yabancı öğrenci sayısı
1
Gazi
Erke
3
Lisa
5 yıl
Okulda toplam
antep
k
0
ns
müdürlük
1213 öğrenci var.
Şahinbey
3 yıl
511
yabancı
Aliye Ömer
müdür
öğrenci var.
Battal
yardımcılığı
İlkokulu
2
Gazi
Erke
4
Lisa
4 yıl
Okulda toplam
antep
k
2
ns
müdürlük
1213 öğrenci var.
Şahinbey
5 yıl
511
yabancı
Aliye Ömer
müdür
öğrenci var.
Battal
yardımcılığı
İlkokulu
10 yıl
öğretmenlik
3
Gazi
Kad
3
Lisa
14 yıl
Sınıfta toplam
antep
ın
6
ns
öğretmenlik
435öğrenci,
Şahinbey
26
tanesi
Aliye Ömer
Suriyeli öğrenci.
Battal
Okulda
511
İlkokulu
yabancı öğrenci var.
4
Gazi
Erke
5
Tezs
1 yıl
Okulda toplam
antep
k
2
iz Yüksek müdürlük
1777 öğrenci,
Şehitkâmil
Lisans
15 yıl
477
Suriyeli
Bülbülzade
müdür
öğrenci
Abdullah
yardımcılığı
Edip
6 yıl
İlkokulu
öğretmenlik
5
Gazi
Kad
2
Lisa
5 yıl
Sınıfta toplam
antep
ın
8
ns
öğretmenlik
43 öğrenci,
Şehitkâmil
20
tanesi
Bülbülzade
Suriyeli öğrenci
Abdullah
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6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

Edip
İlkokulu
Gazi
antep
ın
Şehitkâmil
Bülbülzade
Abdullah
Edip
İlkokulu
Gazi
antep
k
Şahinbey
Şehit Ferhat
Gözen
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit Ferhat
Gözen
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit Ferhat
Gözen
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu

3
0

Erke

Erke
1

Erke
k

3

Erke

3

Erke
2

9

438

Okulda toplam
1674 öğrenci,
573
tanesi
yabancı (Suriyeli)

13 yıl
Sınıfta toplam
öğretmenlik
37 öğrenci,
14
tanesi
Suriyeli öğrenci

Lisa

1 yıl
Sınıfta toplam
müdürlük 10 35 öğrenci,
yıl
13
tanesi
öğretmenlik
Suriyeli öğrenci

Tezs
2 yıl
iz Yüksek müdürlük
Lisans
2 yıl
müdür
yardımcılığı
15 yıl
öğretmenlik
3
Lisa
6 yıl
ns
müdür
yardımcılığı
12 yıl
öğretmenlik
4

Erke
k

ns

Okulda toplam
1674 öğrenci,
573
tanesi
yabancı (Suriyeli)

Lisa
ns

3

k

1 yıl
Okulda toplam
müdür
1777 öğrenci,
yardımcılığı
477
Suriyeli
7 yıl öğrenci
öğretmenlik

Tezs
15 yıl
iz Yüksek müdürlük
Lisans
7 yıl
müdür
yardımcılığı
12 yıl
öğretmenlik
4
Tezs
14 yıl
iz Yüksek müdür
Lisans
yardımcılığı
3 yıl
öğretmenlik

5

k

Lisa
ns

5
4

k

Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu

Kad

Okulda toplam
1760 öğrenci,
750
tanesi
yabancı (Suriyeli Iraklı
Afgan
Surinimalı
öğrenci)
Okulda toplam
1760 öğrenci,
750
tanesi
yabancı (Suriyeli Iraklı
Afgan
Surinimalı
öğrenci)

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu
Gazi
antep
Şahinbey
Şehit
Karayılan
İlkokulu
Ank
ara Altındağ
Nazım
Akcan
İlkokulu
Ank
ara Altındağ
Nazım
Akcan
İlkokulu
Ank
ara Altındağ
Nazım
Akcan
İlkokulu
Ank
ara Altındağ
Nazım
Akcan
İlkokulu
Ank
ara Mamak
Ayşe Zeki

Erke
k

4
4

Erke
k

4
4

Erke
k

4

Erke

Kad
2

Kad
ın

4

Erke

Kad
7

Kad
ın

Lisa
ns

Lisa

ns

Ön

5
3

18 yıl
Sınıfta toplam
öğretmenlik
16 öğrenci,
3 tanesi Suriyeli
öğrenci

10 yıl
152 Suriyeli, 1
müdür
Iraklı öğrenci
yardımcılığı
5 yıl
öğretmenlik
2
Tezl
3 yıl
60
öğrenci,
i
Yüksek öğretmenlik
tümü Suriyeli
Lisans
4

1

ın

21 yıl
Sınıfta toplam
öğretmenlik
39 öğrenci,
14
tanesi
Suriyeli öğrenci

Tezs
2 yıl
Sınıfta toplam
iz Yüksek müdürlük
40 öğrenci,
Lisans
1 yıl
23
tanesi
müdür
Suriyeli öğrenci
yardımcılığı
9 yıl
öğretmenlik
4
Lisa
19 yıl
Sınıfta toplam
ns
öğretmenlik
18 öğrenci,
2 tanesi Suriyeli
öğrenci

0

k

Lisa
ns

4 yıl
Okulda toplam
müdür
1760 öğrenci,
yardımcılığı
750
tanesi
10 yıl yabancı (Suriyeli Iraklı
öğretmenlik
Afgan
Surinimalı
öğrenci)
18 yıl
Sınıfta toplam
öğretmenlik
42 öğrenci,
18
tanesi
Suriyeli öğrenci

3
8

ın

Lisa
ns

3

k

Lisa
ns

Lisans
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32 yıl
Sınıfta toplam
öğretmenlik
31 öğrenci,
8 tanesi Kuzey
Irak ve Suriyeli öğrenci
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2
2

Sayan
İlkokulu
Ank
ara Altındağ ın
24 Kasım
İlkokulu

Kad

3
8

Dok
tora

1 yıl
Sınıfta toplam
müdürlük
22 öğrenci,
1 yıl
4 tanesi Suriyeli
müdür
öğrenci
yardımcılığı
12 yıl
öğretmenlik

Çalışma grubunu oluşturan 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ve Mamak İlçeleri
ile Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan devlet okullarında ilkokullarda görev yapan ve
çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 22 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmene uygulanmıştır.
Görüşülen 22 katılımcıdan 16’sı Gaziantep’de, 6’sı Ankara’da görev yapmaktadır.
14’ü erkek, 8’i kadındır.
Katılımcılardan en genci 27, en yaşlısı 54 yaşındadır.
Katılımcılar Gaziantep’de 4 ayrı ilkokul ve Ankara’da 3 ayrı ilkokulda görevlidir.
Katılımcılardan 1’i Ön Lisans, 14’ü Lisans, 5’i Tezsiz Yüksek Lisans, 1’i Tezli Yüksek Lisans ve 1’i
Doktora eğitimi almıştır.
Katılımcılar 7 ayrı ilkokulda görevli 5 müdür, 6 müdür yardımcısı ve 11 öğretmenden oluşmaktadır.
Katılımcı öğretmenlerin sınıflarında farklı sayılarda yabancı öğrenciler vardır. Katılımcıların
okullarında farklı sayılarda yabancı öğrenciler vardır.
Bulgular :
Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
(Dil sorunu, Kültürel farklılık, Eğitim Eksikliği vb.)
Dil sorunu ve iletişim sorunu var; konuşma ve anlamada problemler yaşıyorlar. Akademik dil ve
konuşma dili birbirinden farklı. Dil bilmedikleri için iletişim kurmak çok zor oluyor. Sınıf içerisinde Türk
öğrencilerle anlaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Dil sorunu yaşıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bu nedenle
eğitimde geri kalıyorlar. En önemli sorunumuz dil sorunudur. Dil sorunu olmayanların eğitim durumları iyi
durumda. Suriye ve Irak’ın kuzeyinden gelen Türkmen öğrenciler dil sorunu yaşamamaktadır. Okuma yazma
çalışmalarında ara sınıflara gelenler daha çok zorluk yaşamaktadır. 1.Sınıftan başlayanlar daha başarılı
olmaktadır. (21/22 =%95.5)
Kültürleri farklı, özellikle temizlik ve yemek alışkanlıkları bizim ülkemizinkinden oldukça farklı.
Yalnızlık, çekingenlik ve kültürel farklılıklar var. En büyük sorunumuz dil sorunu ve kültürel farklılık. Okul
kültürüne uyum sağlayamıyorlar. Oynadıkları oyunlar, yedikleri yemekler hep farklılık gösterdiğinden uyum
sorunu çok fazla. Dil sorunu ve kültürel farklılarla beraber, savaştan dolayı yaşadıkları psikolojik olaylar,
çocuklarda hırçınlık ve saldırganlık yapmaktadır. (17/22 = %77.2 )
Eğitim eksikliği. Özellikle dil bilmeyen ve herhangi bir eğitim – öğretim süreci yaşamayan çocuklar,
buna ilaveten kültürel anlamda henüz ülkemize adapte olmamış çocukların eğitim süreci sekteye
uğramaktadır. Ciddi anlamda dezavantajlı gruba girmektedir. İlk geldiklerinde dil ve sosyal uyum problemi
oluyor. İleriki aşamalarda eğitim eksikliği görülüyor. Anlama, kavrama bakımından sıkıntılar var. (5/22 =
%22.7)
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Uyum, adaptasyon sorunu var. Kültürel farklılıklar nedeniyle öncelikle okul kültürüne uyumda
sorunlar yaşıyorlar. (5/22 = %22.7).
Göçmen ailelerin çoğunluğu eğitimsiz ve ilgisiz. Çoğunlukla göçmen veliler zorluk yaşıyor. (3/22 =
%13.6)
Ekonomik yetersizlik, maddi sıkıntılar (barınma, beslenme, giyinme) var. (3/22 = %13.6)
Savaş psikolojisi nedeniyle hırçınlık ve saldırganlık, davranış ve disiplin sorunları var. (2/22 = %9.1)
Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin yönetici ve
öğretmen görüşleri Tablo-7’de verilmiştir.
Tablo-7: Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara
İlişkin Bulgular
No
1
2
3
4
5
6
7

Farklı ülkelerden (kültürden) öğrencilerin eğitim
sürecinde karşılaştıkları sorunlar
Dil sorunu ve iletişim sorunu, konuşma ve anlamada
problemler
Kültürel farklılıklar
Göçmen öğrencilerin eğitim eksikliği
Uyum, adaptasyon sorunu
Göçmen ailelerinin eğitimsizliği ve ilgisizliği
Ekonomik yetersizlik, maddi sıkıntılar (barınma, beslenme,
giyinme)
Savaş psikolojisi nedeniyle hırçınlık ve saldırganlık,
davranış ve disiplin sorunları
TOPLAM

F

%

21

95.5

17
5
5
3
3

77.2
22.7
22.7
13.6
13.6

2

9.1

22

100

Okula giden mülteci Suriyeli çocuklar ne gibi sıkıntılar yaşamaktadır? Kendilerini ifade etmekte
güçlük çekmektedirler. Çünkü farklı bir kültürde yetişmişlerdir, dilleri ve önceden öğrendikleri alfabe
farklıdır, eğitim düzeyleri genellikle düşüktür. Yaşıtları olan Türk öğrencilere yetişebilmek için öncelikle,
Türkçe alfabeyi ve Türkçeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Müteakiben geçmişten gelen eğitim eksikliklerini
gidermeleri gerekmektedir.
Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okula / sınıfa uyumlarını, aidiyet duygularını ve
akademik başarılarını artırmak için alınan tedbirlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri Tablo-8’de
verilmiştir.
Tablo-8. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okula / sınıfa uyumlarını, aidiyet
duygularını ve akademik başarılarını artırmak için alınan tedbirlere İlişkin Bulgular
No

1

Farklı ülkelerden (kültürden) gelen çocukların okula /
sınıfa uyumlarını, aidiyet duygularını ve akademik başarılarını
artırmak için alınan tedbirler
Çocukları hiçbir zaman ırk ayrımına uygun oturtmayız.
Farklı kültürdeki çocukları yan yana oturarak birlikte etkileşim
içine girer. Cinsiyet, ırk, dil ayrım sorunu ortadan kalkar. Öğretmen,
tüm çocuklara değerli olduğunu hissettirir, ayrımda bulunmayız.
Sınıfta, okulda eğer entegrasyonu doğru şekilde sağlar isek,
akademik başarı da artacaktır.
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F

%

7

31,8
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2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

Onlara Türkçe dersi eğitimleri verdik. Onlarla daha fazla
okuma-yazma çalışmaları yaptık. Türkçe dersinde okuma
konusunda istenilen düzeye gelseler bile anlama anlamlandırma
sorunları göze çarpmaktadır. Bunun için okul idaresin de
planlamasıyla ilk 20 dakika mutlaka kitap okuma etkinliği yapılıp,
evde sürekli kitap okumalarını teşvik edici, sınıf içi ödüllendirme
(kitap kurdu, haftanın yıldızı vb.) yapmaktayız. Akademik başarıları
için okuduklarını anlamaya yönelik çalışmalar yaptırıyoruz.
Türkçeyi hiç bilmeyen öğrenciler için özel bir sınıf
oluşturarak, öğretmenler özel olarak ilgilenmektedir. Dil
bilmeyenleri tespit edip, her gün 3 ders dil kursu almalarını ve
okuma yazma öğrenmelerini sağladık.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerden farklı
olmadıklarını, hepsinin aynı haklara sahip olduğunu ve eşit
olduklarını söylüyoruz. Bu söylemimizi tutum ve davranışlarımıza
yansıtıyoruz. Tüm öğrenciler başarı ve davranış olarak eşit
değerlendirilmektedir. Sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Diğer
öğrencilerden farklı görmüyoruz.
Akran eğitimi yaparak onların dilsel ve akademik açıdan
gelişmesini sağlıyoruz. Diğer çocuklarla sosyal aktivitelere katarak
uyum sorununu çözmeye çalışıyoruz. Sınıftaki diğer öğrencilere
onlarla ilgili empati kurduruyoruz. Arkadaşları ile grup çalışmaları,
işbirliği yapmalarını sağlayacak etkinlikler ve ödevler verdik.
Öğrencilerin aidiyet duygularını pekiştirmek için etkinliklerde
görev almaları, sorumluluk almaları sağlandı. Farklı ülkelerden
gelenler – Türkler vb. ayrım yapılmaksızın okulda gerçekleştirilen
tüm etkinliklere, sınıfa ve derse öğrenci katılımı sağlanmaktadır.
Temel matematik konularında öğrencini kapasitesine göre
hızlandırılmış eğitimler verdik. Matematiğin evrensel olması
öğrencilerin matematik konularında daha başarılı olmaları, onların
kendini yeterli hissetmesini sağladı. Görsel destekli dokümanlar
öğrencilerin algılamalarını kolaylaştırdı.
Rehberlik faaliyetleri yaparak onların ortama uyum
sağlamasını kolaylaştırdık. Veli ziyaretleri yaptık. Ailelerle sık sık
öğrencilerin durumlarını görüşerek, duygusal ve maddi
eksikliklerini tespit ediyoruz.
PİCTES Projesinden Türkçe eğiticiler, araç gereç, kırtasiye,
giyim malzemeleri konularında destek aldık.
Bu öğrencilerin kültürel (dil, aile yapısı vb.) yapıları
hakkında bilgi sağladık, gerek gözlem yaparak, araştırarak okuyarak
bilgi topladık.
Sosyal uyumu kolaylaştırmak maksadıyla sınıflarda yabancı
öğrenci çok olduğu için bir sınıfta 2 öğretmen uygulaması
yapılmaktadır. 1. öğretmen Türk öğrencilerine, 2. öğretmen yabancı
öğrencilere eğitim vermektedir.
Kişilere özgü farklı ders anlatım tarzı uyguluyoruz.
Yabancı öğrencileri sınıflara eşit ve homojen şekilde
dağıtarak, sınıfa uyumu ve aidiyet duygusunun gelişimini
hızlandırmayı hedefledik.
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31,8
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27,3

6
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1
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1
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TOPLAM

22

100

Okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sahip olması gereken yönetsel yeterliklere ilişkin yönetici
ve öğretmen görüşleri Tablo-9’da verilmiştir.
Tablo-9. Okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sahip olması gereken yönetsel yeterlikler
No

1

2
3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sahip
olması gereken yönetsel yeterlikler
Okul müdürü ve müdür yardımcıları eğitim örgütünü
(okulunu) iyi tanımalı, insanlara yön verebilmeli, onları idare
edebilmeli, kaynakları yönetebilmeli, etkili iletişim becerisine sahip
olmalıdırlar.
Okul yöneticisi görevlerini, sınırlarını ve sorumluluklarını
bilmelidir. Eğitim hukuku ve mevzuatı bilgisi olmalıdır.
Yöneticiler, teknik, insani (beşeri) ve kavramsal becerilere
sahip olmalıdırlar.
Yöneticilerin, ufku geniş, okullarını ileriye taşıyabilen,
okulundaki personelin, öğrencilerin vb. düşüncelerine değer veren,
değişime açık ve öncü olmak gibi özel yönetsel yeterlilikleri
olmalıdır.
Erdemli, ahlaklı, dürüst, adaletli, duygusal zekâları yüksek,
insan ilişkilerinde başarılı, etrafına örnek lider yöneticiler
olabilmelidirler.
İşbirliği, birlikte hareket edebilme, iş bölümü. Farklı anlayış
ve yapıya sahip kişiler arasında uyumu, motivasyonu sağlamalıdır.
Adalet. Okul müdürünün özellikle personelinin tümüne karşı
adalet duygusu içinde hareket ederek, adeta bir takımın antrenörü
gibi maddi manevi koşulları iyileştirmek için öncülük etmesi ve
diğer idarecilerle koordineli hareket etmesi gerekir.
Yaratıcılık
Kriz yönetimi becerisi
Sorun çözebilme
Eleştirel düşünce yapısına sahip olmalıdır.
Zamanı doğru şekilde kullanabilmelidir.
Yapılan çalışmalara yeterince geri dönüt vermelidir.
Örgütün ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilecek
durumlarda sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır.
Çalışanlarına mentörlük yapabilmelidir.
Teknolojik yeterliliklere sahip olmalıdır.
Girişimcilik ruhuna sahip olmalıdır.
Kendini çalıştığı kuruma ait hissetmelidir.
Her yöneticinin mutlaka yüksek lisans yapması ve hizmet içi
eğitimler alması gerekmektedir.
Yöneticilerin velilere okul kurallarını anlatması öğretmenler
için iyi olacaktır. Veliler bazen aşırı sinirli olmaktadır.
Tutarlı
Empati
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F

%

6

27.3

4

18.2

4

18.2

4

18.2

4

18.2

4

18.2

3

13.6

3
3
2
1
1
1

13.6
13.6
9.1
4.5
4.5
4.5

1

4.5

1
1
1
1

4.5
4.5
4.5
4.5

1

4.5

1

4.5

1
1

4.5
4.5
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Arabulucu
Disiplin
Sorumluluk alma
Alanına hâkimiyet
Özgüven
Kararlılık
Farklı düşünme
Yabancı dil bilme, yabancı dil eğitimi alma
Sınıfları uygun şekilde oluşturmalıdır.
Şeffaflık
TOPLAM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
100

Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu okullarda okul müdürlerinin ve müdür
yardımcılarının sahip olması gereken yönetsel yeterliklere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri Tablo-10’da
verilmiştir.
Tablo-10. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu okullarda okul
müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sahip olması gereken ilave yönetsel yeterlikler
No

1

2
3

4

5

6

Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin
bulunduğu okullarda okul müdürlerinin ve müdür
yardımcılarının sahip olması gereken ilave yönetsel yeterlikler
Okul müdürleri ve müdür yardımcıları, yabancı uyruklu
öğrencileri sınıflara eşit paylaştırmaları gerekir. Bu çocukları,
yaş gruplarına en uygun ve öğrenmeleri daha kolay
gerçekleşebilecek sınıf düzeylerinden başlatmalıdırlar.
Bu öğrencilerin aileleri ile ayrıca toplantılar yaparak daha
fazla kaynaştırmaya dönük çalışmalar yapmalıdırlar.
Müdürler, yabancı öğrencilerle yaşanan uyum, disiplin
sorunlarına öğretmenlere yardımcı ve destekleyici bir tutum
sergilemelidirler.
Okulun bütününde yabancı uyruklu ve normal
öğrencilerimizi
kaynaştırmaya
dönük
etkinlikler
düzenlenmelidir. Bu tür etkinliklere öncülük edilmelidir.
Öğretmenleri bu anlamda teşvik etmelidirler. Dağıtıcı liderlik ve
öğretimsel liderlik becerileri güçlü olmalıdır.
Okul yöneticileri yabancı uyruklu velilerle öğretmenleri
yalnız bırakıyor, kayıt dışında hiç ilgilenmiyorlar. Okul
yöneticilerinin yabancı dil ve bu süreci yönetecek yeterlilikleri
olmalı, zaman zaman bu öğrenci ve velileri ile bilgilendirici ve
yönlendirici çalışmaları yapmaları gerekir. Okul idarecileri,
özellikle velilerle iyi bir iletişim içinde olmalı, öğretmenlere
durumun olumsuzluklarını iyi anlatmalı, öğretmenlerden gerçekli
beklentiler içerisinde olmalıdır.
İdarecilerin yabancı dil bilmeleri, yabancı öğrenciler
hakkında yapılan hizmetçi seminer ve kurslar ile donatılmış
olması, hatta bu konuda yüksek lisans yapmış olmaları süreci daha
iyi yönetmelerini sağlar. İdarecilerin yeniliklere açık, vizyon sahibi
olmaları öğretmenlerin işini kolaylaştıracaktır.
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Empati kurabilme yeteneğine sahip olmak gereklidir.
Onların psikolojisinden anlayabilmeli, insan ilişkileri iyi olmalı
ve iyi iletişim kurabilmelidir.
Girişimcilik ruhuna sahip olup, yardımseverlik değerine
sahip olmak gerekir.
Çözüm odaklı, analitik ve yaratıcı düşünme becerisi.
Farklı dil, din, ırktan öğrencilerin okula uyumunu
sağlama becerisi.
Kültürler arası hoşgörü, yabancı öğrencilerin kültürüne
ait özellikleri bilme, tüm öğrencilere adil ve eşit davranma,
kültür mozaiği oluşturma becerisi
Farklı ülkelerden öğrenci olmasının ek yeterlik
gerektireceğini düşünmüyorum.
Müdürün, yabancı öğrencilerle daha sağlıklı iletişim
kurmaları için tercüman (çevirmen) görevlendirmeleri
öğretmenlerin işlerini kolaylaştırır.
Yöneticilere ve öğretmenlere, yabancı
uyruklu
öğrencilerin özellikleri hakkında bilgilendirici seminerler
verilebilir.
Okulda homojen bir eğitim öğretim ortamı yaratmak ve
farklılıkları en aza indirmek için çeşitli aktiviteler yapılabilir.
Yabancı öğrencilerin kültürel anlamda adapte olmaları ve
kaynaşmaları için özellikle bu öğrencilere roller verilip,
ödüllendirilerek önemsendikleri algısı oluşturulabilir.
Ders dışı daha fazla etkinlik yapılarak Türk ve Suriyeli
çocukların uyum problemleri çözülebilir.
TOPLAM

5

22.7

3

13.6

3

13.6

2

9.1

2

9.1

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

22

100

Öğretmenlerin sahip olması gereken öğretimsel yeterliklere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
Tablo-11’de verilmiştir.
Tablo-11. Öğretmenlerin sahip olması gereken öğretimsel yeterlikler
No

1

2
3
4
5
6

Öğretmenlerin sahip olması gereken öğretimsel
yeterlikler
Öğretmenler, öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilmeli ve
öğrenci seviyelerine göre bu teknikleri doğru bir şekilde
kullanabilme becerisine sahip olmalıdır. Öğretim yöntemlerini etkili
kullanmak için gerekli materyalleri hazırlamalı veya temin
etmelidir. (7)
Öğretmenlerin sınıf yönetimi, iletişim becerileri yüksek
olmalıdır. Öğrencilerle empati kurabilmelidir.
Öğretmenlerin öncelikle alan bilgileri tam olmalıdır.
Öğretmenler, öğretim programlarına hâkim olmalıdır.
Öğretmenler, kendilerini sürekli yenilemeli ve alanındaki
değişimleri takip etmelidir.
Öğretmenler, vizyon sahibi olmalıdır. Yeni öğretim
tekniklerini kullanmaya ve yeni yöntemler geliştirmeye açık
olmalıdır.
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Öğretmenler, sadece anlatıcı değil; yaparak, göstererek,
uygulamalarla öğretimleri yapmalıdır. Derslerde daha görsel ve
somut anlatım yöntemi kullanmalıdırlar. Tekdüze anlatım yerine,
somut örnekler vermeli, özellikle çocukları mutlaka etkinliklerin
öznesi yapmalıdır. Öğretmen, sınıfta bir moderatör gibi
davranmalıdır.
Öğretmenler, teknik, yönetsel becerilere sahip olmalıdır.
Öğretmenlerin sınıf yönetimi ve zamanı verimli kullanması
çok önemlidir. Çünkü sınıflarda çoğunlukla birleştirilmiş sınıf
mantığı ile ders yapmak zorundadırlar.
Öğretmenler, sabırlı, azimli, zorluklara karşı idealist,
tecrübeli ve bilinçli olmalıdır. Sabırla konuyu açıklama yeterliğine
sahip olmalıdır.
Öğretmenler, kapsayıcı eğitim modelini örnek alarak eğitim
öğretime devam etmelidir.
Öğretmenler, teknolojiyi, ders araç ve gereçlerini derslerde
yeterlilikle kullanabilmelidirler.
Öğretmenlerin mevzuat bilgileri tam olmalıdır.
Öğretmenlerin, öğretimlerini oyun tabanlı yapması daha
bilinçli bir eğitim sağlar.
Öğretmen sınıfında, demokratik bir ortamda, öğrenciler
arasında hiçbir ayrım yapmadan eğitim öğretimi sürdürmelidir.
Öğretmenlerin dil eğitimi almaları şarttır.
Her öğrencinin farklı bir birey olduğu göz önünde
bulundurarak, öğretmenler çoklu zekâ kuramına hâkim olmalıdır.
TOPLAM

3

13,6

3

13,6

2

9,1

2

9.1

2

9.1

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

1

4.5

22

100

Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretmenlerin sahip olması
gereken ilave öğretimsel yeterliklere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri Tablo-12’da verilmiştir.
Tablo-12. Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretmenlerin
sahip olması gereken ilave öğretimsel yeterlikler
No

1

2

Farklı ülkelerden (kültürden) gelen öğrencilerin
bulunduğu sınıflarda öğretmenlerin sahip olması gereken ilave
öğretimsel yeterlikler
Öğretmenlerin farklı ülkelerden gelen öğrenciler için onların
kültürlerine ait bilgi sahibi olması gerekir. Öğretmenlerin
iletişime açık, bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlı olması,
kuralları esnetebilmesi gerekir. Sosyal becerileri ve iletişim
becerileri ön plana çıkmaktadır. Empati kurmalıdır.
Öğretmenlerin öğretimi yabancı uyruklu öğrencilerin
anlayacağı şekilde uyarlamaları ve sabırlı olmaları gereklidir.
Onların öğrenme kapasiteleri ve hangi tür öğrenme stillerine sahip
oldukları gözlenmeli, öğretim yöntemleri bu açıdan
zenginleştirilmelidir. Somut, örnek vererek, uygulamalı anlatımlar
ön plana çıkarılmalıdır. Dil (Türkçe) bilmedikleri için görsel
materyalleri, teknoloji ve somut örnekleri sıkça kullanmalıdır.
Oyun, şarkı gibi öğretimsel yöntemler ön plana çıkmaktadır.
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3

4

5

6

Birleştirilmiş sınıf yönetimi ve öğretimi tekniklerine hâkim
olmalıdır.
Öğretmenler mümkünse yabancı dil bilmeli veya
öğrenmelidir. Bununla beraber, varsa tercüman öğrenci kullanmalı,
yoksa yabancı öğrenciler için en azından gündelik yaşamdan
çocukların dilinden birkaç cümle öğrenebilir.
Özelikle diğer akranlarıyla da kaynaşmalarına ve
etkileşimli öğrenmelerine fırsat verecek işbirlikli öğrenme
etkinliklerine,
grup
çalışmalarına
ağırlık
verilmelidir.
Öğretmenler, yabancı öğrencileri kazanmaya ve uyumlarını
kolaylaştırmaya yönelik donanıma sahip olmalıdır. Öğretmenlerin
birleştirici ve bütünleştirici olması gerekir. Farklı kültür ve
seviyedeki öğrencilerin olduğu sınıflarda, tüm öğrencilere hitap
edebilecek doğru sınıf yönetimi eğitimine sahip olması gerekir.
Yabancı öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımını sağlamalıdır.
Sorun çözebilmelidir. Adil davranmalıdır. Türk öğrencilerden
ayırmadan sahiplenilmesi, yabancı öğrencilerde aidiyet duygusu
oluşturacağı için yararlı olacaktır. Çocuklarda özellikle güven
ortamı oluşturmalıdır.
Yabancı öğrencilerin yaşadıkları durumları iyi tahlil edip,
yaşadıkları duygusal travmalar varsa öncelikle onları çözümüne
yönelik rehberlik desteği almalıdırlar. Öğretmenler, yabancı
öğrencilerin psikolojik durumlarını iyi anlamalıdır; onlarla empati
kurmalıdır.
Yabancı öğrencilerin kendi ülkelerindeki öğretim
programları ve ülkemizdeki programı karşılaştırıp onların
seviyesine uygun etkinliklere yer verilmelidir. Öğretmen büyük bir
sabırla çalışmalıdır. Farklı ülkeden (kültürden) yabancı öğrencileri
diğer öğrencilerin seviyelerine getirmek için yapabileceği en iyi şeyi
yapmalıdır. Bu öğrencilerden beklentileri çok fazla olmamalıdır.
Yabancı öğrencilerin seviyelerine uygun sorular sormalıdır.
TOPLAM

6

27,3

5

22,7

4

18,2

4

18,2

22

100

Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışma ile farklı ülkelerden (kültürlerden) öğrencilerin bulunduğu okullarda ve sınıflarda göçmen
öğrencilerin eğitim sistemine uyum sürecine yardımcı olabilmeleri için okul müdürlerinin kültüre duyarlı okul
yönetimi yeterliklerinin ve öğretmenlerin öğretimsel yeterliklerinin belirlenerek eğitim yöneticilerinin
farkındalıklarının artması beklenmektedir. Genel okul yöneticisi ve öğretmen yeterlikleri ile benzerlikler olsa
da okul müdürü yeterliklerinin ve öğretmen yeterliklerinin çok kültürlü okullarda / sınıflarda farklılık
gösterdiği görülmüştür. Bu çalışma, normal okulların/sınıfların ve çok kültürlü okulların/sınıfların farklı
eğitim kültürlerinin olduğunu göstermekte, okul yönetiminin farklı boyutlarına vurgu yapmaktadır. Okul
(eğitim) yöneticisi ve öğretmen yetiştirme programlarında yalnızca genel okul yöneticisi / öğretmen
yeterliklerine odaklanma yerine, kültüre duyarlı eğitim için okul / sınıf yönetimi ve bu alandaki uygulamalara
yer verilmesi çok önemlidir.
Iraklı göçmen öğrencilerin yaşadıkların sorunların çözümüne yönelik öneriler, araştırmalar
incelendiğinde (Özdemir, 2016 106 ve Angay, 2012 135,136) dil sorununun, sistemli ve düzenli bir eğitim
programı çerçevesinde öncelikli olarak çözülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yine aynı çalışmalarda göçmen
ailelere ve çocuklara kültürümüzü tanıtan ve onların kültürümüze uyumunu sağlayacak eğitimlerin verilmesi
göçmen çocukların yaşadıkları sorunların çözümünde faydalı olacağı söylenebilir.
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Başka bir araştırmaya göre de (Bozan, 2014 232) göçmen öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözmeye
yönelik göç yaşamış aileler çeşitli faaliyetlerle eğitilmelidir, belediyeler ve çeşitli kurumlar göç yaşamış
insanların sorunlarına çözüm bulmalıdır, göç alan bölgelerde çalışan öğretmenler samimi, özverili ve sabırlı
olmalıdır, göçü engellemek zordur ve çözümü yoktur, göç yaşayan bölgelerde sosyal etkinlikler artırılmalıdır
gibi çözüm önerileri dile getirilmektedir.
Yaşadığınız ülkede iç savaş çıksa, eviniz savaşta zarar görse, sizin ve ailenizin hayatı sürekli tehlikede
olsa ve ülkenizi terk etmek zorunda kalsanız ne hissederdiniz? Ülkelerinden Türkiye’ye göç etmek zorunda
kalan yaklaşık 4.000.000 Suriyeli ve özellikle bunlardan okul çağındaki 900.000 Suriyeli çocuk gözyaşları
içinde işte bu sorunun cevabını bizlere verebilir.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidine göre, en temel ihtiyaçlar yemek, su, barınma, ısınma gibi
fizyolojik ihtiyaçlar ve sonrasında güvenlik ihtiyacıdır. İnsanlar, güvenli olmayan bir ortamda yaşamak
istemezler. Suriyeliler de fizyolojik ihtiyaçları ve güvenlik kaygıları nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda
kalmışlardır.
Okul çağındaki 900.000 Suriyeli çocuktan ailelerinin maddi durumu iyi olmayanlar okula
gidememekte, dilenmekte veya dilendirilmekte, çalışmakta, suça sürüklenmekte, hırsızlık yaptırılmakta veya
organ mafyası tarafından kaçırılarak öldürülmekte, organları satılmaktadır.
Sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan öğretmenler ne yapmalı? Nelere dikkat etmelidir? Öğretmenler,
Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbirlerini daha iyi anlamaları için uygun sınıf ortamı oluşturmalı, öğrencilerin
birbirlerine karşı empatik yaklaşmalarını sağlamalı, birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmalı,
öğrencilerin dersi sevmeleri ve derse sürekli katılım sağlamaları için dersi eğlenceli ve zevkli hale getirmelidir.
Öğrencilerin sınav başarı durumlarına göre, başarılı öğrencileri küstürmeyecek şekilde, başarısız öğrencilerin
eksik oldukları hususlarda geri besleme yapmalıdır.
Okulunda Suriyeli öğrenci bulunan müdürler ne yapmalı? Nelere dikkat etmelidir? Okulda uygun
yerlerde Türk bayrağı yanında Suriye bayrağı ve diğer öğrencilerin mensubu oldukları ülkelerin bayraklar
asılmalı, Suriyeli öğrencilerin de kendilerine okul yönetimi ve öğretmenler tarafından ilgi gösterildiğinin fark
etmesi sağlanmalıdır. Suriyeli öğrencilerekarşı önyargılı ve olumsuz davranışlar sergileyen öğrenciler kibar
bir dille uyarılmalı, Suriyeli öğrencilerin ülkelerinde yaşadıkları ve Tükiye’ye göç etme nedenleri sabırla
açıklanmalıdır.
‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’, ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’, ‘Dost kara günde
belli olur’, ‘Birlikten kuvvet doğar’ gibi birçok atasözü ve deyim Türk toplumunda yer almaktadır. Türk
halkının sadece deyim ve atasözlerine baktığımızda bile dayanışmaya ve zor durumda olan komşusuna destek
vermeye ne kadar önem verdiğini anlamamız mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlayışının sadece
söylemlerde kalmadığını, (birkaç münferit olumsuz örnek dışında) sınır komşusu olan Suriye’de yaşanan
çatışmalar karşısındaki tutumuyla tüm dünyaya göstermiştir.
Türkiye’ye göç eden çocukların eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne İlişkin
öneriler:
Öncelikle, okula başlamadan dil ve uyum sorunu çözülmelidir. Bu yabancı çocuklar önce 1 yıl
ayrı bir temel Türkçe eğitimi ve diğer derslerle ilgili bilgi ve becerileri kazandıktan sonra diğer çocukların
okuduğu okullara dağıtılmalıdır. Başta uyum programlarına alınmalıdırlar. Türk eğitim sistemine entegre
(bütünleşmiş) olmaları sağlanmalıdır. Uyum programından sonra dönüt almak için denetlenmelidir.
Kaynaştırma bu temel eğitimlerin ardından yapılmalıdır.
Okulun bütününde yabancı uyruklu ve normal öğrencilerimizi kaynaştırmaya dönük etkinlikler
düzenlenmelidir. Bu tür etkinliklere öncülük edilmelidir. Müdürler, öğretmenleri bu anlamda teşvik
etmelidirler. Dağıtıcı liderlik ve öğretimsel liderlik becerileri güçlü olmalıdır. Okulda farklılıkları en aza
indirmek için çeşitli ortak etkinlikler yapılabilir. Ders dışı daha fazla etkinlik yapılarak Türk ve Suriyeli
çocukların uyum problemleri çözülebilir. Göçmen öğrencilerin kendilerini yabancı hissetmemeleri için bazen
kendi dillerinde veya kendi kültürlerinde etkinlikler yapmalarına ortam hazırlanmalıdır. Toplum olarak onları
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dışlamadan, kültürümüze ayak uydurmalarına yardımcı olarak, maneviyatımızı hissettirerek ve okul içi ve
ders dışında kuralları öğreterek sorunların önüne geçebiliriz. Her şey sevgiyle düzelir.
Yabancı öğrencilerin sınıflara eşit bir şekilde dağıtılması gereklidir. Bazı sınıflarda yabancı uyruklu
öğrenci sayısı, Türk öğrencilerin sayısını geçmiş durumdadır. (Türk – Suriyeli karma sınıflarda eğitim
olumsuz şekilde etkilenmektedir.
Yabancı öğrencilerin okul kültürüne uyumu için periyodik olarak rehberlik ve psikolojik danışman
öğretmenler tarafından görüşmeye alınması onların uyum sürecini kolaylaştıracaktır.
Özel eğitim alan çocuklar nasıl yarım gün okula gelip, haftanın belli günleri başka okullarda eğitim
alıyorsa, bu öğrencilere de aynı uygulama yapılabilir.
İdareciler ailelerle iletişimde sınıf öğretmenlerinin yanında olmalı ve gerekli desteği vermeli,
öğretmen yalnız bırakılmamalıdır.
Yabancılar mahalle veya semtlere eşit dağıtılmalıdır.
Yabancılara projelerden verilen yardımlar, bazı insanlara göre iç barışı zedelemektedir.
Derslerde anlaşılırlığı artırmak için daha somut materyaller kullanılmalıdır.
Daha fazla sabır ve anlayış gösterilmelidir.
Daha hümanist bir bakış açısıyla öğretim yapılmalıdır.
Yabancı (Suriyeli) öğrencisi fazla olan öğretmenler maddi olarak desteklenmeli ve ücretleri
arttırılmalıdır.
Müdürün, yabancı öğrencilerle daha sağlıklı iletişim kurmaları için tercüman (çevirmen)
görevlendirmeleri öğretmenlerin işlerini kolaylaştırır.
Yöneticilere ve öğretmenlere, yabancı uyruklu öğrencilerin özellikleri hakkında bilgilendirici
seminerler verilebilir.
Yabancı öğrencilerin kültürel anlamda adapte olmaları ve kaynaşmaları için özellikle bu öğrencilere
roller verilip, ödüllendirilerek önemsendikleri algısı oluşturulabilir.
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Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN343
KAMUSAL ALAN ve KENT DONANIMLARI: İZMİT İLİ YAHYAKAPTAN MAHALLESİ
ÖRNEKLEMİ
PUBLIC AREA and URBAN EQUIPMENT: SAMPLE OF IZMIT PROVINCE YAHYAKAPTAN
NEIGHBORHOOD
ÖZ
Kentsel mekanlar, bir kentin sirkülasyon, nefes alma, toplanma, sosyalleşme alanları olarak
günümüzde büyüyen kentlerde önem arz ederler. Kent gelişiminde kentsel mekânların üstlendiği işlevler
yerleşimin büyüklüğü, kültürü ve dönem ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedirler. 18.yy’da buhar gücü
ile çalışan makinelerin bulunması ve kullanılması ile birlikte kırdan kente nüfus hareketliliği de başlamıştır.
Bu durum kırsalın nüfus açısından zayıflamasına, kentin ise yoğunlaşmasına neden olmuştur. Kent nüfusunda
ki bu artışlar, kentin büyüme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bugün büyük kentler, mega kentler ve metropoller
dünya üzerindeki yerleşim yerlerini ifade edebilmek için literatüre girmiş yeni kavramlar olarak
kullanılmaktadır.
Büyük kentlerde bireylerin günleri genelde dışarıda geçmekte, günlük pek çok ihtiyacı özellikle
çalışan kesim dışarıda gidermek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, kamusal alan işlevleri değişmekte ve
güncellenmektedir. Bu çalışmada, kent dokusu içerisinde imar planında yer verilen kullanım alanları ve
işlevleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kamusal alan, Kentsel donatı, İzmit, Yahya kaptan.
JEL Kodları: L0, N3, N7, O2, R23.

ABSTRACT
Urban spaces are important in today's growing cities as a city's circulation, breathing, gathering and
socializing areas. The functions undertaken by urban spaces in urban development vary according to the size,
culture and period needs of the settlement. In the 18th century, with the discovery and use of steam powered
machines, population mobility from the countryside to the city started. This situation caused the rural to
weaken in terms of population and the city to become denser. These increases in the urban population have
revealed the growth need of the city. Today, big cities, megacities and metropolises are used as new concepts
that have entered the litrerature in order to express the settlements in the world.
In big cities, the days of the individuals usually spend outside, and especially the working population
has to meet many daily needs outside. Therefore, public space functions are changing and being updated. In
this study, the usage areas and functions included in the zoning plan within the urban texture will be discussed.
Keywords: City, Public space, Urban equipment, İzmit, Yahya kaptan.
JEL Codes: L0, N3, N7, O2, R23.
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1.
GİRİŞ
Küçük yerel yerleşim birimlerinden, büyük merkezi yerleşimlere yönelme, sanayileşme ile kendisini
göstermeye başlamıştır. İş gücünün yerini buharlı makinelerin alması ile kazanılan ivme, günümüzde
yaşanılan teknik, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte kentlerin hızla büyümesine ve çok işlevli
hale dönmesine neden olmaktadır. Günümüz kentleri için her imkânın bulunduğu ve her türlü ihtiyacın
giderilebileceği yer imajı oluşmaktadır. Kentler çeşitli vizyon-misyon çalışmaları ile farklı ve öne çıkan
özelliklerini vurgulayacak şekilde yeniden ele alınmakta, planlanmaktadırlar. Kentin çalışılan kimliğinin
ötesinde bir dokusu bulunmaktadır. Yerleşik alan ve yerleşim alanı olma özelliği ile canlı bir organizma gibi
büyümekte ve gelişmektedir. Cazibe merkezi olan kentler göç almaya devam etmektedirler, tersine göç
yaşansa da oran hayli düşüktür.
1760’lı yıllarda İngiltere’de başlayan sanayileşme/endüstrileşme hareketinin başlangıcı insan ve
hayvan işgücünün yerini buharlı makinelerin alması ile olmuştur. Bu süreç bir nüfus hareketliliğini yani göçü
başlatmıştır.
1927 yılında gerçekleştirilen ilk sayıma göre nüfusu 13.648.270 olan Türkiye’de, halkın %75,8’i
belde ve köylerde, %24,2’lik bölümü ise il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 1950 sonrasında nüfus kentsel
alanlarda toplanmaya başlamıştır. Dünya Bankası verilerine göre; 2017 yılında kentsel alanlarda yaşayan
nüfus oranı; Türkiye’de %74,4, AB-28 ülkelerinde ise %76,4 olup, bu oranlar dünya ortalaması olan %54,3'ün
oldukça üzerindedir(ec.europa.eu/eurostat/statistics-Akt. cevreselgostergeler.csb.gov.tr).
2.

KAMUSAL ALAN ve KENT DONANIMLARI
Kamusal alan, halka açık ve onların istifadesine sunulan alan olarak tanımlanabilir. Kolaylıkla gelip
geçilebilen, özelleştirilmemiş, herkesin kullanımına açık yerlerdir. Bu alanlar bir bina, bir park, bir yürüyüş
yolu olabilir. Bir kafeterya, bir hastane, bir meydan düzenlemesi de kamusal alanlara örnek oluşturur. Kamusal
alanlar kapalı, yarı kapalı ve açık alanlar olmak üzere farklı işlevleri üstlenirler. Bu işlevler kente ve kentliye
ait kültürel veriler, sosyal ve toplumsal tutum ve davranışlar, yaşam biçimleri, ekonomik durum ve işleyiş
bilgileri ile doğru olarak belirlenirse o kent mutlu ve sağlıklı bir kent olarak algılanacaktır. Kamusal alanların
daha az nüfuslu, düşük yoğunluklu, küçük yerleşim alanlarında ki kullanımı, işleve yönelik kentsel donatıları
ile büyük kentlerde ki konum, işlev ve donatıları birbirinden farklı olacaktır. Küçük yerleşimlerde evden
yürüme mesafesinde olan, yollar, caddeler, meydanlar, parklar gibi kamusal alanlar büyük yerleşimlerde farklı
konumlama ile farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemeye gereksinim duymaktadır.
2.1. Kamusal Alan
Nüfus yoğunluğunun fazla, demografik özelliklerin heterojen bir görünüm sergilediği büyük
kentlerde iş ve çalışma, eğitim, alışveriş, konut bölümleri gibi özelleştirilmiş kent alanları arasında farklı
merkezler oluşması kaçınılmazdır. Gününün neredeyse tümünü evinin dışında geçiren insanlar, günlük yaşam
faaliyetlerini de dışarıda gidermek zorundadırlar. Yemek yeme, tuvalet ihtiyacı, bebek emzirme gibi temel
fiziksel ihtiyaçların yanı sıra, ibadet etme, alışveriş, sosyal ilişkiler, kültürel aktiviteler de dışarıda giderilerek
insanların mutluluğu, huzur ve konforu gibi pozitif duygular verilmeye çalışılmalıdır. Kent demek her şeyin
en iyisinin veya daha fazla seçeneğinin bulunabileceği yer olarak algılanmaktadır.
Ülkemizde başta imar yasası olmak üzere, imarla ilgili diğer yönetmelik ve yasal yaptırımlar ile
tanımlanan yeşil alan, çocuk bahçesi, park, piknik-eğlence alanları ile imar planında bırakılan yollar, caddeler,
bulvarlar ve meydanlar kamusal alanları oluşturmaktadırlar.
Kamusal alanlar,
➢
Dolaşım boyutu(Kentsel hizmetlerin dağıtımı, hareket, otopark vs
➢
Estetik boyut (Aydınlatma, ağaçlandırma, yer döşemesi, Kentsel mobilyalar vb
➢
Tarihsel boyut(Kolektif bellek, kültürlerin devamı vb
➢
Biçimsel boyut (Kentsel morfoloji, yeşil alanlar vb
➢
Yurttaşlık boyutu (Emniyet, bir yerleşimin odak noktası olma, kamusallığın güçlendirilmesi
vb)(Gökgür 2017:25) ile şekillenirler.
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2.2.
Kamusal Alan Donatıları
Kent yaşamında ortak yaşamı kolaylaştıran, estetik katan, farklı işlevlendirilen ve dış mekânda yer
alan donanımlar kent mobilyası olarak tanımlanabilirler. Bunlar çevrede ihtiyaç duyulan her şeydir. Çöp
konteynırı, geri dönüşüm-atık toplama konteynırı, oturma elemanları, güneş kırıcılar, çiçeklikler gibi
donanımlar ile birlikte artık ihtiyaçlar değişmekte ve yenilenmektedir. Sadece işlevi ile ilgili değil üretim
şekli, duyarlılığı, dünyanın geleceğini düşünme ile birlikte üretim şekli, seçilen malzeme ve özel tasarımı ile
detaylandırılması da önem kazanmaktadır. Estetik oluşu, kente marka değer katabilecek özellikler taşıması da
istenmektedir (Demirarslan 2020: 337-338).
YÖNTEM
Bu çalışmada Kocaeli ili İzmit İlçesi Yahyakaptan Mahallesi Toplu Konut yapılaşmasındaki kamusal
alan ve donatıların içerikleri ele alınacaktır. Yahyakaptan Toplu konut alanı, D100 karayolu, otoyol, alışveriş
merkezleri, fabrikalar ile çevrilidir. İmara açılan mahalle sınırları içerisindeki diğer alanlarda daha küçük
ölçekli pek çok kapalı konut yerleşimi yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Müstakil konutlar veya
apartman konutlar bulunmaktadır. Mahalle de çok sayıda ve farklı eğitim alanında lise ve diğer okullar yer
alır. Bu nedenle gün içerisinde nüfusu değişen ancak zaten konut yerleşimi olması nedeniyle belli bir yerleşik
nüfusa sahip bir bölgedir.
3.

3.1. Yahyakaptan
Yahyakaptan mahallesi Toplu Konut İdaresi ile Emlakbank’ın toplu konut sunumu olan Emlakkonut
tarafından 1990’ların başında inşasına başlanmış, yerleşik alan olarak çevresinin de imara açılmasıyla
günümüzde büyük bir mahalleye dönüşmüştür. Tünel kalıp sistemi ile inşa edilen 4 ile 8 kattan oluşan bloklar
halindedir, blok nizam düzeninde yapılaşmada blokların birbiriyle farklı şekillerde birleştiği, etraflarında
bahçeleri bulunan 4902 konut ile işyerlerinden oluşmaktadır. Bugün için mahallede Emlak konut toplu
konutlarının dışında da pek çok farklı konut bulunmaktadır.

1. Yahyakaptan Mahallesi
(https://keos.izmit.bel.tr/keos/)

Şekil

2.

Kamusal

Alanlar

ve

Kentsel

Donatılar

Yahyakaptan mahallesi konut kullanıcıları ile birlikte gün içerisinde çevre kamu veya özel sektör,
fabrika ve diğer işyerlerinde çalışan bireyleri ve mahallede yer alan okul öğrencilerini barındırmaktadır.
Yerleşimde ayrıca bir kültür merkezi de bulunmaktadır ve etkinlik / gösteri günlerinde gelen pek çok birey
olabilmektedir. Büyük bir spor salonunun varlığı ile de gerek spor faaliyetleri, gerek toplantı, gerek yarışma
gibi amaçlarla Yahyakaptan mahallesine yine farklı profilden gelenler olmaktadır. Özetle, gün içerisinde
değişen yerleşik yerin nüfusu kent donatı ihtiyaçlarını da çeşitlendirmektedir.
Yahyakaptan mahallesi ve Toplu konut yerleşiminde, tablo 1’de gösterilen kapalı, yarı açık, açık
alan kamusal yapılaşmaları ve günlük ihtiyaçlara cevap vermek üzere konumlandırılan farklı işlevlerde kent
mobilyaları yer almaktadırlar.
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Tablo 1. Yahyakaptan Kamusal Alan ve Kent Mobilyaları (Yazar Demirarslan, S.)
AVM

Spor
salonu

Kültür
merkezi

Okullar

Sağlık ocağı

Kafeterya

Gazetedergi bayii

Halk
ekmek
kabini

Cami

Acil
toplanma
alanı

Çocuk
bahçesi

Park

Oto park

Pazar yeri

Yürüyüş
yolları

Havuz

Spor
sahaları

Amfi
tiyatro

Spor aletleri

Bank

Otobüs
durağı

Çöp
konteynerları

Giysi geri
dönüşüm

Bankamatik

Çocuk
Oyun
Aletleri

İlan panosu

Otobüs
durağı

KAPALI
ALANLAR

AÇIK ALANLAR

KENT
MOBİLYALARI

4.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Kentlerin ifade ettiği içerik verdiği aidiyet duygusu, sahiplenme ve sahiplenilme hissi, konfor,
rahatlık, huzur, engelsiz çevre, aidiyet, kültürün tatmini, sosyal imkanlar, rahatlık, sağlık, teknik-teknolojik
alt yapı, rekreasyon, sürdürülebilirlik uygulamaları, rahat ulaşım-erişim, sağlık, eğitim gibi pek çok kriterle
değerlendirilmektedir. Bunların giderildiği oranda orada yaşayan kişiler mutlu olmakta ve kendilerini “Oralı”
hissedebilmektedirler.
Bu bağlamda, Kocaeli İzmit merkez ilçe Yahyakaptan mahallesinin özünü oluşturan Yahyakaptan
Toplu Konut Yerleşimi alanı içerisinde bu çalışmanın yapılması tercih edilmiştir. Yerleşik alan olarak
varlığını ispatlayan, kent içerisinde olmasına karşın sosyal ve teknik alt yapı imkânlarının pek çoğunun
bulunduğu bir bölgedir.

Şekil 3, 4, 5. Yahyakaptan Amfitiyatro, Havuzlu Kafeterya, Çocuk Bahçesi (Yazar Demirarslan, S.
Fotoğraf Arşivi)

Şekil 6,7,8. Spor aletleri, Yürüyüş Yolu, Futbol Sahası (Yazar Demirarslan, S. Fotoğraf Arşivi)
Yürüyüş yolu, iç yollar, binalar arası yeterli mesafenin varlığı, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri ile
birlikte yeşil alan, parklar, kafeteryalar ile sosyalleşmeye imkân veren kentsel donatı örnekleri fotoğraflarda
görülmektedirler.
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Şekil 9,10,11,12. Alışveriş Merkezi, Sağlık Ocağı, Banka Üniteleri (Yazar Demirarslan, S. Fotoğraf
Arşivi)
Alışveriş imkânı, pazar yeri, halk-ekmek birimleri ile birlikte insanların günlük ihtiyaçlarına cevap
verebilecek kamusal alan ve kentsel donatıların yer aldığı söylenebilir.
Günümüzde bir yerin değeri insanlara yaptığı pozitif katkı ile belirlenmektedir. Yapılaşma yoğunluğu,
kat sayısı, sosyal-kültürel ve teknik alt yapının varlığı o yeri beğenilir, tercih edilir ve yaşanılır hale
döndürmektedir. Katma değer oluşturan unsurlar özellikle çevre ile ilgili unsurlardır ve günümüz kentlerinde
oluşturulan vizyon çalışmaları kapsamında bu konulara artan bir önem verildiği izlenmektedir.
KAYNAKÇA
1.
Demirarslan, S.(2020) Kent Mobilyalarının Kente Sağladığı Katkılar ve Tasarımına Etki Eden
Faktörler, Kongre Tam Metin Kitabı s. 336-351, X. Umteb Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal
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(57)
Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN344
KENTSEL MORFOLOJİ BAĞLAMINDA KENTTEN KONUTA, KÜLTÜREL YOLCULUK
CULTURAL JOURNEY FROM URBAN TO HOUSING IN THE CONTEXT OF URBAN
MORPHOLOGY

ÖZ
Dünya, kıta, ülke, bölge, kent ve mahalle gidişatı aslında sadece plan üzerinde görülen bir takım
kesişen çizgilerin belirlediği alanlar değildir, birbirini oluşturmakta, yenilemekte veya bitirmektedir. Ülkeyi
oluşturan kentlerin bazıları, tarih içerisinde kültürel yolculuk ile bugünlere gelmişlerdir. Bugün palimpsest
bir duruş ile fark edilmeyen bir koşturmacaya şahitlik eden kentlerin yarınları ise farklı vizyon oluşumları
içerisinde yeniden şekillendirilme çabasındadırlar. Aslında yüzyıllardır zaten marka olan geleneksel kentler
bulunmaktadır ve bu marka olmanın önemi kültüre bağlılık, kültürü yaşatma ile ilgilidir.
Bu çalışmada geleneksel kent unsurları ile birlikte günümüz kent unsurları kültür ve kentleşme
bağlamında kıyaslanarak, değişimin oluş yön ve şeklinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kent, Konut, Kentleşme, Morfoloji.
JEL Kodları: L0, N3, N9, O2, R23.

ABSTRACT
The course of the world, continent, country, region, city and neighborhood is not only the areas
determined by some intersecting lines seen on the plan, they form, renew or end each other. Some of the cities
that make up the country have come to this day with a cultural journey in history. Today, cities that witness
an unnoticed rush with a palimpsest stance are trying to reshape their tomorrows in different vision
formations. In fact, there are traditional cities that have already been brands for centuries, and the importance
of being this brand is related to the commitment to culture and keeping the culture alive.
In this study, it is aimed to reveal the direction and form of change by comparing the traditional urban
elements and today's urban elements in the context of culture and urbanization.
Keywords: Culture, City, Housing, Urbanization, Morphology.
JEL Codes: L0, N3, N9, O2, R23.
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1.
GİRİŞ
İlk insandan itibaren sosyal bir varlık olduğunu fark eden insanın toplumsallaşması için birlikte
yaşamaya yönelmiş bulunduğu dönemdeki koşullara göre yerleşik düzene geçmiştir. Bir arada yaşamaya
başlayan insan, kültür oluşturmaya başlamıştır.
İlk insandan bu yana içinde yaşanılan toplum tarafından kültürleme gerçekleştirilen birey, o
toplumun istediği şekilde biçimlenmiş olmaktadır. Nesilden nesile aktarılan, değişerek gelişerek zamana
uyarak yaşatılan kültürel öğelerin o topluma özel öznel oluşu devam ede gelmiştir. Kültürün etkisi birey
aracılığıyla çevreye de yansımış, yaşadığı çevre ve mekânlara aktarılarak yöresel kültür, milli kültürel
unsurlara dönmüştür.
Endüstri devrimi ile dünyada pek çok şey değişmeye başlamıştır, öncelikle iş alanı değişikliği
görülmüştür; nüfus yoğunluğu sanayide çalışmak üzere kente yönelmiş, kırdan kente doğru artmaya
başlamıştır. Daha sonra yaşam tarzı, kültürünü kentte sürdürebilme çabaları ile hemşehri yakınlaşmaları
kentlerin giderek artan nüfusu ve yerleşik alanların büyümesi ve yayılması artık sosyal, ekonomik, ticari
ilişkileri değiştirmeye başlamıştır. Aile yapısında yaşanan değişikliler ile çevrenin ve konut arzının değişimi
izlenmeye başlar.
Kentleşme sürecinde kentlileşebilme her zaman mümkün olamamıştır. Birdenbire kent kültürünü
içselleştirebilmek zordur. Bu nedenle, kentlerde beğeni unsurları gelinen yerin birikimleri ile yansıma
bulmaktadır.
KÜLTÜR- KENTLEŞME
Kültür, tanımı ve içeriği çok geniş olan bir kavramdır, bunun nedeni pek çok disiplini ilgilendiriyor
olmasıdır. Her alan kendi bakış açısıyla ele almakta böylece kavram zenginleşmekte ve karmaşıklaşmaktadır.
Eagleton (2005:11) doğanın kültürü ürettiğinden, kültürün de doğayı değiştirdiğinden söz eder.
Böylece, kültürün doğa ile var olduğu ortaya çıkar. Yerleşimler de doğanın parçasıdırlar. Uygun yerleşim yeri,
gereksinimlere göre değişmiştir, güvenlik isteyen medeniyetlerde dağların düz veya oval ve yerleşime uygun
olabilecek üst kısımlarını yerleşim için seçtikleri böylece her yönden olası düşman saldırılarına karşı önlem
almaya çalıştıkları görülür. Tarımla uğraşmak isteyenler ise, su ve verimli toprakların bulundukları yerlere
yönelmişlerdir.
Kent içinde barındırdığı birçok işlevle karmaşık bir birimdir. Bununla birlikte Bal’ın ifadesinde
belirttiği gibi, çoğunlukla ‘ilerleme’, ‘uygarlık’, ‘aydınlanma’, ‘özgürlük’, ‘üretim’, ‘zenginlik’, ‘çeşitlilik’
gibi pozitif anlamlar yüklenmiş kavramlarla birlikte kullanılmaktadır. Kentler uygarlığın merkezi olarak
doğmuş, sonrasında uygarlıkları doğurmuş ve kendinden sonra gelen uygarlıklar için de yol gösterici olmuştur
( Özden :7).
Yerleşimler kültüre bağlı olarak doğaçlama oluşumlarla biçimlenmişlerdir. Yerleşim yerleri mimari
kültür unsurları olarak birer göstergedirler. Kültürü, yaşam biçimini, ekonomik durumu, eğitim seviyesini,
kültüre bağlılığı ve sürdürmeyi, nesilden nesile gelen gelenek-görenek, din, dil, yeme-içme şekli ile coğrafya,
topoğrafya ile biçimlenen kültür, kente ve mimariye yansımıştır. Bunun nedenlerinden başlıcası insanların
kendi beklentilerine cevap bulabilecekleri mekânlarda kendilerini rahat huzurlu ve konforlu hissedecekleri ile
ilgilidir.
2.

KENT: GELENEKSEL ve GÜNÜMÜZ
Geleneksel kentlerin kurgusu kültürün en önemli göstergesidir. Geleneksel yapılaşmada
kendiliğinden, gereksinimden bir oluşum söz konusudur. Gerektiğince, yeterince ve tevazu içerisinde bir oluş
izlenir. Kentin neye ihtiyacı varsa o oluşmuştur.
3.
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Ev/Hane

Mahalle

Çıkmaz
Sokak

Meydan

Sokak

Alışveriş
İbadet

Şekil 1. Kent Oluşum Döngü Şeması (Yazar Demirarslan, S.)
Bu nedenle geleneksel kentte konut bölgeleri, ihtiyaca cevap veren küçük dükkanlar, belli bir yerleşim
yerine cevap veren ibadet yerleri (ki örneğin cami ihtiyacı belirlemek için sınırın “ezan sesin ulaşabildiği”
yer kriteri ile belirlendiği bilinir) ile birlikte sosyal alanlar ve sirkülasyon alanlarından oluşmaktadır.
Geleneksel dokuda kültürün en önemli birimleri olan aile ve aileye ilişkin her türlü paylaşım,
bütünlük gibi yaşam pratiklerinin görülmesi ile birlikte sosyal-kültürel bir içeriğe sahip olan mahallenin
varlığı önemli unsurlar olarak belirtilmelidir. Bir başka oluşum sokak ve çıkmaz sokaktır. Mahallenin, sokak
ve çıkmaz sokağın bir üslubu, bir mahremiyeti ve en önemlisi bir aidiyeti bulunmaktadır. Bu aidiyet
“Komşuluk” birimi ile ilgilidir.
Mahalle

Meydan

İbadet

Alışveriş

Sokak+Çıkmaz
Sokak

Tekil Konut

Şekil 2. Geleneksel Dokuda Yerleşim Hiyerarşisi (Yazar Demirarslan, S.)
Komşuluk en küçük sosyal birimdir. Komşuluğun kültürümüzde çok önemsendiği, komşuluk ile
ilgili pek çok atasözü varlığından anlaşılmaktadır. “Ev alma komşu al”, “Komşu, komşunun külüne muhtaç”
gibi kültürel süreçte deneyimlenerek gelen söylemlerden komşuluğun bir paylaşım unsuru, iyi-günde kötü
günde yanında var olabilme, sevgi ve saygı temeline dayalı, belirli sınırları olan, tanımlı bir birim olduğu
görülür. Farklı bir kültüre sahip komşuların varlığının da kabulü, onların da benimsenerek saygı sevgi dolu
bir komşuluğun yaşandığı geçmişten günümüzde çevre, ekonomi, meslek birliği gibi ortak başka unsurlar
üzerine kurulmaya çalışılan komşulukların oluştuğu izlenmektedir. Kısaca, küçük köyden mega kente olan
dünya üzerindeki yerleşim serüveninde endüstrileşme ve küreselleşme ile birlikte birdenbire sınırların
değiştiği, beklentilerin, algıların farklı kültürlerden etkilenerek değişmeye başladığı bir süreç
hissedilmektedir.
KONUT
BÖLGESİ
YAPILAŞMA
İŞ - ÇALIŞMA
ALANLARI
KENT
PARK VB
REKREASYON
KAMUSAL ALAN
SİRKÜLASYON
MEYDAN
ALANLARI

Şekil 3. Kentten Konuta Birimler İlişkisi (Yazar Demirarslan, S.)
Kentli kenti biçimlendirirken, kent de kentliyi biçimlendirmektedir. Bugün kentlere bakıldığında
heterojen kentli varlığı nedeniyle insanların beklentilerinin tam olarak belirlenemediği bu nedenle genel bir
kullanıcı beklentisi kabulü ile ortalama kullanıcıya göre yapılan tasarımlar veya girişimci zihniyet ile birlikte
inovatif düşünce yönteminin değerlendirilmesi ve moda oluşturabilecek yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi
şeklinde olduğu gözlemlenir.
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Günümüz kentleri dünya üzerinde kendi kültürlerine sahip çıkmaları oranında biçimlenirken yine de
kaçınılmaz bir etken olarak “küreselleşme” unsuru yansımaktadır. Endüstrileşme ile başlayan ve dünyadaki
sanal olarak tüm sınırların kalktığı küreselleşme etkisi ile kentler birbirine bakarak değişmekte, bazen
öykünme, bazen özenme bazen de marka kent olabilmek ve diğer kentlerle rekabet ortamında yer alabilmek
için öne geçme çabasıyla değişimi kendileri istemektedirler.
Büyük ölçekteki bu değişimlerin etkileri tekil yapılaşma ölçeğinde de görülür. Yeni bir teknoloji,
yeni bir malzeme veya yeni bir detayın ya da yeni bir tasarım şeklinin, akımın uygulandığı kentsel veya mimari
tasarımlarla dünya üzerinde birbirinin aynı gibi görünen, birbirine benzeyen çevre oluşumlarına gitme durumu
aslında kültürel bir tehdit unsuru olarak dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Kent

Semt/
Muhit

Merkez

İş,
Çalışma,

Eğitim
Alanı

Sanayi
Alanları

İmar adası :
Kapalı Konut
Yerleşim
Alanları:Toplu
konut, Site
Konut

İmar parseli:
Tekil konutlar

Küçük
alışveriş
birimleri

Şekil 4. Kentlerde Alan/Mekân İşlev Dağılımı (Yazar Demirarslan, S.)
Günümüzde nüfus yoğunluğu kentlerde büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Akış şemasında
görüldüğü üzere günümüz büyük kentleri, büyüklüğüne bağlı olarak birden fazla merkezden oluşabilmektedir.
Geleneksel kentleri oluşturan unsurlar büyük kentlerde artık gün içerisinde dışarıda olan bireylerin
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak şekillenmektedir. Gelenekselde ibadet yapısı cemaati belli iken,
günümüzde o çevreyi gün içerisinde kullanacak olan tahmini bir kullanıcı sayısı belirlenmektedir Sanayi
yerleşiminde yer alan ibadet mekânının kullanımı genel yoğunluklu olarak mesai zamanlarında gerçek
rakamını yakalayabilecektir veya o gün orada bir iş için bulunan hesaba katılmamış kullanıcılarla fazla bir
kullanıcı sayısına erişilecektir. Alışveriş merkezleri gibi diğer yapılaşmalar için de hareketli, gezgin bir
kullanıcı profilinin varlığı ön görülmeye çalışılmakta özellikle ticari kaygısı olan işlevli binalar için hedef
kitle olarak belirlenmektedir.
4.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Yerleşim yerleri tarih boyunca büyüklüklerine bağlı olarak siyasi, idari, sosyal, kültürel, ticari olarak
yönetilmektedirler. Bu kontrol altında olma durumu kentlerin imkân olarak diğer görece küçük yerleşim
yerlerine göre daha zengin, daha imkânlı olma durumuna getirmiştir. Bu nedenle, insanlar daha iyiyi
hedefleyerek kentlere göç etmeye başlamışlardır. Göçlerle birlikte “oralı, buralı” olma durumu değişmeye
başlamıştır, ancak kültürel öz elemanları bireylerin beyinlerinde kültürlenme ile yer ettiğinden gidilen yere ait
olma durumu olması bazen gecikmekte bazense hiçbir zaman gerçekleşememektedir. Akıl, gelinen yerde yani
“sıla” da kaldığından gelinen yer büyük kent dahi olsa kendi kimliğini gelen bireye aktaramadığı durumda
heterojen ve kendi alışkanlıklarına bağlı, onları yaşamak isteyen bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Kent onlara
göre biçimlenmektedir. Böylece günümüz kentlerinde farklı çevre ve yapılaşma sunumları yaşanmaktadır.
Bazı konut projeleri konak, bazıları rezidans adıyla ve genelde mahalleye öykünerek ama çevreden ayrılmış,
güvenlikli kapalı konut yerleşimlerine dönüştürülmektedir. Geleneksel dokuda kontrol altında olunsa dahi her
sokağa girme özgürlüğü varken artık kentlerde bulunduğu çevreye güven duymayan, kapısında bir güvenlik
biriminin bulunduğu konut yerleşmeleri neredeyse günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
tasarlanarak yeni yaşam alanları oluşturmaktadırlar. Komşuluk meslek grubu, aynı ekonomik düzeye sahip
olma, statü oluşturma gibi nedenlerle pazarlanan komşuluk birimlerinde gerçek anlamıyla yaşanamamaktadır.
Geleneksel dokunun veresiye defteri tutan esnafı bugün zincir mağazalar haline dönüşmüştür.
Bir toplumu bir arada tutan değerler bütünü olan kültürel unsurlar zamana bağlı olarak değişebilirler,
bu kabul edilebilir bir durumdur. Ancak özünün korunması bireylerin sağlığı, mutluluğu, huzuru, konforu ve
aidiyet hissetmesi ile ilgili büyük bir önem taşımaktadır.
İlk ticaret yolları ile gözlemlenen bu kentlerin birbirinden farklı imkânlara sahip olma farkındalığı
ile aslında dünya her türlü güç elde edebilmek için gerek silahla gerekse günümüzde teknolojik, kültürel,
ekonomik mücadeleler yaşamaktadırlar.
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(58)
Azime TULAN345
İZMİR MENEMEN BÖLGESİ ÖLÜM ÂDETLERİ
İZMİR MENEMEN REGION DEATH TRADITIONS

ÖZ
İnsan yaşamı boyunca temel üç geçiş dönemi yaşar ve bu geçiş dönemleri ile yaşamsal döngüsünü
tamamlar. Sosyal bir varlık olan insan toplumdan soyut bir hayatın içinde var olamaz. Dolayısıyla da
toplumsal normlara uyumlar beraberinde inanışı ve tüm bu inanışlar da kültürü doğurur. İnanış ve
uygulamaları gerçekleştiren birey kendini bütünün bir parçası olarak görür ve benimsediği bu inanışları
kendinden sonraki nesillere aktarır. Doğum, evlilik gibi geçiş dönemleri her ne kadar bireyin uyumunu
kolaylaştıran güzellikte olsa da ölüm onlardan ayrılan niteliklere sahiptir. Yaşamın bitişi, bilinmezliğin verdiği
endişe, gidene son görevin yerine getirilmesi, kalanın acısının hafifletilmesi gibi birçok zorlayıcı süreci içinde
barındırır. Geçiş döneminin sonu olan ölüm bu açılardan bakıldığında bireyin dengesini sağlaması, ölüm
gerçeğini bilip görerek yaşama devam edebilmesi açısından son derece önem taşır. Bu yüzden de geçiş
dönemleri arasında inanış ve uygulamalara belki de en çok gereksinim duyulan alandır.
Çalışma, İzmir Menemen ilçesindeki insan hayatının bitimi, bilinmezliğin başlangıcıyla ilgili inanış
ve uygulamaları tanımlamayı ve bu uygulamaları değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmada mevcut literatür
dikkate alınarak belirlenen bölgelerde ölüm ile ilgili merasimlere, uygulamalara bizzat iştirak edilmiş,
gözlemler yapılmıştır. Ayrıca konuyla alakalı çeşitli inanışları tespit amacıyla da mülakat yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma bu alanda yapılan çalışmalara yöresel bir araştırma ile örnek teşkil etmesi açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, Geçiş Dönemleri, İnanış, Uygulama, Menemen.

ABSTRACT
Throughout human life, people experience three basic transition periods and complete their life cycle
with these transition periods.As a social being, human beings cannot exist in an abstract life from society.
Therefore, harmony with social norms gives rise to belief and culture. The individual who performs beliefs
and practices sees herself as a part of the whole and transfers these beliefs to the next generations. Although
transitional periods such as birth and marriage are beautiful that facilitate the adaptation of the individual,
death has the qualities that differ from them. It involves many challenging processes such as the end of life,
the anxiety of the unknown, the fulfillment of the last task, alleviating the pain of the rest. . Death, which is
the end of the transition period, is extremely important in terms of maintaining the balance of the individual
and continuing to live by seeing the reality of death. For this reason, it is perhaps the area where beliefs and
practices are most needed between the transition periods.
The study aimed to define the beliefs and practices about the end of human life and the beginning of
the unknown in Izmir Menemen district and to evaluate these practices. In the study, taking into account the
existing literature, the ceremonies and practices related to death were personally attended and observations
were made in the regions determined. In addition, the interview method was used to determine various beliefs
related to the subject. The study is important in terms of setting an example for the studies in this field with a
local research.
Keywords: Death, Transition Periods, Belief, Practice, Menemen.
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GİRİŞ
İnsanın yaşamında ölüm kavramı çok büyük rol oynamaktadır. Hangi inanca sahip olursa olsunlar
ölüm, bütün insanlar için bu dünyadaki hayatın sona ermesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden hem ölüm
öncesi, hem ölüm sırasında, hem de ölümden sonra bu durumla ilgili çok sayıda inanış ve uygulama insan
hayatının içerisinde yer almıştır.
Ölümle ilgili âdet ve inanmalarda, Sedat Veyis Örnek’in ifadesiyle, korku büyük rol oynayan bir etken
olarak görülmektedir. Din, ölüm korkusunu hafifletmekte, ancak tamamen ortadan kaldıramamaktadır.
Ölümle ilgili uygulamalarda; ölenin öte dünyaya gidişini kolaylaştırmak, onun öte dünyada mutlu bir ölü
olmasını sağlamak amacıyla uygulamalar yapılır. Eski kültürlerden beri, bütün toplumlarda bir “öte dünya”
tasarımı olmuştur. Buna göre, ölen kişi öldükten sonra yaşamını öte dünyada sürdürmektedir. Gerek eski
çağlarda gerekse günümüzde bu evrensel görüş, dinlerin öte dünya tasarımlarıyla da beslenmiş ve
desteklenmiştir. Ölümle ilgili yapılan uygulamaların bir bölümünde de; ölenin geri dönüşünü önlemek,
yakınlarına kötülükte bulunmasını, zarar vermesini engellemek amacıyla yapılan işlemler görülür. Bu
işlemlerin uygulanmasının kökeninde, ölenin isterse dönüp gelebileceği, arkada bıraktıklarına zarar
verebileceği korkusu egemendir. Ölenin yakınlarının bozulan ruhsal durumlarını düzeltmek, sarsılan
toplumsal ilişkileri düzenlemek ve onların yeniden topluma katılmalarını sağlamak amacıyla da bir dizi
uygulama yapılmaktadır. Bunların toplum yaşantısına olumlu katkıları olmakta, uygulanan bu âdet ve
inanmalarla komşuluk ilişkileri tazelenmekte ve sağlamlaştırılmaktadır (Örnek, 1971, s. 108-109).
Ölüm, Türkler de dâhil olmak üzere, pek çok dünya toplumu tarafından ruhu içerisinde hapseden
bedenin işlevsizleşmesi ve yok olması, bu beden içerisine hapsolan ruhun edebi âlemdeki sonsuz varlık
aşamasına geçmesi olarak algılanmıştır. Elbette, ölümü bütün anlamıyla yok oluş olarak algılayan kültürlerin
yanı sıra, her bir ölümü maddi âleme yeniden geliş için bir aşama olarak gören kültürler de olmuştur.
Menemen bölgesindeki ölümle ilgili inanış ve uygulamalar, bölgedeki ölümle inanış ve uygulamaları,
bizden önceki araştırıcıların izinden giderek “ölüm öncesi”, “ölüm sırası” ve “ölüm sonrası” başlıkları altında
inceledik.
YÖNTEM
Geçiş aşamalarından ölüm, kendi içerisinde öncesi, sırası ve sonrasına ayırarak detaylandırılmıştır. Bu
detaylandırmada Sedat Veyis Örnek’in çalışmaları esas alınmış, çalışmada kullanılan veriler, bölgede yaşayan
yaşlı ya da güngörmüş kişilerle görüşülerek elde edilmiştir. Bu kişiler özellikle gelenekleri daha çok yaşatan
kadınlardan oluşmuştur.
Menemen ilçesindeki ölüm ile ilgili âdetleri derleyerek çeşitli açılardan incelemeyi amaçlayan
çalışmanın verileri, anılan ilçenin merkezi ile bu ilçeye bağlı 24 köye gidilerek toplanmıştır. Alan araştırmaları
sırasında genellikle görüşme yöntemine başvurulmuştur. Kaynak kişilere çalışma konusu ile ilgili önceden
hazırlanan soruların yanı sıra, sohbetler sırasında akla gelen sorular da sorulmuştur. Kılavuz kişiler arasında,
anılan bölgede çeşitli vesilelerle uzun süre görev yapmış bir kişi ile bölge üzerine çalışma yapmış bir
araştırmacı da yer almıştır. Kılavuz kişiler aracılığıyla farklı köy, beldelerde uzun zamandır yaşayan, geçmişe
dair tüm bölgeye hakim bilgi verebilecek kaynak kişiler seçilmiş, bu kişilerin verdiği bilgiler o bölgeye
sonradan gelen veya genç olanlar tarafından ne derece sürdürüldüğü gözlemlenebilmiştir. Kaynak kişilerle
yapılan görüşmeler sırasında veriler ses kayıt cihazına kaydedilmiş, yerleşim birimleri ve kaynak kişilerin
görüntüleri de fotoğraf makinesi ve video kamera ile kaydedilmiştir.
Bu çalışmada belirlenen sınırlılıklar dâhilinde İzmir Menemen bölgesindeki kültürel değerleri, geçiş
dönemleri özelinde kayda alarak kalıcı hale getirmek hedeflenmiştir. Yöredeki pek çok inanış ve uygulamanın
benzerleri, Türkiye genelinde de görülmektedir. Çalışmada bu benzerliklerin yanı sıra bölgeye özgü inanış ve
uygulamalar da tespit edilmeye çalışılmıştır. Menemen yöresindeki geçiş dönemlerine bağlı inanış ve
uygulamalara yönelik incelemeler sırasında ulaşılan sonuçlar, çalışmanın sonuç kısmında aktarılmıştır.
MENEMEN BÖLGESİ ÖLÜM ÂDETLERİ
1.
Ölüme Öncesi:
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Bölgedeki “ölüm öncesi” ile ilgili inanış ve uygulamalar, ölümüm düşündüren ön belirtiler ve ölüm
hazırlıkları etrafında kümelenmektedir. Bölgede “ölüm”ü ifade eden benzer kelime ya da deyimler vardır.
Örneğin “vefat”, “vefat etmek”, “dünya değiştirmek”, “öteki âleme göç etmek”, “mevta olmak”, “gebermek”,
“zıbarmak” (son ikisi özellikle de sevilmeyen insanların ölümü için kullanılır), “tahtalıköye bitmek”,
“tahtalıköyü boylamak”, “tahtalıköye muhtar olmak”, “dört kolluya binmek”, “cartayı çekmek”, “nalları göğe
dikmek” şeklinde deyimler kullanılmaktadır.
Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler
Bilinmeyen her şey gibi ölüm de insan için ürkütücü olduğu kadar ölümden sonra ne olacağı, ölümün
önceden bilinip bilinemeyeceği şeklindeki sorularıyla da merak uyandırır. İnsanların ne zaman öleceklerini
bilme ya da öğrenme isteği, insanlığın kendisi kadar eski bir istektir. Bu nedenledir ki insanlar hayvanların
yaptıkları ya da çıkardığı seslerden, çeşitli nesnelerden, rüyalardan ve olağan dışı değişikliklerden ölüm
zamanıyla ilgili yorumlar yapmışlar, tahminlerde bulunmuşlardır.
Halk inanmalarında ölümü önceden haber veren belirtiler arasında hayvanlarla ilgili olanlar büyük bir
yer sahiptir. Evcil ve yabani hayvanların ötüşleri, ulumaları, kişnemeleri, böğürmeleri, belli hareketleri, uçuş
yönleri, alışılmışın dışındaki davranışları, yaklaşan bir ölümün önbelirtisi olarak yorumlanmaktadır. Ev, ev
eşyası, araç-gereç ve yiyecekler çevresinde de ölümle ilgili birtakım inanmalar kümelenmiştir. Hayvanların
insanlarda bulunmayan kimi yetenekleri, sezişleri, biçimsel özellikleri, uğurlu ya da uğursuz sayılmaları, bu
türden inanmaların oluşmasında büyük rol oynar. Bu türden hayvanlar içerisinde, özellikle köpek ve baykuşla
ilgili inanmalar yaygındır. Köpeğin sadece ulumasıyla değil, uluma biçimi, zamanı ve yönü ile de yaklaşan
ölümü haber verdiğine inanılır. Baykuşun da yıkık ve terk edilmiş yerlerde yuva yapması “ölüm kuşu” olarak
bilinmesinin temelinde yatan nedendir. Baykuş da tıpkı köpek gibi ölüm habercisi olarak görülür. Bunlardan
başka evcil hayvanlardan kedi, at, koyun, keçi, inek ve öküz, yabani hayvanlardan tilki, kurt, çakal, yarasa,
yılan kümes hayvanlardan tavuk, kaz ile yabani kuşlardan yarasa, karga ve leylek kimi davranışları ve
bağırmalarıyla ölüm habercisi olarak kabul edilirler. Birtakım rüyalar da ölüm veya felaket haberi olarak
yorumlanır. Hastada görülen psikolojik ve fizyolojik değişiklikler dikkatle gözlenir. Buna göre, hastanın
davranışlarına ya da isteklerine göre sonunun yaklaştığı düşünülür ve hazırlıklara girişilir.(Örnek,Türk Halk
Bilimi, s. 209)
Yöredeki ölümün ön belirtisiyle ilgili bazı inanışlar şunlardır:
•
Baykuşun konduğu ve üzerinde ya da çevresinde öttüğü evden birinin öleceğine veya yakın
akrabadan birinin ölüm haberinin geleceğine inanılır. Baykuş kovalanır (KK2346, KK7347, KK9348).
•
Horoz vakitsiz öterse ölüm getireceğine inanılır ve kesilir (KK1349, KK8350).
•
Kara kedi uğursuzluk getirir. Şayet kedi görülürse saç çekilir. Böylece uğursuzluk gider
351
(KK3 ).
•
Köpek ulursa ölüm getirir. Özellikle ezanla birlikte ulursa o evden en kısa sürede ölü çıkacağına
inanılır (KK1,KK4, KK5352).
•
Rüyada ölen birinin kendisini çağırdığını ve kendisinin de arkadan gittiğini görmek ölüm
belirtisidir (KK6, KK10353, KK11354, KK12355, KK13356).
Zehra AYDIN; Belen köyü.
Ayşe TÜRKOĞLU; Haykıran köyü
348
Emine YILMAZ; Çukurköy
349
Ayşe YILMAZ; Emiralem
350
Kadriye KOŞAY, Menemen
351
Duygu POLAT, Hatundere
352
Tünay ŞANLI, Türkelli
353
Ayşe KAYAPINAR, Menemen
354
Elif KARPUZ, Emiralem
355
Sezgin ERGAN, Yanıkköy
356
Esma TÜRKOĞLU, Haykıran
346
347
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•
Ölen birinin hiç konuşmadığını görmek onun gerçek suretini görmek anlamına gelir ve
akabinde çağırdığını görmek de öleceğine yorumlanır (KK11, KK12, KK14357, KK15358).
•
Ayakkabı ters çıkmışsa düzeltilmelidir yoksa ayakkabı sahibinin öleceğine inanılır (KK16359).
•
Çocuk dizlerini çeker ve elinden kaçırırsa anne ve babasının öleceğine inanılır (KK17360).
•
Bebek rüyasında sıçrarsa meleklerin annesinin ölümünü gösterdiğine inanılır.(KK2,KK10)
•
Rüyada pis evde dolaşmak ve yine bulanık suda yüzmek ölümü çağrıştırır (KK5, KK8).
•
Rüyada kız arkadaşın sürekli yanında olması kızgın yani tez acı habere, kırmızı da kana
yorumlanır (KK2, KK5).
•
Evin temelinden incir ağacının çıkması, ocağına incir ağacı dikmek anlamında ocağın başa
yıkılmasına inandırılır (KK8).
•
Ölü yıkandıktan sonra yıkandığı kazan ters çevrilmezse o eve tekrar ölüm getireceğine inanılır
(KK17).
•
Ölen kişinin eşyaları giyilirse o eve ölüm geleceğine inanılır. Giysileri fakirlere dağıtılır (KK3,
KK9).
•
Hastanın nefesini güç ve hırıltılı alması (KK9).
•
Hastanın gözlerinin yukarı doğru kayıp ferinin sönmesi (KK3).
•
Hastanın insanların yüzüne değil de sanki arkalarında biri varmışçasına bakarak konuşmaları
(KK3).
•
Hastanın karnının şişmesi (KK8).
•
Hastanın sürekli yerinin değiştirilmesini istemesi (KK12).
•
Aynanın kırılması (KK5).
Ölümün ön belirtilerinde hasta yatağa düşene dek çevresel işaretler, hayvanların hareketleri ön koşulu
oluşturduğu gözlenmiştir. Ölümün diğer bir boyuta geçiş olduğu düşünülürse rüyanın kısmi bir ölüm olduğu
bu boyuta geçişteki kapı olduğuna inanış hâkimdir. Bu sebeple rüyada ölen bir yakını görmek o kapının
aralandığına işaret olur, rüya simgeciliği ortaya çıkar. Bölgedeki bu inanışların Türkiye’nin birçok bölgesinde
rastlamaktayız. Ölümün korkulan bir bilinmezlik olması beraberinde de ölümün önceden bilinme isteğini
getirmiş, dolayısıyla bu durumdaki tüm belirtiler dikkate alınmıştır. Bu sebeple de çevreden duyulan en ufak
bir inanç uygulanmakta bu da tüm bölgelerde hemen hemen aynı inanışı doğurmaktadır.
2. Ölüm Sırası:
Ölen kişiyi defnetmeden önce yapılan uygulamalarda ritüeller ortaya çıkar. Bu ritüeller Anadolu’daki
birçok yerde uygulananlarla benzerlik içerisindedir.
Ölünün dili dışarı çıkmasın diye ağzı temizlenip çenesi bir bez ile bağlanır, vücudu soğumadan
düzeltilir, üzerine beyaz örtü örtülür. Yıkamaya götürülürken kolay taşınsın diye bir çarşaf üzerine yatırılan
ölünün başı kıbleye doğru, sağ eli sol elin üzerine getirilir. Ölü şişmesin diye üzerine bıçak konulur.
Ölenin gözleri açık kalmış ise, besmele ile gözleri kapatılır. İnanca göre vücutta göz, en son ölen
organdır. Bu yüzden ölen kişinin etraftaki telaşı görüp de sıkıntı çekmemesi için, hemen gözleri kapatılır.
Cenazenin bekletilmeden defni uygundur, Çünkü ölünün toprağa değmek için çırpınıp acı çektiğine,
sorgu meleklerinin fazla bekletilmemesi gerekliliğine inanılır. Bununla birlikte, ölünün fiziksel
zorunluluklardan dolayı da bekletilmeden gömülmesi gerekmektedir ama aile bireyleri uzaktaysa bu süre bir
güne çıkacaksa ölü soğuk odada tutulur ve asla yalnız bırakılmaz. Başında nöbetleşe beklenir.
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Defin günü ölü yıkanır. Temiz, günahsız geçişi sağlamak için. Yıkama doğumda yeni hayata başlangıç
olarak yapılırken, ölümde de arınma olarak devam eder. Ölü bebekse cennete gittiğine inanıldığından temizdir.
Evde yıkamada evin ayak basılmayan temiz yeri seçilerek, ölü tahta üzerine konulur. Ölü yıkama tahtasına
yatırılmadan önce su serpilir ki ölüm gelmesin, su bu durumu temizlesin diyedir. Abdestli bir kişi tarafından
yıkanan ölüye de abdest aldırılır. Yıkama için üç bakır kazan hazırlanır. Birinde su kaynatılır, diğerinde soğuk
su vardır, yıkama suyu ise diğerindeki kazanda yer alır. Kazanlar yıkama işlemi sonunda ters çevrilir ki ölüm
bir daha bu eve uğramasın inancı gerçekleşsin. Ölü kefenlendikten sonra bir daha açılmaz o sebeple yakınları
son kez yüzünü görsün diye yüzü açık tutulur.
Cenaze taşınırken tabut üzeri ölen kişinin cinsiyeti, durumu, yaşına göre değişen örtü vs. ile örtülür.
Genelde yeşil takım ile örtülen tabutun baş kısmına, ölenin kadın olduğunu belirtmek için tülbent konulur.
Hiç evlenmemiş genç kızsa gelinlik konulabilir. Tabut üzerine konulan takım denilen örtü cenaze merasimi
sonunda camiye bağışlanır.
Defin sırasında ölen kişi boyutunda toprak kazılır. Tabuttan çıkarılan ölü, başı kıbleye gelecek şekilde
sağına doğru, mezar içine inen yakınları tarafından yatırılarak gömülür. Defin yapıldıktan sonra, mezar
kazılırken çıkartılan toprak dışarıda kalmayacak şekilde geri konulur. Ölü defin sırasında bağırarak ağlama
iyiye yorulmaz. Cenaze töreni bitiminde cenazeye katılanların, arkaya bakmadan kabristandan ayrılması
gerekir.
Mezar taşı dikilse de toprak oturmadan etrafı yapılmaz. Mezarın olabildiğince sade olması önemsenir.
Cenaze töreni sonrası mezarlık dönüşü, cenazeye katılan ve taziyeye gelenler için ölü arkasından ölüye sevap
olması maksadıyla helva verilir.
Yörede yapılanlar gerek dini gerekse vazife olarak addedilir. Ölen kişinin yakınları inançları gereğini
görev olarak ele alıp gerçekleştirir. Ölen kişi için sela verilir, kefen hazırlanır, mezar yeri seçilir, eş-dost aranıp
bilgilendirilir, Kur’an okunup helva kavrulur. Defin işlemi ile de yas süresi başlar ve bu sürede de gerek dinsel
gerekse büyüsel inanç pratikleri uygulanır.
2.1. Ölünün Bekletilmesi
Anadolu’da ölünün bekletilmesi hoş karşılanmaz. Çünkü ölünün toprağa değmek için çırpınıp acı
çektiğine, sorgu meleklerinin fazla bekletilmemesi gerekliliğine inanılır. Bununla birlikte, ölünün fiziksel
zorunluluklardan dolayı da bekletilmeden gömülmesi gerekmektedir. Ölen kişinin fazla şişmemesi, morarıp
yüzünün nurunun gitmemesi için de bekletilmek istenmez.
Sabah ölenler öğle namazına, öğlen ölenler ikindiye yetiştirilmeye çalışılır. İkindiden sonra cenaze
kaldırılmaz o gece bekletilir ve ertesi gün öğle namazında kaldırılır. Bazı yörelerde ise cenazenin evinde bir
gece bekletilmesi istenilir. Bundan amaç, mevtanın evinde son bir gece daha geçirmesini ve ertesi gün de
mahallesinde son bir kez daha dolaşmasını sağlamaktır. Yine uzaktaki yakınların gelmesi için de cenaze
bekletilir ve ertesi gün gömülür. Bu nedenlerin dışında daha fazla bekletilmesine izin verilmez.
Yöredeki ölü bekletilmesi ile ilgili bazı uygulamalar şöyledir:
• Ölü bir gece bekletilirse başında nöbetleşe biri durur (KK2, KK3, KK12).
• Ölü soğuk bir odaya üzeri beyaz bir çarşafla örtülü yatırılır. Soğukta ölü şişmesin diye (KK4 Ölü
bir mazeret yoksa bekletilmeden gömülür. Kişi gece ya da sabah öldüyse öğle namazından sonra, öğle vakti
ölmüşse ikindi namazından sonra gömülür. İkindiden sonra yani akşam ölenler ise gece bekletilir ve bir
sonraki gün öğle namazından sonra gömülür (KK1).
• Ölen erkekse başını erkekler; kadınsa kadınlar bekler (KK17).
• Ölü evinde sabaha kadar kimse uyumaz, nöbetleşe başında beklenir, sürekli Kur’an okunur (KK5,
KK7, KK9).
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2.2. Cenazenin Yıkanması
Ölüyü gömmek için ilk olarak yıkama işi yapılır. Bu işlemde dini inanışlar ve geleneksel faktörler
etkilidir. Cenazeyi yıkayan kişi önemlidir. Cenazeyi hoca ya da bu iş bilen birileri yıkar. Yine cenazenin
ailesinden isteyen varsa bu işleme katılabilir. Cenazeyi yıkayan kişi geleneksel bazı inanışlar çerçevesinde
hareket eder.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde cenaze, evin avlusunda veya evin uygun bir yerinde, bahçesinde, kapı
ardında, çadırda, gasilhanede ya da camide yıkanır. Büyük kentlerde ise cenazenin tekfin ve teçhiz işlemleri
mezarlıkların gasilhanelerinde yapılır. Burada cenaze belediye görevlileri tarafından yıkanır. Bunun karşılığı
olan ücret belediyeye ödenir. Küçük şehir ve köylerde cenaze ücret karşılığı veya sevabına da yıkanır. Bazı
durumlarda, şeytan girmemesi, pislik-akıntı çıkmaması, su kaçmaması, abdestin bozulmaması için cesedin
burnunun, kulaklarının vb. pamuk ile tıkandığı da görülmüştür. Anadolu köylerinde cenazeler genelde evin
bahçesinde yıkanır. Ölünün artan suyu ile değişik uygulamalar yapılır. Bazı yerlerde ev halkı bu suyla elini
yüzünü yıkar, ölenin çamaşırları yıkanır, abdest alınır ve şifa niyetiyle hastalar yıkanır (Örnek, 1971, s. 4952).
Yöredeki cenaze yıkamayla ilgili yapılan bazı işlemler ile inanışlar şunlardır:
• Ölü evden çıkarılıp yıkanacağı yere götürülür. Eğer bahçede yıkanacaksa battaniye ile taşınan
cenaze camide hoca tarafından yıkanacaksa tabuta konularak taşınır (KK10).
• Ölü Allah katına temiz çıksın diye yıkanır (KK5).
• Ölü yıkanmadan gömülemez (KK13).
• Teneşire konulur. Çok azıtan biri için ‘Seni teneşir paklasın’ denilir (KK5).
• Cenaze sağ tarafı kıbleye dönük şekilde sırtüstü yatırılır (KK16).
• Evin bahçesine ateş yakılarak kazanlarda su kaynatılır. Bu kazanlar bakır olur (KK13).
• Suyun sıcaklığına el sokularak bakılmaz. Bir tas su alınıp kazanın dışında ele dökülür (KK23).
• Ölüyü yıkayacak kişi abdestli olur (KK1, KK12, KK21).
• Evin bahçesinde ayak basılmadık temiz bir yere tahta veya demir bir sedire cenaze yatırılır. Etrafına
çarşaf gerilir ki yıkama işlemi görünmesin (KK2, KK4, KK5, KK13).
• Ölü yıkanırken abdest aldırılır (KK10).
• Yıkama işlemi sırasında ölüye abdestli gitsin diye abdest aldırılır (KK3, KK12, KK16, KK11).
• Ölünün göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtü ile kapatılır ve elbiseleri tamamen
çıkarılır (KK16, KK9).
• Ölünün yıkama suyunun kaynatıldığı kazan ters çevrilerek konur. Böylece ölüm bir daha bu eve
gelmez. Kazan ters çevrilmezse o eve tekrar ölüm gelsin diye davetiye çıkarılmış olur (KK12, KK13).
• Üç kazan hazırlanır. Birinde su kaynatılır. Diğerinde soğuk su olur. En son kazanda ise su ölü
yıkama sıcaklığında ayarlanır (KK3, KK13, KK17).
• Ölünün yattığı yere yıkama için kaldırıldığında su serpilir ki ölüm gelmesin su bu durumu
temizlesin (KK1).
• Abdest aldırılan cenaze sabunla yıkanır (KK3, KK16, KK11, KK13, KK15).
• Ölü yıkama suyu temiz olmalıdır (KK1, KK2, KK3, KK6, KK16, KK19, KK11).
• Yıkama sonrası ölü temiz bir havlu ile kurulanır (KK1, KK10, KK15).
• Ölünün yıkandığı eşyalar, fakire verilir (KK15).
3. Ölüm Sonrası:
Ölüm sonrasında yapılan işlemler, baş sağlığı dileme, yas tutma, ölünün yakınlarının acısını paylaşma
ve onlara yaşamın devam ettiğini gösterme amaçlıdır. Cenaze evi boş bırakılmayarak acı paylaşılır. Ölen
kişinin yokluğu hissettirilmemeye çalışılır. Her acı tazeyken daha derindir, zamanla bu acı hafifler. O sebeple
ilk anlarda eş-dostla geçirilen zaman bu yaraya ilaç niteliğindedir.
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Yörede cenaze evinde yapılan bazı uygulamalar şunlardır:
Cenaze evi yedi gün boyunca aydınlık, kapıları açık tutulur. Ölen kişi ardından Tebareke okunur. Bir
haftanın sonunda ise mevlit okunur. Bir hafta boyunca cenaze evinde yemek pişirilmez, ölü yakınları yalnız
bırakılmaz, eş-dost yemek getirir. Gelenlere ise mevlit sırasında cenaze sahipleri, şerbet sunar, tülbent veya
havlu verir (KK3, KK7, KK8, KK9).
Hangi şartlarda ve hangi yaşlarda gerçekleşirse gerçekleşsin ölüm, her zaman derin üzüntülere yol
açar. Bazı ölümler sadece ölenin yakınlarına, bazıları da ölenin içinde yaşadığı toplumun bütün bireylerine
acı verir. Bir yakını ya da akrabayı kaybetmek, derin bir travmaya neden olmanın yanı sıra, deyim yerindeyse
zamanın geçici bir süre durmasına da neden olur. Her ölüm kendi çapında bir yasa neden olur.
Anadolu'da yas süresi, ölenin yakınlığına, genç veya yaşlı oluşuna, erkek veya kadın oluşuna,
kişiliğine, toplumsal yerine, ölüm biçimine göre değişmekte ve üç günden başlayarak yıllarca sürebilmektedir.
Anadolu insanının yas giyiminin rengi karadır. Çok seyrek olarak da ak giyildiği, elbiselerin ters çevrilip
giyildiği olur. Yaslı olmanın bir diğer belirtisi de saçların kesilmesidir. gününden sonra, ölü evi "acımız
sönsün" diye hamama gider. Şanlıurfa ve Siverek'te, kırk gün sonra ölü evi, komşularını hamama davet eder
(Örnek, 1971, s. 81).
Yöredeki yasla ilgili inanış ve uygulamalar şunlardır:
• Yas süresi belli değildir (KK9).
• Yas kırk gün sürer (KK3, KK4, KK37).
• Düğün varsa ve ölenin kırkı çıkmamışsa ya ertelenir ya da çalgı çalmaz (KK2, KK3, KK4,
KK37, KK38, KK41).
• Cenaze evinde radyo ve televizyon açılmaz (KK3, KK6, KK28).
• Yas tutanlar süslenmez (KK36).
• Ölünün yaşına, ölüm şekline göre yas süresi değişir (KK24).
• Yas genelde kadınlarda daha belirgin olur. Erkekler de yas dolayısıyla bir süre sakallarını kesmezler
(KK25).
• Yas süresi içerisinde aileye konu-komşu taziyeye gelir. Bu taziye ziyaretinde ilk üç gün gelene
hiçbir şey ikram edilmez. Üçüncü günden sonra sütlü-kahve ve lokum verilebilir (KK6, KK39).
• Taziye ziyaretine gelenler acıyı paylaşır. Kalanlara başsağlığı dilerken, teselli edici sözler söyler
(KK2, KK5, KK6, KK7, KK11, KK33).
• Taziyeye gelenler düğüne gider gibi süs-püs içinde olmaz. Olabildiğince sade kıyafetler seçilir
(KK5).
• Ölenin arkasından ölene sevap olsun diye kurban kesilir. Bu kurbanın etinden hiç kimse yemez.
Fakire dağıtılır (KK35).
• Yas tutan kişi bunu içinde yaşar. Dışarıda feryat etmez. Hele yaşlanıp ölümü beklenen yatalak biri
ardından bağırmak ayıp karşılanır (KK35).
Gelenler belli teselli sözleri söylerler:
Allah onu sevdiği için alıyor.
Ölenle ölünmez.
Allah beklenen ve sıralı ölüm versin.
Onlar kurtuldu biz geri kaldık niye bilmiyoruz.
Allah bu acıyı unutturacak acı vermesin.
Bu dünyada kim kalmış gibi
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SONUÇ
Ölümle ilgili âdetler tezde ölüm öncesi, ölüm esnası ve ölüm sonrası olmak üzere üç baslık altında
aktarılıp yorumlanmıştır. Menemen’de ölüm öncesiyle ilgili inanış ve uygulamalar alt başlığı altında; ölümü
düşündüren ön belirtiler, ölümden kaçınma yolları, ölüme hazırlık ile ilgili uygulamalar belirlenmeye ve
incelenmeye gayret edilmiştir. İkinci alt başlıkta; ölümden hemen sonra yerine getirilen işlemler, ölümün
duyurulma biçimleri, ölünün defnedilmeye hazırlanması, cenazenin defnedilmesi gibi konular ele alınmıştır.
Ölüm sonrasına dair inanış ve uygulamalar adlı üçüncü alt başlık altında, ölünün anılması ile ilgili inanış ve
uygulamalar, ölü yemeği, yas tutmak, taziye, mezar ziyareti gibi konulara dair tespitlere yer verilmiştir.
Halk inanışlarına göre, yaklaşan ölüm belli birtakım ön belirtilere dayanılarak sezilebilir. Bu ön
belirtiler daha çok yaşanan olayların yorumu biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Halk arasında gerçek ile düşler
arasında kesin bir çizgi çekilememesi, düşlerdeki birtakım simgelerin veya olayların ölümün ön belirtisi olarak
algılanmasına neden olduğu düşünülebilir.
Menemen’de hayvanlarla, nesnelerle, rüyalarla, psikolojiyle, astronomiyle, günlerle, ölenin
durumuyla, rastlantılarla ilgili değişik yorum ve tahminlerde bulunduğu görülmektedir. Ölümün
gerçekleşmesinin ardından yakınları tarafından hemen yapılması gereken ön hazırlıklardan sonra, gömme için
gerek dinsel, gerekse geleneksel bakımından zorunlu olan hazırlıklara geçilmektedir. Bu hazırlık üç önemli
işlemden geçmektedir. Bunları yıkama kefenleme, cenaze namazı ve defin olarak sıralayabiliriz. Her üç
işlemin çevresinde dinsel olanların yanı sıra birçok geleneksel âdet ve inanış da kümelenmekte olduğu ve
geleneklerin çoğu zaman dini olanlardan öne geçtiği görülmektedir.
Ölünün gömülmeye asıl hazırlanışı dinî vecibelere uyularak yapılan işlemlerle tamamlanmaktadır.
Bunlar da ölünün yıkanması, kefenlenmesi ve namazının kılınmasıdır. Ancak bunların yanı sıra, geleneksel
olan işlemler de yapılmaktadır. Hatta bu uygulamalarda kullanılan mezar toprağı, cenazenin çenesinin
bağlandığı bez veya yazma, cenazenin yıkandığı su gibi nesnelerden faydalanarak kötü amaçlı değişik sihirlere
başvurulması dikkat çekmektedir.
Ölünün belli günlerde anılması ve bu günlerde yemek verilmesi, birçok bölgede rastlanılan bir
uygulamadır.
Çalışmamıza konu olan geçiş dönemi gelenekleri, yazılı ve sözlü kaynakların yardımıyla incelenmeye
çalışılmış, hem geçmiş hem de günümüz boyutuyla gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bazı âdetlerde önemli
değişiklikler gözlenirken birçok âdetin canlılığını koruduğu ve Menemen yöresinin bu anlamda zengin olduğu
saptanmıştır. Bölgedeki geçiş dönemlerine bağlı inanış ver uygulamalar, günümüze kadar yeterince derlenip
incelenmemiştir. Hazırladığımız çalışmanın bu eksikliği kısmen de olsa giderdiği kanaatindeyiz. Buna
rağmen, değişik bölgelerden göç çalan Menemen’in başta söz konusu inanış ve uygulamalar olmak üzere, halk
bilimsel ürünler açısından çok daha fazla araştırılması gerekmektedir. Kapsamlı bir araştırma, bölge
geleneksel kültürünün çok daha iyi tanınmasını ve analiz edilmesini sağlayacaktır. Mesleğimiz nedeniyle
Menemen’in bütün köylerini dolaşmamız mümkün olmamıştır. Yeni çalışmalar, gidemediğimiz köyleri de
kapsayacağı için bölgenin kültürel yapısıyla ilgili tespit ve yorumlar çok daha yeterli ve anlamlı olacaktır.
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Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU361; Prof. Dr. H. Yunus TAŞ362
TÜRKİYE’DE SİYASİ İSTİKRAR ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
POLITICAL STABILITY and ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY
ÖZ
Dünya’da demokratik yönetimin esas alındığı ülkelerde siyasi istikrar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişki konusunda farklı değerlendirmeler söz konusudur. Demokratik yapının güçlenmesiyle iktisadi
büyümenin yavaşladığına ilişkin görüşlerin yanında, demokratik yapının güçlenmesiyle ülkelerin ekonomik
büyümesinin arttığına ilişkin görüşler de savunulmaktadır. İnsanlara daha fazla hak ve özgürlük sağlayan
demokratik yönetimlerle sağlanan siyasi istikrar, kurumsal yapıları da olumlu şekilde etkileyerek ekonomik
büyümeye pozitif katkı sağlamaktadır. Siyasi istikrar ortamı geleceğe yönelik belirsizliği azaltarak ekonomik
aktörlerin geleceğe yönelik etkin karar vermelerinde önem kazanmaktadır. Bu durum tüketim ve yatırım gibi
kararlar üzerinden ekonomik büyümeyi de olumlu yönde etkilemektedir. Ancak tersi durumda ekonomik
yapıda meydana gelen sorunlar ülkede siyasi istikrarın bozulmasına da neden olabilmektedir. Bu açıdan siyasi
istikrar ve büyüme ilişkisinin hangisinin belirleyici olduğu hususu önemlidir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda
yaşanan koalisyon hükümetleri ve siyasi istikrarsızlıkların devamında özellikle 2002 yılından itibaren siyasi
istikrarın sağlanması ve demokratikleşme adımları ile birlikte ekonomik büyüme açısından da bu durum
rakamlara olumlu yansımış ve Türkiye’de siyasi istikrarın sağlanmasının uzun dönemde ekonomik büyümeye
etkisi olumlu olmuştur.
Türkiye, uzun yıllar yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı tüm toplum olarak ekonomik ve sosyal
açıdan büyük bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada, özellikle son yıllarda siyasi istikrarın
yaşandığı dönemlerdeki ekonomik büyüme ile, siyasi istikrarsızlık dönemlerindeki yaşanan ekonomik
gelişmeler karşılaştırılarak ekonomik sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Siyasi İstikrar, Demokratikleşme, Türkiye.
ABSTRACT
There are different evaluations about the relationship between political stability and economic growth
in countries where democratic governance is based in the world. In addition to the opinions stating that the
economic growth slows down with the strengthening of the democratic structure, there are also views that the
economic growth of the countries increases with the strengthening of the democratic structure. Political
stability provided by democratic administrations that provide people with more rights and freedoms positively
contributes to economic growth by affecting institutional structures. The environment of political stability
becomes important for economic actors to make effective decisions for the future by reducing uncertainty
about the future. This situation positively affects the economic growth through decisions such as consumption
and investment. However, in the opposite case, problems occurring in the economic structure may also cause
political stability in the country. In this respect, it is important to determine which relationship between
political stability and growth is decisive. Turkey's coalition government that took place in the 1990s and
continuing political instability, especially since 2002, ensuring political stability and economic growth with
steps towards democratization also had a favorable impact on the figures this situation and its impact on
economic growth in the long term of ensuring political stability in Turkey has been positive. .
Turkey, for many years because of the economic and social aspects of society as a whole has
experienced political instability forced to pay large fees. In this study, economic growth in the periods of
political stability in recent years and economic developments experienced in periods of political instability
are compared, and evaluations are made on economic problems and solutions.
Keywords: Economic Growth, Political Stability, Democratization, Turkey.
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1.GİRİŞ
Günümüze kadar büyüme ile ilgili ortaya konulan tezler incelendiğinde büyüme büyük ölçüde üretim
faktörlerindeki ve/veya verimliliğindeki artış ile ilişkilendirilmektedir. Nüfus artışı, eğitim düzeyi yüksek
işgücü miktarındaki artış, sermaye birikimindeki artış, teknolojik ilerlemeler ve bilgi düzeyindeki artış
büyümenin daha çok yakın nedenlerini yansıtmaktadır.(Biçen,2020:120)Bütün ülkelerde ekonomik büyüme
ve kalkınmanın en önemli şartı, ülkenin istikrarlı ve güçlü bir siyasi yapıya sahip olmasından geçmektedir.
Siyasi otoritenin güçlü ve kararlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi geleceğe ilişkin tereddütleri de ortadan
kaldıracak, piyasaların ve toplumun ülke yönetimine duyduğu güven ekonomik büyümeyi de kamçılayacaktır.
Siyasi istikrarın olmaması, ekonomik istikrarında sağlanamamasında önemli bir etkendir. Çünkü girişimciler
yatırım yapacakları ülkede risk ve belirsizliklerin olmamasını, güvenli bir yatırım ortamının olmasını arzu
etmektedirler. (Acar, 2019:81)
Genel olarak bakıldığında demokrasi anlayışı gelişmiş olan ülkelerde ekonomik büyümenin önemli
ölçüde sağlanmış olması, demokrasi dışı rejimlerde ise az gelişmiş ülke özelliklerinin görülüyor olması siyasi
rejim konusunun büyümeyi önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. (Şanlısoy, Kök,2010:102)
Ülkelerin ekonomik büyüme süreçlerine baktığımız zaman darbelerin olduğu, siyasi istikrarsızlıkların
hüküm sürdüğü ülkelerin büyüme süreçleri siyasi istikrarın olduğu ülkelere göre farklılık göstermektedir.
Örneğin Türkiye ile İtalya 1950’li yıllarda ekonomik göstergeler açısından birbirine yakın özellikler
göstermesine rağmen Türkiye’de neredeyse her 10 yılda bir yapılan darbeler ve koalisyon hükümetleri siyasi
istikrarsızlığa neden olmuş ve İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı yıllar içerisinde önemli
ölçüde artmıştır.
Aynı durum Arjantin ve Japonya açısından da geçerlidir. 1960’lı yıllarda Arjantin’de kişi başına
düşen milli gelir Japonya’dan çok daha yüksek olmasına rağmen Arjantin’de uzun yıllar boyunca devam eden
darbeler ve istikrarsızlıklar Arjantin’in ekonomik göstergelerinin gerilemesine, Japonya’nın ise siyasi istikrar
sayesinde ekonomisinin hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. (Arslan, 2011:73)
Türkiye’nin siyasi tarihindeki darbeler, muhtıralar, anayasal olmayan yollarla iktidarı ele geçirme
girişimleri, istikrara sürekli olarak zarar vermiş, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin yerinde sayarak adeta patinaj
yapmasına neden olmuştur. Girişimcilerin yüksek politik risklere karşı yatırım yapmaktan imtina etmelerine
ve ülkenin uzun yıllar boyunca yüksek enflasyon ve yüksek faize boyun eğmesine neden olmuştur..
Demokrasinin işleyişi ile birlikte basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, serbest
seçimlerin yapılması ve sivil toplum kuruluşlarının güçlenerek demokratik örgütlenmenin artması, devletin
de sahip olduğu kaynakları daha etkin kullanma konusundaki hassasiyetini arttırmaktadır. Demokratik sistem
içerisinde siyasal denetim mekanizmaları ile yapılması arzu edilmeyen hükümet faaliyetlerine karşı seçimler
yoluyla cezalandırma, olumlu görülen icraatlardan dolayı da seçimler yoluyla hükümet etme görevinin
verilmesi şeklinde bir demokratik süreç yaşanmaktadır. (Doğan, 2005: 5). Dolayısıyla gerçek demokratik
sistemin uygulandığı ülkelerde devlet kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak
ekonomik büyümenin daha hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. (Koçak ve Uzay,2017:709)
Demokratik talepleri yerine getirmek isteyen bir siyasi sistem söz verdiği hak ve özgürlükleri gerçekten de
güvence altına aldığı takdirde vatandaşlar tarafından uzun süre kabul görmekte ve desteklenmektedir.(Turhan,
2003:360)
Demokratik yönetim anlayışından uzak ülkelerde var olan siyasi istikrarsızlık ise, istikrarlı uzun sureli
icraat hükümetlerinin seçilebilmelerini riskli hale getirmekte geleceğe ilişkin belirsizlikler ise yatırımcıların
yatırım kararlarını almalarını engellemekte, yatırımcıların yatırımlarını ülke dışına aktararak daha güvenli ve
istikrarlı ülkelere yatırım yapmaya yönelmektedirler. Bu da ülkenin üretim yerine tüketim ekonomisine sahip
olmasına neden olmaktadır. (Kartal, Öztürk, 2017:256)
Siyasi istikrarsızlık, ekonominin durgunluğa girmesine yol açarak üretim faktörlerinin atıl kapasitede
kalmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni ise, belirsizliğin insanların yatırım yapma isteğini kırmasıdır.
Yatırımcıların sermayelerini başka ülkelere taşımaları ülkenin zaten yetersiz olan tasarruflarının daha da
azalmasına ve yatırımların düşmesine neden olmaktadır. (Kamacı,2019:76)
Para ve maliye politikalarına ilişkin karar vericilerin geçici ve günübirlik tedbirler almalarına neden
olan siyasi belirsizlikler, ekonominin diğer aktörlerini oluşturan finans piyasalarını da olumsuz etkilemektedir.
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Üretim yapan sanayiciler ve sermaye sahipleri geleceğe ilişkin sağlıklı öngörülerde bulunamamakta ve
oldukça temkinli davranmaktadırlar. Siyasi belirsizliklerin yüksek olması, yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasının önündeki en büyük engel olmaktadır. Özellikle de hükümet değişikliğine ilişkin
ihtimaller üreticiler açısından belirsizlikleri arttırmakta ve risk almak istemeyenler durağanlığı tercih
etmektedirler (Karahan, Karagöl,2014:1-2)
2.Kavramsal Çerçeve
2.1.Siyasi İstikrar
Yönetimde siyasi istikrarın olması demokrasi kültürünün ülkede egemen olmasından
geçmektedir. Demokrasinin işlemesi de özel sektör ve kamu otoriteleri arasında sağlıklı bir iş birliğini
sağlamaktadır. Siyasi istikrar, işleyen bir demokrasi kültürüne bağlıdır. İşleyen demokrasi ise, sivil ve
kurumsal (resmi) otoriteler arasındaki ahengin sağlanmasına bağlıdır. Demokrasilerde ise siyasi istikrarsızlık
konusu daha çok parlamentoda siyasi partilerin ayrışması, koalisyon hükümetlerinin kurulması, seçmenlerin
siyasal ilgisizliği ve bilgisizliği, erken seçim talepleri, seçimlerin yapılması esnasında ortaya çıkan tartışmalar
gibi unsurlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Demokratik süreç içerisinde siyasi istikrarsızlık, hukuk
kuralları kapsamında etkili ve verimli bir siyasi otoritenin gerçekleştirilememesi anlamına gelmektedir. ( Eren,
Bildirici,2001:167)
Büyümenin sağlanmasında siyasi istikrarın mı daha etkili olduğu yoksa siyasi istikrarın mı büyümeyi
sağladığı konusu önemlidir. (Kalay ve Çetin,2016:2180) Çünkü büyümenin istenen ölçüde gerçekleşmemesi
halkın refah düzeyini azaltarak siyasi istikrarsızlığa neden olabilmektedir. Seçimlerin öncesinde ekonomik
göstergelerin kötü olması nedeniyle hükümetlerin değişim göstermesi ihtimali önemli ölçüde artmaktadır.
Demokrasi dışı yönetimlerin olduğu otoriter yönetimlerde ise büyüme oranının düşük olması halkın yönetime
karşı memnuniyetsizliğini arttırarak iktidara karşı eylemlerin artmasına ve darbe girişimlerinin yapılmasına
zemin hazırlamaktadır. (Telatar, 2003:76-77).
Ekonomik istikrar, ekonomide genel olarak aşırı genişleme ve daralmaların olmaması demektir.
İstikrarsızlık ise, bir ekonomide toplam taleple toplam arzın, tasarrufla yatırımın, ithalatla ihracatın, vergi ile
kamu harcamaları gibi makro ekonomik göstergelerin dengede olmadığı bir durumu ifade etmektedir.
(Karabıçak, 2000:50)
Literatürde 25 politik istikrarsızlık göstergesi vardır. Bunlar; suikastlar, bakanlar kurulu değişiklikleri,
iç savaş, darbeler, büyük hükümet krizleri, gösteriler, etnik gerginlikler, yönetici değişiklikleri, bölünme,
hükümetin istikrarı, gerilla savaşları, iç savaş, temel anayasal değişiklikler, orta çaplı iç çatışmalar, küçük
çaplı iç çatışmalar, seçim sayısı, kutuplaşma, iktidar partisinin iktidardaki yıl sayısı, tasfiyeler, rejim
değişiklikleri, dini gerginlikler, devrimler, isyanlar, görevden ayrılan veto oyuncularının sayısı (önemli
görevlerde bulunan ve alınan önemli kararlarda veto hakkı olan kişilerin görevden ayrılması veya alınması),
grevler olarak sayılabilir.
Politik istikrarsızlık, geleceğe dair belirsizliklere neden olduğundan yatırımlardan beklenen gelirlerin
düşmesine ve yatırımların azalmasına yol açmaktadır (Asteriou & Price 2001: 386).
2.2.Ekonomik Büyüme
Milli gelir, bir ülkenin sahip olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesini ifade eder. Her ülkede büyüme
sürecinde önemli olan dört unsur vardır. Bunlar, işgücünün niceliği ve niteliği, doğal kaynakların niceliği ve
niteliği, gerçek sermayesinin niceliği ve niteliği ile beraber toplumun ulaştığı ekonomik seviyedir. Bunlar
ekonomik büyümenin temel unsurlarıdır. (Acar, 2019:81) Bir ekonomideki milli gelirdeki yıllık artış oranı,
ülkenin büyüme hızını ifade etmek için kullanılan önemli bir göstergedir.
Ekonomik büyüme, mal ve hizmetlerin üretim kapasitesinde meydana gelen artış olarak tanımlanır.
Bir ülkenin ekonomik büyümesi, o ülkede kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla’ da meydana gelen
artışlarla ifade edilmektedir. Ekonomik büyüme, ayrıca ülkenin iktisadi ve sosyal refah seviyesindeki artışı
gösteren önemli bir göstergedir.
(Küçükoğlu, 2019:22)
Siyasi istikrarsızlık, ülkedeki tasarrufların ve yatırım yapma isteğinin azalmasına neden olduğu için
büyümeyi de olumsuz etkilemektedir. Yani büyüme oranı, hükümet değişimlerinin sık sık olmadığı yıllarda
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en yüksek, hükümet değişiminin kısa aralıklarla olduğu yıllarda düşük, askeri müdahalelerin olduğu
dönemlerde en düşük seviyede kalmaktadır.
Bu noktada fakir ülkeler açısından bir kısır döngüden bahsetmek de mümkündür. Fakir ülkeler politik
olarak istikrarsızdırlar, çünkü bu ülkeler zenginleşmeyi başaramamaktadırlar ve zenginleşmeyi
başaramadıkları için de politik olarak istikrarsızdırlar. (Alesina ve Perotti, 1994, s.359). Fakir ülkeler
zenginleşemedikleri için demokratikleşememekte ve siyasi istikrarı sağlayamayarak geri kalmışlıktan
kurtulamamaktadırlar.
Ayrıca, demokratik süreçlerin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün yaygınlaşması ile birlikte
kayıt dışı olan iktisadi faaliyetlerin kayıt altına alınması, kayıt dışı faaliyetlerde bulunan bireylerin ve
firmaların maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Artan maliyetler ise ise bireylerin çalışma
motivasyonunu ve iş gücüne katılım oranlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla geçiş sürecinde kayıt
altına alınan istihdam ve iş kollarına yönelik olarak maliyet düşürücü tedbirlerin alınması önem
kazanmaktadır. Bu açıdan özellikle sosyal güvenlik primlerinin sübvanse edilerek kayıtlı istihdama geçen
firmalar için geçiş sürecinde vergi kolaylıkları sağlanması gibi politikaların etkin uygulanması önemlidir.
Ayrıca kaynakların etkinliği azaltacak şekilde kullanımını engellemek adına bu süreçlerde düzenleyici ve
denetleyici kurumların aktif rol alması ve denetim yapması önem kazanmaktadır (Erdoğan,2020:175).
3.Türkiye’de Siyasi İstikrarsızlığın Nedenleri ve Ekonomik Büyümeye Etkileri
Siyasi istikrarsızlığın genel olarak nedenlerini sıralamak gerekirse, yönetim sistemi, siyasi yozlaşma,
rüşvet, zimmet, siyasal kayırma, hizmet kayırmacılığı, devlet memuriyetinde yapılan işlerin etkinlik ve
verimlilikten uzak olması, vatandaşlara menfaat sağlanarak oy alınmaya çalışılması, lobi faaliyetleri, rant
kollama, kamunun gizli sırlarını sızdırma ve vurgunculuk, iktidarın kişileştirilmesi, aşırı vaatlerde bulunma
ve yalan propaganda, siyasi partiler yasası ve seçim sistemi gibi siyasal sistemi olumsuz etkileyen unsurları
ifade etmek mümkündür.
Siyasi istikrarsızlığın önemli nedenlerinden biri de askeri müdahalelerdir. Askeri müdahale; askeri
darbeden farklı olarak silahlı güçlerin özellikle hükümet ve parlamento üzerinde yazılı ve sözlü beyanlar veya
muhtıralarla baskı kurarak belli kararların alınması ve hükümet değişiklikleri sağlayacak şekilde siyasete
müdahale edilmesidir.
Türkiye’de, çok partili demokratik sisteme geçilen 1950’den bugüne kadar siyasete belli aralıklarla
(yaklaşık 10 yıl) doğrudan ve dolaylı şekilde birçok askeri müdahalenin yapıldığını, müdahale yapanların
siyasi dengeleri sarstıktan sonra tekrar sivil siyasetin yapılması amacıyla yönetimi sivillere devrettikleri
görülmektedir. 1950’den 2002 sonlarına kadar 58 hükümet kurulmuş, bu dönemde kurulan hükümetler
ortalama olarak 1 yıldan daha az süreyle iş başında olmuşlardır. Ayrıca sürekli olarak seçim sistemlerinin
değiştirilmesi, sık sık ekonomik istikrar paketlerinin ilan edilmesi ve devalüasyonlar, her askeri müdahale
sonrasında tamamen veya kısmen anayasa değişikliklerinin gündeme gelmesi Türkiye’de siyasal
istikrarsızlığın ciddi boyutlarda yaşandığını göstermektedir. (Özsağır, 2013:761-762)
Özellikle 1980’li yıllardan itibaren giderek artan küreselleşme olgusuyla birlikte gelişmekte olan
ülkeler yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine getirebilmek için birbirleriyle rekabet eder hale gelmişlerdir.
Dolayısıyla yabancı sermayenin gideceği ülkede ön planda tutacağı en önemli konu siyasi istikrar olacağı için
bu konu daha da önem kazanmaktadır. Aksine, sermaye stokunda düşüşlerin olması, büyüme oranını da
düşüreceğinden sermaye mallarının ve borçlanmanın maliyetlerinde de artışlar meydana gelecek ve büyüme
oranları da azalabilecektir. Siyasi istikrarsızlığa dayalı olarak ortaya çıkan belirsizlik sonucunda yatırımcıların
kararlarında olumsuz beklentilerle birlikte ülkedeki yabancı sermaye de hızla ülkeyi terk etmeye
çalışmaktadır. Bu da, ekonomik krizlerin ve var olan ekonomik sorunların daha da artmasına neden
olmaktadır. Sonuçta, siyasi istikrarsızlığın ortaya çıkardığı risk ve belirsizlikler yüksek riskten kaçınan
ekonomik birimlerin iktisadi faaliyetleri üzerinde daraltıcı etkiler oluşturmakta veya dış piyasalara yatırımları
arttırarak ülkeden sermayenin çıkmasına neden olmaktadır. (Şanlısoy,2020:92-93)
Dolayısıyla, sık aralıklarla değişen koalisyon hükümetlerinin var olduğu 1990’lardan, tek partili
iktidar dönemine geçilen 2002 yılına kadar olan süreyi ve bu noktadan sonra devam ederek bugüne kadar
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uzanan süreci karşılaştırmak, Türkiye’de siyasi istikrarın ekonomi üzerinde nasıl bir etkide bulunduğunu genel
olarak anlamamıza yardımcı olacaktır.
Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren ideolojik olarak birbirine zıt görüşlere sahip olan sağ ve sol
partiler hükümetlerde yer almıştır. Enflasyonun oldukça yüksek seviyelere ulaştığı bu yıllarda ülkenin borç
stoku da önemli ölçüde artmıştır. Cari açık da tırmanmış ve 1994 Ekonomik Krizi ile birlikte önemli bir
ekonomik sarsıntı yaşanmıştır. 1994’te yeniden değişme süreci içerisine giren hükümetler, 3 ila 5 ay arasında
çok kısa süreli yönetimlerin iş başına gelmesine neden olmuş, bu yönetimler, çok zıt ideolojilerdeki partilerin
bir araya gelmesi şeklinde olabildiği gibi, birbirine yakın siyasi görüşlere sahip olan partilerin ortak hükümet
kurması şeklinde de gerçekleşmiştir. Bu dönemin en önemli özelliği çok sık değişen hükümetlerin olmasıdır.
Ekonomide önemli sıkıntıların yaşandığı bu dönem sonrasında, bir siyasi kaos sembolü olan 28 Şubat süreci
yaşanmış, ekonomideki tahribat devam etmiştir. 1997-98 yıllarında ise çok partili koalisyonun oluşturduğu
hükümet, kamu borçlarının artması, yüksek enflasyon ve finansal sistemde kırılganlaşmanın artması şeklinde
sorunlara imza atmıştır. Sonrasında gelen ve yine farklı görüşlere sahip partilerin oluşturduğu hükümet
döneminde ise 2001 Krizi ortaya çıkmıştır. Kısaca, 2002 yılı sonlarına kadar Türkiye, dalgalı bir ekonomik
ve siyasal yapıya sahip hükümetlerle yönetilmiş, siyasi istikrarsızlığın yoğun olduğu bir süreç yaşamıştır. Bu
süreçte, istikrarsızlıkla irtibatlandırılabilecek makroekonomik göstergelerde de başarısızlığın olduğu son
derece açıktır. Kişi başına düşen milli gelir, bütçe açığı ve enflasyon göstergeleri çerçevesinde
incelendiğinde, 2002 yılı öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında esasen Türkiye’de siyasi istikrarın
ekonomi yönetiminin başarısıyla doğru orantılı olduğu açıkça görülmektedir.
2000’li yıllara kadar kişi başına 3.000 ve 4.000 dolar seviyesinde bir seyir izleyen ve alt orta gelir
döngüsünden çıkmayı başaramayan ekonomik yapı, 2002 ve sonraki yıllarda siyasi istikrarın
sağlanması ile birlikte hızla artmış ve 12.500 doları bulan seviyelere kadar ulaşmıştır. Bunun yanında,
ekonomik büyümeyi arttıran yatırımlar da, 2002 yılı sonrasında hızlı bir şekilde artmıştır. Özel
yatırımların artmasının yanında, yabancı sermaye girişi de rekor sayılabilecek ölçüde gerçekleşmiştir.
Gerek 90’lı yıllar gerekse 2000’li yıllarda küresel yatırımların daha çok siyasi istikrar açısından güven
veren gelişmiş ülkelere yapılmış olması iktisadi kararlarda güven unsurunun önemini açıkça ortaya
koymaktadır.
İstikrar ve ekonomik büyüme ilişkisinde bütçe ve borçlarla ilgili göstergeler de bu durumu
doğrulamaktadır. Nitekim 1990’ların en önemli sorunu haline gelen kamu maliyesindeki sorunlar,
ekonominin 2001’deki çöküşünde önemli bir etken olmuştur. Bu dönemde giderek artan brüt kamu
borç stoku, 2002 yılına gelindiğinde GSYH’nin yüzde 73,7’si seviyesine çıkmıştır. Bütçe açığının
GSYH’ye oranı ise yüzde 10,2 gibi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir kamu
maliyesi disiplininin olmadığını gösteren ekonomik göstergelerdeki bozulma, büyük bir politik destekle
tek partili hükümetin kurulmasıyla birlikte hızla düzelmeye başlamıştır.
Başarılı ve etkin mali politikaların uygulanamadığı koalisyon hükümetlerinin yönetimde olduğu
90’lı yıllarda, enflasyon da son derece yüksek rakamlara ulaşmıştır.
1994 Krizi’yle birlikte yüzde
100 seviyesini geçen enflasyon rakamları, 2000’li yıllara kadar yüksek çift haneli olarak görülmüş, 2001
Krizi’yle birlikte ise yüzde 73,2 seviyesini görmüştür. 2002 ve sonrasında tek partili istikrarlı hükümet
çalışmaları ile enflasyon zaman zaman dalgalanmalar gösterse de 2000’li yıllarla kıyaslanamayacak
şekilde düşüş göstermiştir. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle enflasyon oranının Kovid-19 salgın hastalığının
tüm Dünya’da ve Türkiye’de görülen olumsuz ekonomik etkileri nedeniyle önceki dönemlere nazaran
nispeten yüksek sayılabilecek %14’ ler seviyesine çıktığı görülmektedir
TABLO 1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSYH
(Milyon
fiyatlarla)
1998
277.668
1999
254.119
2000
273.085

$,

Büyüme

cari
Oranı

Kişi Başı GSYH
TL

-3,3
6,9

1.152
1.695
2.668
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

202.503
238.145
316.561
407.021
504.754
552.367
683.020
782.865
651.543
777.461
837.924
877.676
958.125
939.923
867.071
869.241
859.055
797.124
760.778

-5,8
6,4
5,8
9,8
9,0
6,9
5,0
0,8
-4,8
8,4
11,2
4,8
8,5
4,9
6,1
3,3
7,5
3,0
0,9

3.794
5.486
7.069
8.622
9.940
11.484
12.653
14.113
13.970
15.964
18.928
21.037
23.946
26.624
30.056
33.131
39.019
46.167
52.316

3.108
3.608
4.739
6.021
7.376
7.971
9.735
11.018
9.044
10.629
11.289
11.675
12.582
12.178
11.085
10.964
10.696
9.792
9.213

Kaynak: Ekonomik Göstergeler, (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020: 3)
1987–2020 dönemi dikkate alındığında 22 hükümet (46. ve 67. Hükümetler dahil) kurulmuş ve
ortalama hükümet ömrü yaklaşık 1 yıl 5 ay olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki Tablo 1.incelendiğinde koalisyon dönemlerinin ve kısa süreli hükümetlerin iş başında
olduğu, siyasi istikrarsızlıkların yoğun olarak yaşandığı 90’lı yılların devamında 2001 yılına gelindiğinde
GSYH’nın (202.503 milyar dolar), büyüme oranının
(-5,8), Kişi Başı yıllık GSYH’nın (3.108 dolar)
olduğu görülmektedir. Tek Parti yönetiminin büyük bir meclis çoğunluğu ile iktidar olduğu 2002 yılından
itibaren güçlü bir tek parti yönetimi ile devam eden siyasi istikrar döneminde ekonomik göstergelerde hızla
olumlu gelişmeler görülmeye başlanmıştır. 2013 yılına kadar siyasi istikrarın ve piyasaların ekonomiye
güveninin ve desteğinin devam etmesi ile 2013 yılında yıllık % 8.5 büyüme ve yıllık kişi başına düşen milli
gelir 12.582 dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2013 yılından itibaren içeriden ve dışarıdan kaynaklanan ve
istikrarsızlığa neden olan olaylar
(Gezi olayları, PKK ve DEAŞ terör faaliyetleri,15 Temmuz darbe
girişimi, Türkiye’nin komşularından kaynaklanan ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden olaylar, diplomatik
yollardan sıkıştırma ve ekonomik ambargo tehditleri, 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve halen tüm dünyada
sağlık alanında ve ülkelerin ekonomisinde büyük yıkıma neden olan Kovit 19 salgın hastalığı v.s)milli gelirin
ve büyüme rakamlarının daha sonraki dönemlerde dalgalanmalar göstermesine ve nispeten azalmasına neden
olmuştur. Ancak özellikle son 10 yılda siyasal istikrarsızlık oluşturmaya yönelik birçok olumsuz gelişmeye
rağmen ülkede siyasi istikrarın olması Türkiye’nin ekonomik büyümesini önemli ölçüde arttırmış, her türlü iç
ve dış engellemeye rağmen milli gelir 2001 yılına göre yaklaşık 3 kat artış göstermiştir.
Dış kaynaklı olarak ülkemizi negatif etkileyen bir başka siyasi istikrarsızlık unsurunu ise, Türkiye’nin
jeopolitik ve jeostratejik önemine bağlı olarak ifade etmek mümkündür. Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik
önemi dikkate alındığında Türkiye’nin komşusu olan ülkelerinde, dünya siyasetinin oluşumunda tekelci
konumlarını kaybetmek istemeyen emperyalist ülkelerin de, bölgede güçlü ve etkin bir Türkiye’nin söz sahibi
olup, olmaması için tereddüt ettikleri görülmektedir. Hatta bu düşüncelerine bağlı olarak da Türkiye’ de siyasi
istikrarın bozulmasını isteyen ülkelerde bulunmaktadır. Ancak Türkiye bu benzeri oyunları içerde demokratik
hak ve özgürlükleri genişleterek kendi milletinin birliği beraberliği ve üstün askeri gücü ile bozabilecek
kudrete sahiptir.
Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin çok çeşitli kaynaklardan beslenen bir siyasi
istikrarsızlık sorunu olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye’nin ekonomik büyüme, gelişme ve refah artışının
önündeki önemli engellerden biridir (Şanlısoy,2020:91).
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SONUÇ
Politik istikrar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye bakıldığında iki kavram arasında yakın bir
ilişki olduğu ve politik istikrarın ekonomik büyümeyi sağladığı genel olarak kabul görmektedir.
Siyasi istikrarın büyüme sürecindeki önemi Türkiye’nin büyüme süreci yönünden de önemlidir. Dünya
örneklerinde olduğu gibi, Türkiye‘nin de siyasi istikrarsızlıklardan dolayı büyük sosyal ve ekonomik bedeller
ödediği görülmektedir. Türkiye‘nin siyasi tarihi, darbeler muhtıralar ve meşru olmayan yöntemlerle iktidar
olacak hükümetlerin belirlenip, iktidar olması istenmeyen hükümetlerinde iş başından uzaklaştırıldığı bir çok
olaya şahitlik etmektedir.
Ülkede istikrarı bozan darbeler veya askeri müdahalelere karşı hukuki düzenlemeler yapılarak
demokrasi dışı müdahalelerin engellenmesi ve yapısal ekonomik reformların yapılması hem siyasi istikrarı
hem de ekonomik büyümeyi sağlayacak ve bir ülke için en büyük felaketlerden olan terör, anarşi ve askeri
darbelerin de sonunu getirecektir.
Bugüne kadar yapılan birçok akademik çalışmada ve uzun yıllara dayalı olarak elde edilen
verilerde siyasi istikrarsızlıkların ülkelerin ekonomik başarısını olumsuz etkilediğini göstermektedir.
Siyasi istikrar ekonomik büyüme ilişkisi genel olarak GSYH büyümesi ile kişi başına düşen milli gelir,
kamu maliyesi göstergeleri ve enflasyon gibi belli başlı göstergelerin dikkate alınması ile ele alınmıştır.
Siyasi istikrar bakımından tamamen olumsuz olan 1990’lı yıllar ile tek parti yönetiminin olduğu 2000’li
yıllar karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisinde de bu ilişkiyi doğrulayan bir sonuç ortaya
çıkmaktadır.
Dolayısıyla, Türkiye’nin son 18 yılda siyasi istikrarı sağlayarak ekonomik büyümede elde ettiği
kazanımları koruması ve daha da ileri hedeflere varabilmesi için, bu başarıyı sağlayan siyasi istikrarı
devam ettirmekten başka çaresi yoktur.
Türkiye’nin istikrarına saldırarak büyüme ve kalkınmasını engellemeye, tam bağımsız,
özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı ve demokrasinin tüm kurum ve kuruluşları ile yerleştiği bir
ülke olmasını engellemek isteyen, Türkiye’nin meşru çıkarlarına zarar vermek isteyen tüm ülkelere
karşı tüm halkın dik durarak ve meşru haklarını koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde gür sesle
mesaj vermesi gerekmektedir.
Türkiye’de ekonomik büyümeyi sağlarken özellikle gelir dağılımında adaleti sağlayarak, işsizliği
azaltıp, enflasyonu düşük seviyelere indirerek, halkın alım gücünü arttırarak, sermayeyi tabana yayarak ve
toplumun piyasadaki tekelleşmiş örgütlenmelerin zararlarından kendini koruyabildiği bir büyümeyi sağlamak
temel hedef olmalıdır.
Siyasi istikrarsızlığa neden olan, ülke içerisinde keyfi uygulamalara yol açan hususlarla ilgili hukuksal
düzenlemeler yaparak toplumun tüm katmanlarının demokrasiye, insan haklarına ve uzlaşma kültürüne sahip
olabileceği bir toplum yapısının oluşmasına çalışılmalıdır. Türkiye’nin uzun vadeli büyük hedeflerine
ulaşabilmesinin yolu, iktidarı ve muhalefetiyle tüm milli unsurların iş birliği ve dayanışması içerisinde ortak
menfaatlerin korunması ve güç birliği için katkıda bulunulmasından geçmektedir.
Türkiye’nin ekonomik yapısı incelendiğinde, özellikle ithal girdilere önemli ölçüde ihtiyaç
duyulduğunu, yabancı sermayenin doğrudan yatırımlar yerine daha çok portföy yatırımları yapmayı tercih
ettiğini ve finansal spekülasyonlara açık bir görünüm gösterdiğini ve bu durumun da ülkeyi özellikle dış
kaynaklı olarak siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara açık hale getirdiğini göstermektedir. Türkiye’nin
özellikle dış kaynaklı manipülasyonlara karşı direncini arttırabilmesi için özellikle yüksek teknolojili
ürünlerin üretiminin arttırılması ve teknolojik ürünlerde genel olarak dışa bağımlılığın azaltılması, dünya
ticaretinden daha fazla pay alabilmek için de özellikle ihracat yapabilme becerisine sahip girişimcilerin
yetiştirilmesi ve en önemlisi de bilgi teknolojilerini kullanabilen, her sektörde lokomotif olma özelliği
gösterebilecek yetenekli gençleri tespit ederek bunları özel eğitimlerden geçirip kalifiye insan gücünün
oluşmasına özel önem verilmelidir. Ayrıca görevlendirilmiş bir kamu kurumu sorumluluğunda olmak üzere
tüm dünya ülkelerinde özellikle teknoloji ve bilgi ekonomisi açısından yetenekli, mucit, az zamanda çok hızlı
şekilde Türkiye’nin kayıp yıllarını telafi edebilecek, ülkemizi yüksek teknoloji üretebilen ülkeler ligine
taşıyabilecek insanları bulup, ülkenin hizmetinde istihdam edilmelidir.
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Bunun neticesinde Türkiye’de insanların refah seviyesinin artması, hem ekonomik hem de siyasi
açıdan daha güçlü olması ve şu adaletsiz dünya düzeninin yoksullar, kimsesizler ve mazlum milletler lehine
değişmesi için Türkiye daha güçlü ve dünyada sözü dinlenen ülkeler arasına girmektedir.
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(60)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BALTACI363; Büşra KARTAL364
GELENEKSEL ve GÜNÜMÜZ ÇOCUK OYUNLARININ ÖĞRENCİ RESİMLERİNE YANSIMASI
REFLECTION OF TRADITIONAL and TODAY'S GAMES ON STUDENT PICTURES
ÖZ
Günümüzde dijital teknolojilerin baş döndürücü bir biçimde sürekli ilerlemesi ve internet kullanımın
eskiye oranla yaygınlaşması, insan hayatına birçok olumlu katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte özellikle çok
küçük yaşlarda çocukların okuma yazmaya başlamadan önce akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik
aygıtlarda dijital oyunlar oynadığına tanık olmaktayız. Çocuğun ileriki yaşlarında sosyal medyanın da
etkisiyle kültürel etkileşim önemli bir yer almaktadır. Dolayısıyla kendi milli kimlik ve kültüründen uzaklaşan
yeni bir nesille karşılaşmaktayız. Gelişen dünya düzenine ülke olarak uymaya çalışırken, millet olarak
hayatımızda önemli bir yeri olması gereken Türk çocuk oyunlarının öğretilip oynatılması kültürümüzün öne
çıkarılıp korunması bakımından önemlidir. Tarihi süreç içerisinde her toplumun kendi kültürel biçimlerini ve
inanç yapılarını birçok maddi ve manevi kültür unsuruna yansıttığı görülür. Toplumların yaşamış olduğu
coğrafya, yaşam biçimleri ve inançları kendi kültürünü şekillendirir. Milli kültür ve mirasımızın
yaşatılmasında çocuk oyunları da geçmişten günümüze taşınan önemli bir kültürel yere sahiptir. Dünyadaki
birçok millet gibi Türk milleti de kendi yaşam biçimlerini ve kültürlerini yansıtan çocuk oyunlarına ayrı bir
önem vermişlerdir.
Bu çalışma nitel bir araştırma olup, ilkokul Sosyal Bilgiler Dersi, kültür ve miras ünitesinin
kazanımlarında yer alan “Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla
karşılaştırır” kazanımı çocuklara resmettirilmiştir. Öğrencilere çizdirilen resimler, betimsel analiz yöntemi ile
yorumlanmıştır. Değerlendirme sonucunda çoğunlukla öğrencilerin teknolojik oyunlara daha çok ilgi
gösterdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, miras, Türk kültürü, çocuk oyunları.
ABSTRACT
Today, the dizzying progress of digital technologies and the widespread use of the internet compared
to the past have made many positive contributions to human life. However, especially at very young ages, we
witness children playing digital games on technological devices such as smartphones, tablets and computers
before they learn reading and writing. Cultural interaction has an important place in the future years of the
child, especially with the effect of social media. Therefore, we come across a new generation that has moved
away from its national identity and culture. While trying to adapt to the developing world order as a country,
teaching and playing Turkish children's games, which should have an important place in our life as a nation,
is important in terms of highlighting and protecting our culture. It is seen that every society reflects its own
cultural forms and belief structures to many material and spiritual cultural elements in the historical process.
The geography, life styles and beliefs of societies shape their own culture. In keeping our national culture and
heritage alive, children's games also have an important cultural place from the past to the present. Like many
nations in the world, the Turkish nation has given special importance to children's games that reflect their life
styles and cultures.
This study is a qualitative research, and the acquisition of "Compares traditional children's games
with today's games in terms of change and continuity", which is included in the acquisitions of the primary
school Social Studies Lesson, culture and heritage unit, is drawned by children. The pictures drawn by the
students were interpreted with the descriptive analysis method. As a result of the evaluation, it was found that
mostly students showed more interest in technological games
Keywords: Culture, heritage, Turkisch culture, kid games.
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1.GİRİŞ
1.1.Amaç
Bu çalışmanın amacı, ilkokul Sosyal Bilgiler Dersi, kültür ve miras ünitesinin kazanımlarında yer alan
“Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır”
ifadesinden hareketle öğrencilere konuyla ilişkili resim yaptırarak resimleri yorumlamaktır. Bununla
bağlantılı olarak geleneksel ve günümüz çocuk oyunlarının öğrenci resimlerine yansıma durumlarına göre
kültür ve mirasımızın korunması bağlamında birtakım öneriler sunmaktır.
1.2.Yöntem
Bu makale nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında
Çorum ili,
Mecitözü ilçesindeki kamuya ait bir ilkokulun 4.sınıfındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Gönüllü olarak
çalışmamıza, 9-10 yaş aralığındaki 6 kız ve 5 erkek olmak üzere toplam 11 öğrenci katılmıştır. İlkokul Sosyal
Bilgiler Dersi, kültür ve miras ünitesinde yer alan “Geçmişten bugüne çocuk oyunları” konusunun işlenişinden
sonra öğrencilere verilen resim kağıdını iki bölüme ayırmaları belirtilmiş; birinci bölüme geçmişteki çocuk
oyunları, ikinci bölüme ise günümüzdeki çocuk oyunlarını resimlemeleri istenmiştir. Öğrencilere çizdirilen
resimler, betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır.
2. BULGULAR ve YORUM
2.1. Kültür ve Miras
Kültür ve miras kavramı son dönemde üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır.
Küreselleşen dünyada günümüzde hızla yaygınlaşan dijital teknolojilerin kullanımı ve internet ağının
genişlemesiyle birlikte popüler kültür yaygınlaşmıştır. Kültür, bir milletin milli kimliğini oluşturan, geçmişten
günümüze taşıyabildiği maddi ve manevi değerleridir. Bu değerler her milletin diğer milletlerle arasındaki
farkları belirleyen özelliklerdir. Türk kültürü ve kültürel mirasının diğer kültürlerden farklı olarak kucaklayıcı
bir özelliği vardır. Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya, tarihin en eski dönemlerinden günümüze değin tabiatla
iç içe yaşamıştır. Dolayısıyla tabiat düzenine göre şekillenen bir kültürü söz konusudur. Doğal olarak çocuk
oyunları da tabiatla iç içe olan bir milletin değerlerini yansıtmış ve günümüze kadar taşımıştır.
Kültür, Türkçe Sözlük’te (1998) “1.Tarihi toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. 2. Bir topluma veya halk topluluğuna
özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte gerek ülkemizde
gerekse diğer milletlerde kültür terimi geçmişten günümüze geniş bir anlam yelpazesi ile kullanılmaktadır.
Kimilerine göre “görsel çağ” olarak da adlandırılan günümüz dünyasında görselliğin, kültürün değişen
gerekçeleri ve dinamikleri söz konusudur. Reklam endüstrisi, medya, sanat ve iletişim, teknolojik yapıları
sayesinde kültürel potansiyeller içermektedir. Yine bu sayede kendi kanalında kültürel biçimlendirmeler
gerçekleştirdiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda, görsel kültür kavramı yaygınlaşmış, kültürün sol
tarafına yerleştirilen kelimeler kültüre farklı görevler ve anlamlar yüklendiği izlenimini ortaya koymuştur.
Medya kültürü, teknoloji kültürü ya da tekno-kültür ve reklam kültürü gibi kavramları bu anlamda
değerlendirebiliriz. Bunlar görsel kültürün kapsamını oluşturan alt kültürel yapılar olarak adlandırılabilir.
Günümüzde daha çok imaj ve tüketim kültürü üzerine bir kimlik oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı’mız da dünyadaki gelişmelere paralel olarak kültür ve mirasımızın korunması
anlamında birtakım çalışmalar yapmaktadır. Öğretim programlarında bu konuya ayrı bir önem vermekte ve
öğrencilere çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanında Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları
ve temel ilkelerinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; “Türk kültürünü ve tarihini
oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak milli bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve
geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri amaçlanmıştır” (MEB, 2018: 8).
Kültür ve Miras öğrenme alanı (ünite) ile ilgiliyse “Temelde tarih odaklı olan bu öğrenme alanı kültür
ve kültürel mirası ön plana çıkaran bir yapıya sahiptir. Türk kültürünü oluşturan temel ögelerden hareketle
kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlayacak bir milli bilincin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Böylece
öğrenciler kültürel ögelerin, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özellikler olduğunu kavrayacaktır. Bunun
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yanında kültürümüzün dünya kültürel mirasının renklenmesine ve zenginleşmesine katkı sağladığı kavratılır”
(MEB, 2018: 11). ifadeleri yer almaktadır.
“İlkokul çocukları, kültürle ilgili olarak geçmişle bugünü karşılaştırıp kültürel ve estetik değerleri
algılarlar, kültürün zamana ve mekâna göre değiştiğini bilip Türk kültürünün temelini öğrenirler. Kültürün
insan tarafından oluşturulduğunu ve kendini kültüre adapte ettiğini inanç, bilgi, değer ve gelenek sistemlerini
öğrenirler. Kültürlerin toplumlara özgü olduğunu her toplumun farklı kültürleri olduğunu fark ederler”
(Taşdemir, 2018: 3).
“Kültürel miras, bir toplumun geçmişten günümüze süregelen maddi ve manevi kültürel değerlerini
ifade etmektedir ve söz konusu toplumun kimliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır” (Pelit ve Türkoğlu, 2019:
103). Buradan hareketle Türk toplumunun kimliğini en iyi şekilde yansıtabilme ve yaşatabilme konusunda
çocuk oyunları da ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının kültürel miras
ünitesinde, milli kültür ögelerine yer verilmiş ve örnekleriyle tanıtılmıştır. Kitapta, geçmişteki çocuk
oyunlarından dalye, saklambaç, aşık oyunu ve topaç çevirme gibi çocuk oyunları akıcı bir dille anlatılmıştır.
“Eskiden ülkemizde oynanan çocuk oyunlarını incelediğimizde bunların çoğunlukla evin dışında,
bahçede, sokakta veya boş bir alanda oynandığını görürüz. Bu oyunlar, aynı anda birden fazla çocuğun
katıldığı grup oyunlarıdır. Günümüzde ise grup oyunları azalırken tek başına oynanan oyunlar artmış ve
çocuklar sadece evlerde oyun oynar hâle gelmiştir. Çocuklar artık zamanlarının büyük kısmını bilgisayar ve
televizyon başında geçirmektedir. Bu sebeple özellikle büyük şehirlerde geleneksel oyunlar gibi geleneksel
çocukluk da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu değişimin başlıca nedenleri teknolojinin gelişmesi ve
hızlı kentleşmedir. Boş alanların ve bahçeli evlerin azalması nedeniyle çocuklar arkadaşlarıyla yüz yüze
iletişim kurabilme imkânı bulamamaktadır. Teknoloji sadece çocuk oyunlarını değil oyuncakları da
değiştirmiştir. Bugün çoğu el yapımı oyuncağın yerini fabrikalarda üretilen yapbozlar, uzaktan kumandalı
arabalar, plastik bebekler, robotlar ve bilgisayar oyunları almıştır” (Tüysüz; 2018: 48). Tüysüz’ün bu
ifadeleri görsel teknolojilerin adeta esareti altına giren çocuğun içerisinde bulunduğu ruhsal-yaşantısal boyutu
net bir şekilde ortaya koymaktadır.
2.2. Öğrenci Resimlerinin Değerlendirilmesi
“Bilindiği gibi sanat, bir anlatım aracıdır. Anlatılmak, ifade edilmek istenenler; maddeyle, ses ve
sözlerle hareketlerle biçim kazanır ki, böylece bir heykel taş yığını olmaktan, bir melodi gelişigüzel sesler
olmaktan, bir resim boya kütlesi olmaktan, bir şiir ise rasgele sözler yığını olmaktan çıkar ve sanatın kendine
özgü dünyasında anlam kazanır”. (Yılmaz, 2009:17) Burada sanat kavramıyla ilgili güzel bir tespitte
bulunulmuştur. Burada ifade edildiği gibi, çocukların yapmış olduğu resimler bir boya kütlesi ya da
karalamalardan ibaret olmayıp renklerle, çizgilerle duyguların yansıtılması ve anlam kazanmasıdır.
“Bireyi incelemek konusunda getirdiği avantajların yanı sıra resim bize, konu ve figür seçiminde rol
oynayan kültürel ve sosyal belirleyicileri değerlendirme olanağı verir; böylelikle yaşın ve diğer faktörlerin
etkisi görülebilir.” (Yavuzer, 1992: 11) Çocuğun duygularının birer yansıması olarak resim bize çocuğun
bilemediğimiz yönlerini de tanıma fırsatı vermektedir. Aşağıda çalışmamıza katılan öğrencilerin resimleri
analiz edilmiştir. Öğrenci “Ö”, kız öğrenciler “K” ve erkek öğrencilere “E” kodu verilerek Ö.1.E, Ö2.E, Ö.3.K,
… şeklinde sıralanmıştır.
Ö.1. E. Geleneksel oyun olarak aşık oyununu resmetmiştir. Resimde figürleri küçük çizdiği dikkat
çekmektedir. Günümüzdeki oyun olarak, teknolojinin sunduğu bir oyun tercih ettiğini görmekteyiz.
Günümüzde çocuklar birçok yetişkin ve ebeveynin ismini dahi bilmediği sanal oyunları teknolojik aygıtlarla
oynamaktadır. Çocuk, kendisinin resim üzerine yazdığı “Sho doks f.gt 2” oyununu ilginç bir anlatımla
yansıtmıştır. (Resim 1) Robot öldürme oyunu olarak bilinen şiddet içerikli bir oyun resmedilmesi, çocukların
içinde bulundukları ruhsal durumu da göz önüne sermektedir.
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Resim1.
Ö.2. E. Geçmişteki çocuk oyunları olarak çelik çomak oyununu, günümüzdeki çocuk oyunu olarak ise
tablette oynanan sanal oyunu resmetmiştir. (Resim 2) Öğrenci yapmış olduğu resimle, geçmişteki oyunların
arkadaş gerektirdiğini ve doğal araç gereçlerle oynandığını, günümüzde ise teknolojik cihazlarla bireysel
olarak oynanan sanal oyunları betimlemiştir. Resimde sandalye üzerinde yalnızca elinde tablet olan bir
çocuğun olması ve başka bir objenin yer almaması, tablete karşı güçlü bir ilgi ve bağlılığın olduğu anlamını
çıkarabiliriz. Bununla birlikte çocuğun toplumdan kendisini soyutladığının ve yalnızlaştığının göstergesidir.
Ö. 3.K. Öğrencimiz geçmişteki oyun olarak körebe oyununu seçerek, figürleri mutlu bir şekilde
betimlemiştir. Günümüz oyunları olarak ise tablet oyunlarını tercih ederek, tek başına tabletle oynayan bir
çocuk resimlemiştir. Öğrencinin çizimlerinden geçmişteki oyunların arkadaşlarla bir sosyalleşme içerisinde
olduğunu, günümüzdeki teknolojik oyunlar ile çocukların yalnızlaştığını söyleyebiliriz.
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Resim 2.
Ö.4.K. Geçmişteki oyun olarak saklambaç oyununu tercih etmiştir. Ev ve ağaçların arasında mutlu
ifade yüzleriyle çocukları naif bir biçimde resmetmiştir. Günümüzdeki oyun olarak öğrencimizin play station
oyununu tercih ederek, iki çocuğun yan yana ellerinde oyun konsolunun aparatıyla resimlediğini görmekteyiz.
Ö.5.E. Öğrenci çalışmasında, mendil kapmaca oyununu geçmişteki çocuk oyunu olarak belirlemiş ve
arkadaşlarıyla güneş ve bulutların altında oyun oynayan mutlu çocuk resimleri betimlemiştir. Günümüz
oyunları olarak kapalı bir mekânda bilgisayar-tablet oyunu oynayan çocuk resimleri çizmiştir.
Ö.6.K. Geçmişteki oyun olarak, körebe oyununu oynayan neşeli çocukları çizmiştir. Günümüz
oyunlarında ise bilgisayar oyununu tercih etmiştir. Resimde öğrencinin sadece bilgisayar ekranı ve klavyeyi
resmetmiş olması çok anlamlı bulunmalıdır. Buraya hiç insan figürü resmetmemiş olması aslında çocuğun
toplumda yalnızlaştığının bir göstergesidir.
Ö.7. E. Geçmişteki oyun olarak bilye oynayan çocukları çizmiştir. Günümüz oyunları olarak ise
arkadaşlarıyla birlikte oynadığı bilgisayar, tablet ve telefon oyunlarını resmetmiştir. Resimde, tablet ve
bilgisayarların kablolarının prize takılı olarak çizilmesi en dikkat çeken özelliktir. Adeta teknolojik esaretin
altına giren çocuk, teknolojik cihazların şarjının bitmemesini arzu etmektedir.
Ö.8.K. Kör ebe oyununu geçmişteki oyun olarak çizerken, duvardan duvara oyununu günümüzdeki
oyun olarak resmetmiştir. Öğrenci resminde geçmişte geniş ve açık bir alanda oynarken, günümüzde bir
anlamda belli bir alan içerisinde oynamak zorunda olduğunu ifade etmiştir.
Ö.9.K. Geçmişteki oyun olarak bilye ve ip atlama oyunu olarak iki farklı oyun resmetmiştir. İki mutlu
yüz ifadesi olan çocuğun bilye oynaması ve ip atlayan çocuğun da mutlu yüz ifadesinin olması öğrencinin
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oyun oynamaktan mutlu olduğu düşüncesini çıkarmaktadır. Günümüz çocuk oyunları bölümünde öğrenci,
çocuk parkında yer alan salıncak, kaydırak ve tahterevalli objelerini çizmiştir.
Ö.10. E. Açık alanda arkadaşıyla karşılıklı oynamasını geçmişteki oyun olarak resmetmiştir. Günümüz
çocuk oyunları olarak, evlerinin yanında saklambaç oynayan gülen yüz ifadesi olan çocukları çizmiştir. Her
iki resimde de mutlu çocukların olması, teknolojik cihazlara fazla bağlılığı olmayanların daha mutlu olduğu
anlamında yorumlanabilir.
Ö.11.K. Geçmişteki oyun olarak sek sek oyunu oynayan gülen yüz ifadesi olan bir kız çocuğu
çizmiştir. Günümüz çocuk oyunlarında ise, yakan top oyunu oynayan mutlu çocuk resimleri çizmiştir.
3. SONUÇ
Öğrenci resimlerinin değerlendirilmesi sonucu çalışmaya katılan 11 öğrenciden 7 tanesi, günümüz
çocuk oyunları olarak tablet, bilgisayar vb. teknolojik aygıtlarla oynanan oyunları resmetmeyi tercih etmiştir.
Çocuk resimleri incelendiğinde geleneksel oyunlarda, çocuklar kendi oyunlarını kendileri doğadan araçgereçlerden yararlanarak çelik çomak, aşık oyunu gibi oyunlar üreterek oynadıklarını görmekteyiz.
Günümüzde ise dijitalleşme ve teknolojik aygıtların çocukların yaşamlarında eskiye oranla daha fazla yer
almasının bir etkeni olarak, hazır olarak yüklenen sanal oyunları oynadıklarını çizimleriyle yansıtmışlardır.
Çocuklar eskiden arkadaşlarıyla hep birlikte etkileşim içerisinde bir sosyalleşme çerçevesinde
oyunlarını oynarken; günümüzde bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar vasıtasıyla bireysel oyunlar
oynadıklarını resmetmişlerdir. Bu da teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda bireyselleşmelerin, çocukların
yalnızlaşması, arkadaşlık kuramamaları ve yalnızlaşan dünyalarında teknolojik araçları arkadaş edindikleri
düşüncesini ön plana çıkarmaktadır.
Dolayısıyla çocukların eskiden doğayla iç içe oldukları; günümüzdeki oyunları ise eve kapanık,
odalara çekilip kapalı ortamlara mahkûm oldukları da resimlerde dikkat çekmektedir. Bu da çocukların
asosyal ve ruhsal hastalıklara sahip olma ihtimali yüksek, mutsuz bireylerin yetişmesine sebebiyet
vermektedir. Teknolojinin ve dijital sanal dünyanın olumsuzluklarından bir nebze olsun çocukları
koruyabilmek için onları doğada özgürce arkadaşlarıyla eğlenerek oynayabilecekleri özgür alanlar
oluşturmalıyız.
Teknoloji, günümüzde çocukların çok rahat ulaşabildiği, temas halinde olduğu, kullandığı, etkilendiği
veya günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen bir gerçeklik olarak güçlü bir biçimde varlığını sürdürmektedir.
Buna karşın teknolojik kültür diye bir alanın da gelişmeye başladığını görmekteyiz. Teknolojik sanal dünya
çocuklarımızı sadece milli kültürümüzden uzaklaştırmakla kalmayıp, onların üretici bir insan olmalarını da
engellemektedir. Olumlu ya da olumsuz yanlarıyla teknolojinin de milli kültürümüzü doğrudan etkilediği bir
gerçektir. Çocuğun doğayla betimlenen çevresinin yerini günümüzde maalesef teknolojik çevre almış
bulunmaktadır.
Geleneksel ve günümüz çocuk oyunlarının öğrenci resimlerine yansımasında kültürü merkeze alan bu
çalışma öncelikli olarak kültürün ve kültürel mirasın korunmasında dijital teknolojilerin-oyunların olumsuz
etkilerine dönük bir vargıyı ön plana çıkarmaktadır. Bununla birlikte çocukların yaşam alanlarının eskiye
oranla büyük değişim gösterdiği düşünüldüğünde çocukların oyunlarında olduğu kadar, algısal gelişim
süreçlerinde çevresel faktörlerin de tesirini vurgulamaktadır. Çocuğun değişen doğası ve buna paralel olarak
oyun alanları ile görsel teknolojilerin yarattığı tekno-kültür ve onun bir üst oluşumu olan görsel kültür
kapsamında yeniden bir nitelik kazanmaya ihtiyaçları vardır.
Kültürümüzün yaşatılmasında çocuk oyuncaklarının nitelikleri de önemlidir. Teknolojinin oyuncakları
değiştirdiği ve sürekli geliştirdiği bu çağda ne yazık ki birçok oyuncağın çocuklara fiziksel ve ruhsal anlamda
da bir engel oluşturdukları görülmektedir. Kendi kendine hareket eden, giden, uçan, dönen, zıplayan
oyuncaklar çocuğun oyun oynayacak bir arkadaşa ihtiyaç duymasını gerektirmeyebilir. Oyuncak sektörünün
ve teknolojisinin bu kadar gelişmediği dönemlerde üretilen oyuncaklarda çocuğa daha çok iş düşüyordu.
Dolayısıyla oyunda daha fazla yer alan ve oyunu etkili biçimde yönlendiren çocuk, kendisini ifade etmek için
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daha çok fırsat bulabiliyordu. Bu gerekçelerle bağlantılı olarak teknolojik esaret altına alınmaya çalışılanalınan çocuklarımıza kendi kültürümüzde yer alan oyunları arkadaşlarıyla özgür bir biçimde oynayabileceği
doğal alanlar oluşturmak zorundayız.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN KURUMSAL UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE INSTITUTIONAL MATTERS THAT MUST BE CONSIDERED DURING
THE EDUCATION OF SPECIAL NEEDED STUDENTS
ÖZ
Eğitim, dünyanın gelişimiyle beraber hayatımızın vazgeçilmeleri arasına girmiştir. Farklı evrelerden
oluşan insan yaşamında gelişimini gerçekleştiremeyen veya bu konuda güçlük çeken insanlar özel bir ilgiye
ihtiyaç duymaktadırlar. Oluşan bu ilgi ihtiyacı ise en çok eğitim sürecinde görülmektedir. Bu sebeple bu
araştırmada özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimi sırasında dikkat edilmesi gereken kurumsal
unsurların incelenmesi ve değerlendirmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması yöntemiyle hazırlanan bu
araştırmada; özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, bu bireylerin sınıflandırılması ve ihtiyaç duymalarına yol açan
nedenler, özel eğitimin ne olduğu, özel eğitimin temel amaç ve ilkeleri, özel eğitim kurumları, özel eğitim
ortamları, özel eğitim kurumlarının çalışanları, özel eğitim kurumlarının açılmaları için gerekli olanaklar ve
kurumsal unsurlar ele alınmıştır.
Araştırma da sonuç olarak özel ilgi ihtiyacı olan insanların sosyal ve toplumsal yaşama adapte
olabilmeleri için kurumsal unsurların büyük payının olduğuna dikkat çekilmiş, özel ilgi ihtiyacı olan bu
insanların topluma yararlı bir birey olabilmelerinin özel eğitim, bireyselleştirilmiş düzenlemeler ve programlar
sayesinde ulaşabileceği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli öğrenciler, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi, eğitim,
Eğitimde kurumsal unsurlar.
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ABSTRACT
Education has become one of the giving up of our lives with the development of the world.People who
are unable to carry out their development in human life consisting of different stages or who have difficulty
in this regard need special attention.This need for attention is most commonly seen in the educational
process.For this reason, it is aimed to investigate and address the institutional elements that should be
considered during the education of students who need special attention in this research. In this research
prepared by the method of literature review; individuals in need of special education, the reasons that lead to
the classification and need of these individuals, what is special education, the basic objectives and principles
of private education, special educational institutions, special educational environments, employees of special
educational institutions, opportunities for the opening of special education institutions and institutional
elements are discussed.
As a result of the research, it was noted that there is a large share of institutional elements in order
for people with special attention needs to adapt to social and social life, and it is stated that the ability of
these people with special attention needs to be a useful individual to society can be achieved through special
education, individualized arrangements and programs.
Keywords: Students with special needs, Education of students with special needs, Education,
Institutional elements in education.
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GİRİŞ
Uzun yıllardan beri yaşam içerisinde insanların yiyecek, barınma gibi birçok ihtiyacı olmuştur. Gelişen
ve büyüyen modern dünyanın etkisiyle temel ihtiyaçlar içerisinde eğitim de yerini almıştır. İnsan yaşamı,
doğum ile ölüm arasındaki çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı evrelerden oluşur. Her bir
evrede, birbiriyle etkileşim halinde olan fiziksel, zihinsel, dil, duygusal gelişim alanları görülür. Bu gelişim
dönemlerinde, gelişimi gerçekleştiremeyen veya gerçekleştirmek konusunda güçlük çeken bireyler diğer
gelişim evrelerini tamamlayan kişilere kıyasla farklı bir ilgiye ihtiyaç duyarlar. Oluşan bu ilgi ihtiyacının en
önemli noktalarından biri eğitim sürecinde görülmektedir. Bu görevi üstlenen özel eğitim kurumlarının
koşulları, amaçları ve öğretmen, yönetici, bakıcı gibi çalışanlarının davranış modelleri özel ilgiye ihtiyaç
duyan öğrenciler açısından kritik bir konudur. Bu nedenle, özel eğitim kurumlarının koşullarını ele alan
çalışmalar olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimi
sırasında dikkat edilmesi gereken kurumsal unsurların araştırılması ve ele alınması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, bu bireylerin sınıflandırılması ve ihtiyaç
duymalarına yol açan nedenler, özel eğitimin ne olduğu, özel eğitimin temel amaç ve ilkeleri, özel eğitim
kurumları, özel eğitim ortamları, özel eğitim kurumlarının çalışanları, özel eğitim kurumlarının açılmaları için
gerekli olanaklar ve kurumsal unsurlar ele alınmıştır. Çalışma literatür tarama tekniğiyle hazırlanmıştır.
1.
ÖZEL İLGİYE İHTİYAÇ DUYAN BİREYLER
Doğum öncesi, doğum esnası, doğum akabinde ve gelişim sürecinde oluşan çeşitli etkenler ile
bağlantılı olarak; zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal, hareket ve dil gelişim ve becerilerinde çeşitli ölçme
araçları ile ölçülebilecek şekilde noksanlık, ağırlaşma, azalma veya ileride olma nedeniyle akranlarına kıyasla
değişik özellikler gösteren ve hali hazırda varolan eğitim düzenindeki programlardan faydalanamayan, kısmi
olarak faydalanan veya faydalanmasına rağmen destek programlarına ihtiyaç duyarak eğitimlerini sürdüren
bireylerdir (Baykoç Dönmez, 2011; Akçamete, 2018; Kargın, 2004).
1.1. Özel Eğitim Gereksiniminin Sebepleri
Özel ilgiye ihtiyaç duyan insanların varolmasına sebep olan etkenler doğum öncesi, doğum esnası,
doğum sonrası, genetik ve çevre koşulları doğrultusunda gruplandırılmaktadır (Rakap ve Kalkan, 2017).
Doğumdan önce meydana gelen etkenler; genetik veya kromozonal sebepler, annenin demografik
bilgileri, annenin kullandığı ilaçlar ve beslenme şekli, hamilelik sırasında alkol ve sigara kullanımı, annenin
radyasyonla karşı karşıya kalması, annenin yaşadığı psikolojik veya fiziksel travmalar, akraba evliliği,
ebeveynler arasındaki kan uyuşmaması olabilir. Erken veya geç doğum, anoksiya (havasız kalma), riskli geçen
doğum ve doktor hataları doğum esnasındaki etkenler olarak sıralanabilirken; doğum sonrasında meydana
gelen sorunlar ise çocuğun yaşadığı enfeksiyonlar, bedensel veya psikolojik travmalar, bulaşıcı hastalıklar,
istismarlar, doğal afet veya kazalar, zehirlenme ve beslenme eksikliği olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak;
gelişim, kalıtım ve çevrenin birbiriyle etkileşimi sonucu meydana gelmektedir (Erden ve Akman, 2008).
1.2.
Özel İlgiye İhtiyacı Olan Bireylerin Sınıflandırılması
Özel gereksinimi olan bireyler, özel durumlarına ve yaşadıkları güçlükler bakımından genellikle şu
şekilde sınıflandırılmaktadır (Resmi Gazete, 2000):
•
Özel öğrenmede zorlanma
•
Dil ve konuşmada zorlanma
•
İşitmede noksanlık
•
Görme eksikliği
•
Zihinsel beceride yetersizlik
•
Yaygın gelişimsel bozukluk
•
Özel ve üstün yeteneğe sahip olma
•
Ortopedik ve bedensel eksiklik, süreğen hastalık
•
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
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Bunlarla birlikte söylemek mümkündür ki özel ilgiye ihtiyacı olan bireylerin temelde normal bireyler
olarak isimlendirdiğimiz kişilerden bir farkı yoktur. Her birey özeldir ve birbirinden farklıdır. Bazı insanlar
toplumsal yaşamın gerektirdiği kuralları öğrenme konusunda sorun yaşamayarak gelişim evrelerini rahatça
atlatırken bazı çocuklar bir desteğe ihtiyaç duyabilirler. Özel ilgiye ihtiyaç duyan ve yukarıda belirtilmiş
sorunlarla başa çıkmaya çalışan çocuklar, alacakları bir destek ile rahat bir şekilde sosyalleşerek toplumda yer
alabilirler, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve mesleki yaşantıya atılabilirler.
2. ÖZEL EĞİTİM
Eğitim sistemlerinin kurulması ile, okullar birer öğrenme kurumu olmuştur. Bu sayede hayatı
sürdürmek ve meslek edinebilmek için bir okuldan mezun olmak gereklilik haline gelmiştir (Kesiktaş D.,
2006).
Kişinin bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerindeki özellikleri yüzündene normal
gelişimden farklılık göstermesi ve normal eğitim-öğretimden faydanlanmaması, kısmi olarak yararlanması
veya faydanlanmasına rağmen destek programlarına ihtiyaç duyması nedeniyle; özel olarak yetiştirilmiş
personel tarafından bir ekip anlayışı benimsenerek ve özel yöntem ile araçlar kullanarak, gerekirse özel
mekanlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilen ve özel programlarla verilen eğitime özel
eğitim denir (Baykoç Dönmez, 2010).
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin tanımına göre özel eğitim; özel eğitim ihtiyacı duyan
öğrencilerin gereksinimlerini gidermek amacı ile yetiştirilen personel,
geliştirilen eğitim yöntem ve
süreçleriyle, öğrencilerin engel ve bireysel özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülmesi amaçlanmış eğitim
modelidir.
Genel olarak eğitimin kalitesini baz alan araştırmalara bakıldığı zaman iki büyük problem
görülmektedir; öğrencileri bireysel olarak ele almamak ve uzun vadeli olmamak. Özel eğitim, özel ilgiye
ihtiyacı olan bireylere yönelik hazırlanan uzun vadeli ve kişiselleştirilmiş olması gereken eğitim şekli
olmalıdır (Eliöz M. vd., 2018).
2.1 Özel Eğitimin Önemi
Çocukların toplum içerisinde yaşamalarını devam etmelerini sağlayabilmek özel eğitimin önemini
göstermektedir. Özel eğitime muhtaç çocukların gereksinimlerini karşılayabilmek için çocukların
yeteneklerine uygun methot ve becerilerle, üstün eğitim programlarıyla uygun ortamlarda iyi yetişmiş
personeller tarafından eğitim programları gereklidir (Aydın, 2017:16).
Özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı olarak Türkiye’de 1950 yıllarında başlamıştır.
Çeşitli illerde özel eğitim hizmetlerinin açılmasıyla özel ilgiye ihtiyacı olan bireyler eğitim sürecine başlamış
ve daha çok sosyalleşmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de özel ilgiye ihtiyacı olan bireylerin hem normal
eğitim kurumlarında hem de özel eğitim kurumlarında eğitim almaları mümkün hale gelmiştir (Cavkaytar ve
Diken, 2005:12).
Bütün dünyada çocukların eğitim hakkının varolduğu tarışmasız bir gerçek olarak kabul edilmektedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve Çocuk Hakları Bildirgesi içerisinde, çocukların korunması ve
gelişimlerinin desteklenmesi amacı doğrultusunda gerekli tedbirler alınmasının gerekliliğine vurgu
yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinde ise “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz” denilmiş ve böylece çocukların hiçbir ayrıma maruz bırakılmaksızın eğitim haklarından
faydanabileceğinin garantisi de verilmiştir. Anayasada yer alan bu maddeye ek olarak, “Devlet, durumları
sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır” deyişi ile de özel ilgiye ihtiyacı
olan çocuklara yönelik bir üstünlük verilmiştir (T.C. 1982 Anayasası).
2.2. Özel Eğitimin Amaçları
Özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim haklarından faydalanması adına, anayasada bu konuda
düzenlenen kanun ve maddeler hususunda birçok tedbir alınmaktadır. Bu konudaki tedbirlerden birinci ve en
önemlisi öğrencilerin eğitime erişiminin sağlanabilmesidir. Bu amaç ile ayrı ve karma eğitim alanları
oluşturularak birçok tedbir alınmaktadır.
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Türk Millî Eğitiminide vurgulanmış amaç ve ilkeler göz önünde bulundurularak; özel eğitim, özel
ilgiye ihtiyaç duyan öğrenciler için şu şekilde amaçlar güder (M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği):
Kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlik kazandırmak,
•
Temel yaşam becerilerini geliştirmek,
•
Toplum içinde bağımsız yaşamayı sağlamak,
•
Toplumsal yaşamın gerektirdiği rolleri üstlenebilecek hale getirmek,
•
Sosyal ilişkilerini kuvvetlendirmek,
•
Grup çalışmalarına yatkınlığı arttırabilmek,
•
Çevresine uyum sağlayabilen, üretken bir vatandaş olarak yetiştirmek,
•
Uygun eğitim programları geliştirip kullanarak özel ilgiye yönelik method, çalışan ve araçlar
kullanarak eğitim ihtiyaçları, yetenekleri ve ilgilerinden yola çıkılarak toplumsal yaşama, yüksek öğrenime
ve çalışma hayatına hazırlamak.
2.3. Özel Eğitimin Temel İlkeleri
Türk Milli Eğitiminin belirtilmiş genel amaç ve temel ilkeleri göz önüne alınarak, özel eğitim belli
esaslara dayandırılmıştır:
•
Özel ilgiye ihtiyaç duyan tüm insanlar; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri göz önüne alınmak
kaydıyla özel eğitim uygulama ve programlarından faydanlanma hakkına sahiptir.
•
Özel eğitime erken yaşlarda başlanılmalıdır.
•
Özel eğitim programları, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencileri fiziksel ve sosyal yaşam
alanlarından olabildiğince uzaklaştırmadan planlanmalı ve yürütülmelidir.
•
Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin, eğitimsel bakımdan performansları göz önünde
bulundurularak; amaç, içerik ve öğretim evrelerinde düzenleme ve planlamalar yapılarak akranları ile birlikte
öğrenim görmelerine öncelik verilir.
•
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin tüm alan ve kademedeki eğitimlerinin ara
verilmeksizin devam edebilmesi amacıyla her şartta rehabilitasyon hizmetlerine destek verecek kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılır.
•
Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin kişisel yeterlilikleri ve gelişim şekilleri göz önüne
alınarak, bir kişiselleştirilmiş eğitim planı yapılır ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
•
Ebevynler özel eğitim sürecinde aktif katılım gösterir.
•
Özel eğitim politikalarının geliştirilmesi sürecinde, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere
yönelik faaliyet veren sivil toplum kuruluşları ve örgütleri ile iş birliği içinde çalışılabilinir.
•
Özel eğitim hizmetleri, özel ilgiye ihtiyacı olan bireylerin toplum ile uyum sağlama sürecini de
içerecek şekilde planlanır.
3.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
Bedenin belli bir kısmının veya bir organın işleyişini olması gerektiği şekilde meydana getirememesine
özür denir. Bir özüre sahip olan insanın toplum içerisindeki yaşayışın gereksinimleri konusunda karşılaştığı
zorluklara ise engel denir (Kırcaali-İftar,1998).
Bedensel ve zihinsel birtakım değişikliklerin görüldüğü insanlar için genel eğitim programları yeterli
kalmayarak özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur (Çuhadar, 2013).
Özel eğitim kurumları; fiziki, ruhsal veya toplumsal engel ve özelliklerinden dolayı olağan eğitim
şartlarından yeteri kadar faydalanamayan öğrenciler için devlet veya özel kişi ve toplumlar tarafından faaliyete
açılan ve kendine özgü eğitim programlarını benimseyen kuruluşlardır (Baykoç Dönmez, 2011).
3.1. Özel Eğitim Kurumlarında Çalışanlar
Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimleri adına çok yönlü disiplinlerin iş birliği içerisinde
olması ile bir ekip modelinin benimsenmesi yararlıdır (MEB, 2018). Ekip çalışması esnasında çeşitli alanlarda
çalışan uzman ve profesyonellerden yardım ve bilgi almak özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerin öğretimine
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katkıda bulunacaktır. Bu ekip içinde öğrencinin ailesi, şartlar uygunsa öğrencinin kendisi, öğrencinin sınıf
öğretmeni, okul rehber öğretmeni/okul psikoloğu, okul yönetiminden seçilen bir temsilci, özel eğitim
öğretmeni, öğrencinin değerlendirmesini yapan profesyonellerden birisi veya değerlendirmesi ile ilgili bilgisi
olan bir kişi, ihtiyaç olursa sağlık personeli ve diğer uzmanlar yer alır (Bateman ve Linden, 1998; Kargın,
2008). Araştırmalara göre başta özel eğitim öğretmenleri olmak üzere ekip içerisinde çalışan profesyonellerin,
özel eğitim esnasında karşılaştığı birçok problem olabileceği fakat bu problemlerin çalışılan kuruma,
görevlilerin yaş veya cinsiyetlerine, çalıştıklarına göre değil de mezun oldukları bölüme göre değişiklik
gösterdiği belirlenmiştir. Bu yüzden başka bölümlerden mezun olmasına rağmen, bu alanda faaliyet
gösterecek insanların özel eğitim eğitmenliğine yönelik hazırlanmış sertifika programları ile kendilerine araç,
yöntem, teknik konusunda beceriler kazandırmaları önerilmiştir (Çetin Ç., 2004). Türkiye’de 2000 yılında
yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, özel eğitimin bir ekip şeklinde hazırlanması ve
yürütülmesi kanunsal bir şart olarak öngörülmüştür (Gürsel ve Vuran, 2010). Ekip içerisinde yer alabilecek
personeller şu şekildedir (M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği):
•
Özel eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü
•
Okul/merkez müdürü
•
Okul/merkez müdür yardımcısı
•
Özel eğitim öğretmeni
•
Çocuk gelişimi uzmanı
•
Sosyal hizmet uzmanı
•
Sınıf öğretmeni
•
Branş öğretmenleri (resim, müzik, beden vb. öğretmenleri)
•
İş ve uğraşı terapisti
•
Psikolojik danışman ve rehber öğretmen
•
Psikolog
•
Fizyoterapist
•
Odyolog
•
Tıp personelleri
•
Dil ve konuşma terapisti
3.2. Özel Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamları
Özel eğitim bireyin kişisel özelliklerine uygun tasarlanmış ortamlarda devam ettirilen eğitim anlamına
gelir. Bu ortamlar ayrı okul düzenlemelerini, özel eğitim sınıfı denilen genel eğitim okulları içerisindeki ayrı
sınıf tasarlamalarını ve genel eğitim sınıflarını gerektirebilir. Ayrı okul düzenlemeleri yalnızca özel ilgiye
ihtiyaç duyan öğrencilere yöneliktir. Buna ek olarak, özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerin okul dışında da
faydalanabildikleri ve destek özel eğitim hizmetlerinin faaliyetinin gösterildiği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezleri de bulunmaktadır. Öğrencinin yerleştirileceği şekilde olan eğitim ortamları birey için en az
özgürlüğü kısıtlayan ortam olarak görülmektdir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, en az kısıtlayıcı
ortam, “en az sınırlandırılmış eğitim ortamı” olarak tanımlanmış ve “Özel ilgiye gereksinim duyan kişinin;
toplum ile bir arada olabilmesini sağlamak amacıyla sosyal, özbakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar
ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek eğitim hizmetlerinin
de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun
eğitim ortamı.’’ denilmiştir. Özel eğitim için şu şekilde birçok alternatif bulunmaktadır (M.E.B. Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği):
•
Evde Eğitim
•
Hastanede Eğitim
•
Ev/Hastane Okulu
•
Yatılı Okul
•
Özel Eğitim Okulu
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•
•
•
•

Özel Eğitim Sınıfı
Genel Eğitim Sınıfı
Destek Özel Eğitim Hizmetleri
Özel Yetenekliler İçin Bilim Sanat Merkezleri

4. ÖZEL İLGİYE İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ SIRASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KURUMSAL UNSURLAR
Özel eğitimin gerektiği gibi olması açısından, birimler tarafından belirlenen ve yönetmelik tarafından
aktarılan birçok gerekliliği vardır.
Özel Eğitimde Kurumsal Olanaklar
Özel eğitim kurumları öğrencilere uygun faaliyet verirken öğrencilere yönelik belli başlı özelliklere ve
olanaklara sahiptir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre;
•
Öğretmenler okul müdürlükleri tarafından hazırlanmış nöbet çizelgesi doğrultusunda teneffüs
ve yemek saatlerinde dahil olmak üzere sorumlu oldukları öğrencilerinin gözetimlerine devam etmelidir,
•
Tören ve toplantılar haricinde, özel eğitim sınıflarında ve okullarında çalışan eğitimciler
öğrenim süresince daha rahat olmaları nedeniyle serbest kıyafet giyebilirler,
•
Özel eğitim materyalleri, özel araç gereçleri ile donatım ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır,
•
Resmî özel eğitim okullarındaki öğrenciler ve özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin ücretsiz
ulaşımı sağlanır,
•
Resmî özel eğitim okullarındaki öğrencilere ücretsiz öğle yemeği bütçe tarafından karşılanır.
Özel Eğitim Okul ve Kurumlarının Açılması İçin Gereklilikler
Her kurum ve kuruluşun açılmasında olabileceği gibi, özel eğitim sınıf, okul ve kurumlarının açılması
için de gerekli kılınan ve önemli olan birtakım unsurlar vardır:
Özel Eğitim Sınıfları için;
•
Özel eğitim sınıflarının, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ve Valilik
Oluruna tabi tutulmuştur.
•
Özel eğitim sınıfının açılması, açılacak özel eğitim sınıfının düzeyi, sınıf içinde faaliyet
gösterecek eğitim programı çeşidi ve eğitim verilecek engel ve yetersizlik çeşidine göre birbirinden ayrılır.
•
Sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadığı önemlidir.
•
Görme ve işitme engeline sahip çocuklar için ilkokullarda özel eğitim sınıfları açılır.
•
İlkokulu bitiren öğrencilerin 5. sınıf başından itibaren yetersizliğe sahip olmayan yaşıtlarıyla
birlikte kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasıyla aynı sınıfta öğrenimine devam edilir.
•
Ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde hafif düzeyde zihinsel engele sahip ya da hafif şekilde
otizmli öğrenciler için özel eğitim sınıfları açılır.
•
Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
•
Öğrenciler, ilköğretim programını takip ederler ve bu programdan yola çıkılarak birleştirilmiş
eğitim programı hazırlanır.
•
Sınıfların kapasitesi en çok 10 öğrenciden oluşmalı iken, otizme sahip öğrenciler için sınıf
mevcutları maksimum 4 olarak belirlenmiştir.
•
Görme ya da işitme engeline sahip öğrenciler için açılmış sınıflarda, 1. ile 4. sınıf ve 5. ile 8.
sınıf arasındaki dersler özel eğitim öğretmeni tarafından verilir iken dil ve din bilgisi dersleri alan öğretmenler
tarafından okutulur.
•
Görme yetersizliği olan öğrenciler için şekil, resim veya grafik içerikler kabartma veya
betimlemeler ile desteklenir.
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Özel Eğitim Okul ve Kurumları için;
Özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak üzere yerleşim yerinin özellikleri,
ulaşım imkânları ve bireylerin sayısı göz önüne alınarak Bakanlık bünyesinde özel eğitim okul ve kurumları
açılır ve yürütülmesinde temel olarak şu unsurlar dikkate alınır:
•
Sınıf mevcutları en fazla 5 öğrenci olmalıdır ve sınıflarda herhangi bir engele sahip olmayan
öğrenciler de eğitim görebilir. Böylece 5’i özel ilgiye ihtiyacı olan öğrenci olduğu takdirde sınıf kapasiteleri
maksimum 14’e çıkabilir.
•
Öncelik aynı tür yetersizliğe sahip çocukların aynı sınıfta olmasıdır.
•
Bakanlık tarafından hazırlanmış eğitim programları uygulanır ve veli bilgilendirilir.
•
Anaokul dönemindeki özel eğtim okullarında tüm etkinlikler okul öncesi öğretmeni ile özel
eğitim öğretmeni tarafından yürütülür.
•
Hafif düzeyde zihinsel engele sahip olan öğrenciler için düzenlenen okullarda hafif düzeyde
otizmi olan öğrenciler için ayrı şube açılabilir. Böyle bir okulda sınıf mevcutları en fazla 10 olmasına rağmen
otizmi olan öğrenciler için mevcut en fazla 4 olmalıdır.
•
Dönem sonlarında öğrencilere karne verilmeli ve belirli aralıklarla veliler bilgilendirilmelidir.
Özel Eğitimde Gerekli Diğer Kurumsal Unsurlar
Özel eğitim esanasında sunulması gerekli olanakların yanında, özel eğitim esnasında dikkat edilmesi
gereken başka önemli unsurlar vardır.
•
Tüm programlar özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre
hazırlanmalıdır.
•
Özel yetenekli bireylerin eğitiminde ise eğitim aldıkları alan çalışmalarıyla onlara üst düzey
becerileri kazandıracak zenginleştirmelere yer verilmesi çok önemli bir husustur.
•
Yıllık ve kısa dönemli amaçlar belirlenmeli ve programlar buna yönelik takip edilmelidir.
•
Eğitimde sunulacak destek hizmetinin cinsine, süresine ve hizmetin hangi profesyoneller
tarafından verileceğinin belirlenmesi çok önemlidir.
•
Eğitim ve değerlendirme süresince kullanılacak tekniklerle ilgili öğretim materyalleri eksiksiz
olmalıdır.
•
Davranış problemlerini gerçekleştirmemeye veya azaltmaya yönelik önlemler ile pozitif
davranış kazanımları esas alınmalıdır.
•
Öğrencinin kişisel bilgilerine hakim olunmalıdır.
SONUÇ
Doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrasında meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan
sakatlıklardan dolayı kısıtlaması olan ve engellerle karşılaşan kişiler özel gereksinime ihtiyaç duymaktadır.
Özel ilgi ihtiyacı, yaşamın temellerinden biri olan eğitim alanında da ortaya çıkmış ve özel gereksinimli
öğrencilere yönelik devlet veya özel kuruluşlar tarafından açılan özel eğitim sınıf, okul ve kurumları
oluşmuştur. Özel eğitim kurumlarında birincil hedef öğrencileri kişisel ve toplumsal hayata hazırlamaktır.
Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencileri bireysel ihtiyaçlarını gidermeleri sağlayacak yetkinliğe ulaştırmak,
toplum içerisinde yaşamlarını kolayca sürdürebilmeleri için yardımcı olmak özel eğitimin amaçlarındandır.
Özel eğitimde ulaşım ve yemek olanakları kurum ve dolayısıyla devlet tarafından karşılanmaktadır. Özel
eğitim kurumlarının düzenli ve uyumlu şekilde devam etmesi açısından uymaları gereken birçok kurumsal
unsur vardır. Bu kurumsal unsurlar, gerek kurumun düzenlemelerini gerek çalışan profesyonellerin
düzenlemelerini gerek ise eğitim ortamının düzenlemelerini içermektedir. Özel gereksinimi olan öğrencilerin
sosyal ve toplumsal yaşama adapte olmaları konusunda bu unsurların büyük payı vardır. Özel ilgi ihtiyacı olan
insanlar çalışma hayatlarıyla topluma yararlı bireyler olabilirler. Özel eğitim bünyesinde yapılan
bireyselleştirilmiş düzenlemeler ve öğrenciye yönelik hazırlanmış programlar sayesinde özel gereksinimi olan
öğrencilere kaliteli bir eğitim sunulması ve bunun doğrultusunda yaşamlarını yönetebilmeleri açısından
vazgeçilmez bir kuraldır.
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(62)
Abu Faisal Mohammad Shamim HAIDER368
DİL ve KÜLTÜR: ARAP DİLİNİN BENGAL DİLİ ve KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ TARİHSEL
İLİŞKİLERİ
LANGUAGE and CULTURE: THE HISTORICAL RELATIONS OF ARABIC LANGUAGE ON
BENGALI LANGUAGE and CULTURE

ÖZ
Bu makale, Arap dilinin Bengalce dili ve kültürü üzerindeki etkilerini değerlendirmekte ve açıklığa
kavuşturmaktadır. Bu çalışma esas olarak Arap dilinin Bengalce edebiyatı üzerindeki tarihsel ilişkilerine ve
geçmişine, Arap dilinin Bengalce dili ve kültürü üzerindeki etkilerini tanımlamak için literatürde açıklanan
tarihsel kronolojiye ele almaktadır. Arapça, resmi kurumlar veya resmi olmayan kurumlar aracılığıyla
Bengalce dilini etkiliyor mu?
Medrese eğitimi Arap dilinin Bengalce dili ve kültürü üzerindeki etkilerinde nasıl önemli bir rol
oynadı? Betimsel çalışma yoluyla, bu makale yukarıdaki sorulara yanıt aramakta ve Arapça ile Bengalce
arasındaki ilişkiyi tarihsel olarak bulmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Kültür, Tarihsel İlişkiler, Arap Dili ve Bengal Dili.

ABSTRACT
This paper will assess and clarify the impacts of Arabic language on Bengali language and culture.
This study mainly looks at the historical relations and backgrund of Arabic language on Bengali literature,
what are the historical chronology explaıned in the literature to describe the Arabic language impacts on
Bengali language and culture. Is Arabic language impacts on Bengali language through formal institutions
or informal institutions?
How Madrasah education played an important role for Arabic language impacts on Bengali language
and culture? Through descriptive study, this paper aims to fınd out the correlation between Arabic and
Bengali language from history.
Keywords: Language, Culture, Historical Relations, Arabic Language and Bengali Language.
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GİRİŞ
Güney Asya'nın en büyük Hint-Aryan dillerinden biri olan Bengalce'nin Hindistan'ın Batı Bengal
eyaletinde yaklaşık 80 milyon ve Bangladeş'te yaklaşık 150 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin
edilmektedir. Dil, Hint-Avrupa dil ailesinin Doğu şubesine ait olup bölgenin Prakrit dilleri olan Assam, Uriya,
Bihari ve Brahman sınıfıyla sınırlı klasik dil olan Sanskritçe ile yakından ilişkilidir. Bengalce'ye yakın
akrabaları olan diğer diller, Kol ve Munda gibi Aryan olmayan dillerdir.
Bengalce dilinin tarihi M.S. sekizinci yüzyıla kadar uzanmakla birlikte, en eski yazı “Eski Bengali”
olarak bilinen budist mistiklerin oluşturduğu “Charyapadas” adlı mistik Bengalce şarkıların bir
koleksiyonundan oluşmaktadır. Söz konusu yazının tarihlerinde Bengal yöneticileri, Pali dili ile aslında budist
olan Pala krallarıydı. Bu yöneticiler ülkedeki yönetim dilini Pali'den Sanskritçe’ye değiştirmişlerdir. Onları
Pali'yi tekrar Sanskritçe ile değiştiren Hindu Brahmanları olan Sena kralları izlemiştir. Bengalce’nin ise dil
olarak on üçüncü yüzyılın başlarında bölgeye gelen Müslüman yöneticilerin ortaya çıkmasına kadar hiçbir
prestiji bulunmamaktaydı.
Bengalce'nin Arapça İle Tarihsel İlişkisi
Orta Bengal dönemi, Bengal'de kabaca yerine İngiliz yönetiminin gelmesine kadar süren Müslüman
yönetimi -M.S. 1204-1764- dönemine denk gelmektedir. Bengal'deki Müslüman yöneticiler önce Türkler,
sonra Afganlar ve daha sonra Babürlerdi; fakat yönetim dili her yerde Farsça olmaya devam etti. Bu
yöneticilerin dininin dili ile Bengal'deki artan Müslüman nüfusun dili Arapça idi. Hindular, Müslümanlar ve
diğer din mensupları için gündelik ortak dil Bengalce idi.
Seçkin İslam tarihçisi Syed Süleyman Nedvi (1934), Güney Hindistan'da ve Chittagong kıyı
bölgesinde çok erken dönemlere kadar Arap tüccar kolonileri bulunduğunu tespit etmiştir. M.S. 7. yüzyılda
İslam'ın yükselişi ve Arap kabilelerinin, Medine'deki merkezi devlet altında İslam bayrağı altında birleşmesi,
Arapların etkilerini uzak bölgelere yaymalarına yardımcı olmuştur. O zamanlarda Araplar tarafından tercih
edilen Arap limanlarından Çin'e giden bazı yollar, Schelahath ve Kalahabar olarak bilinen Bengal
Körfezi'nden geçmektedir. Çok sayıda Arap tarihçi ve Abu Zaid Sirafi tarafından 9. yüzyılda ve Mesudi
tarafından ise 10. yüzyılın başlarında bu deniz yolları tarif edilmektedir. Arap bir gezgin, aynı zamanda tüccar
olan Süleyman Tajir Doğu Bengal'in ne olduğuna dair gözlemlerini ilk kez M.S. 851'de Silisilatul Tawarikh
(Tarih Sırası) adlı kitabında ele almıştır. Bazı akademisyenler Süleyman'ın Dhamma veya Dharma adlı Pala
hanedan hükümdarından sonra Mulkul Dharami (Dharmi Krallığı veya Dharma) hakkında olan gözlemlerinin
onun tarafından Ruhmi (Cox's Bazar yakınındaki bir alan – Arapça adı Ramu) olarak yanlış duyulduğunu veya
okunduğunu belirtmektedir. Bu bölgenin filler ve muslin kumaşı ile duyulduğunu ve o sırada kullanılan
madeni paranın kaudis olduğunu ve Doğu Bengal'in bir parçası olduğunu belirtmiştir.
Ünlü Arap tarihçi Mesudi (M.S. 956) “Rahma” krallığını (Ramu'nun bir başka versiyonu) dile
getirmiştir. Hem Süleyman hem de Mesudi, bölge sakinlerinin iyi görünümlü olduklarından bahsetmiştir.
Moğol dönemindeki tarihçiler ise özellikle bölgedeki kadınların güzelliğini ve çekiciliğini vurgulamıştır.
Gözlemleriyle bölgeyi değerlendiren en eski otantik tarihçiden biri ise El-Biruni (M.S. 1048) değil,
Çin'e ve yolda seyahat eden İbni Batuta’dır (1345-46): “… Denizde kırk üç gece geçirdik, sonunda Bengal'in
sonuna geldik. Bu büyük bir ülke, pirinç dolu ve dünyanın hiçbir yerinde fiyatların oradan daha düşük olduğu
herhangi bir toprak görmedim… Bengal'de girdiğimiz ilk şehir, büyük deniz kıyısındaki büyük bir kasaba
olan Sudkawan [Chittagong] idi. Onun yanında, Hinduların hacca gittiği Ganj nehri ve Jun nehri (Jamuna'yı
kastediyordu) birleşip denize birlikte akıyordu.”
Müslüman din adamları
Muhammed Enamul Haq, Bengal tasavvuf tarihinde tasavvufun muhtemelen 11. yüzyılda Bengal'de369
tanıtıldığını, bunun M.S. 1053'te Mymensingh'e geldiği iddia olunan Şah Muhammed Sultan Rumi'nin
gelişine tekabül ettiğini belirtmiştir. Şah Muhammed Sultan Rumi'nin mezarı Mymensingh'in Netrakona
369

Haq, Muhammad Enamul, A History of Sufi-ism in Bengal, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1975, pp. 144-45
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bölgesindeki Madanpur'dadır. Kendisinin etkisi o kadar hızlı yayılmıştır ki Hindu hükümdarı Koch, Şah
Muhammed Sultan Rumi'nin büyüyen gücünden korkmuştur. Enamul Haq'ın sözleriyle: “Kim azizle temasa
geçerse, İslam'ı kabul etti ve azizin sadık takipçisi oldu”.
Baba Adam, Şah Muhammed Sultan Rumi'den sonra geleneği sürdüren bir sonraki büyük tasavvuf
ehlidir. M.S. 1119'da Dhaka'daki Bikrampur'da Raja Ballala Sena tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. Bu
iki Sufiden sonra İslam’ı yayması bağlamında asıl isim, Kuzey Hindistan'da İslam’ı yayan Khwaja Muinuddin
Chishti (1142-1236) ile karşılaştırılan Şeyh Celaleddin Tebrizi'dir (d. 1225D). Tebrizi, bölgenin Türklerce
fethedilmesinden birkaç yıl önce 1195 civarında Bengal'e geldi. Haq'ın sözleriyle, “[O], M.S. 1225 yılında
veya yaklaşık Pandua'da (Gaur) öldü. Büyük bir propagandacı olduğu için, çoğunlukla Türklerin Bengal'e370
gelmesinden önce alt sınıflara ait bir dizi Hinduyu (Sanskrit tarih kayıtlarını içeren "Sekhsubhodaya" dan
bilindiği üzere) İslam inancına yöneltmiştir [Bu kitap 16. yüzyılda yazılmıştır]. Bengal'in son Hindu kralı
olan, saltanatı 1200 civarında sona eren Laksmana Sena’nın Tebrizi için Pandua'da bir cami, bir han veya
manastır inşa ettiği ifade edilmektedir. “Bahçe ve han yapmak için arazi satın aldı ve mülkü binlerce gezgin
yararına bölge sakinlerine hibe etti, burası ise tasavvufun en önemli merkezi haline geldi”. Enamul Haq, “Bu
merkezin dervişleri, Kuzey Hindistan halkının dikkatini Bengal'e çeken dindarlığı, eğitimi, kültürü ve
faaliyetleri ile Bengal Müslümanlarının prestijini arttırdı.371”
Tebrizi’nin ünü kuzey Hindistan’da yayılmış olup Tebrizi Lucknow, Delhi ve Gujrat’ta öğrencilere
sahip oldu. Sena krallarının düşmesinden sonra gittikçe artan sayıda Müslüman misyoner ve tasavvuf ehli
Bengal'e gelmeye başlamıştır. Tebrizi görevini sürdüren sufi mirasçıları, uzun bir tasavvuf dizisi bırakmıştır.
15. yüzyılın sonlarına doğru Bengal'deki Sufizm o kadar büyük önem kazandı ki, Enamul Haq'a372
göre 11. yüzyıldan itibaren İslam'ın ve Arap dilinin bölgedeki yayılmasında büyük rol oynayan “Bengal
Tasavvuf Merkezi” Mymensingh, Sylhet, Pabna, Bogra, Rajshahi, Faridpur, Bakherganj ve Daka’da olan
Bengal'in tüm Sufi merkezleri arasında en ünlü merkez haline gelmiştir: “Bengaldeki tüm Sufi merkezleri
arasında en eski merkez olarak görünmektedir” nitekim bu merkez İslam ve Arapça’nın bölgede yayılmasında
11 yüzyıl ve devamında büyük rol oynamıştır.
Bengal İslam Edebiyati:
Müslüman Bengali edebiyatının oldukça önemli bir yere sahiptir. İlk Müslüman Bengal şair, Sultan
Gıyasuddin Azam Şah'ın (1389-1409) bir çalışanı olan Şah Muhammed Saghir'dir. Hz. Yusuf ve Züleyha'nın
Kuran hikayesine dayanan uzun bir anlatı şiiri “Yusuf Zuleikha”yı bestelemiştir. İlginç bir şekilde, Hz.
Yusuf’u satın alan tüccara verdiği isim Bengal isme sahip olan Maniru olup satın almak için kullandığı madeni
para Bengal madeni parasıdır. IbnYamin (Bünyamin) adlı Yusuf’un küçük kardeşi Bengal'deki Madhupur
Kralı'nın kızı Bidhuprava ile evlenerek Arapça hikayeyi Bengalce'ye uyarlamıştır.
İslam ile Arap edebiyatını ve dilini popülerleştiren zamanın bir başka önemli figürü, Kuzey Bengalli
Raja Ganesh'in oğlu Jadu'ydu. Jadu, İslam'ı Pandua mistiklerinin etkisi altında kucakladı ve Bengal'i (141331) Kral Celaluddin Muhammed Şah olarak yönetti ve ardından 1431'den 1442'ye hüküm süren oğlu
Shamsuddin izledi. Shamsuddin ile Bengalce dili ve edebiyatında devrimci dönem başlamış oldu. Bengal dili
ve edebiyatı daha önce mahkemelerde kullanılmaktaydılar; ancak şimdi doğrudan kraliyet himayesinin tadını
çıkardılar ve halk tarafından tanındılar. ... Bengal dili ve edebiyatının halk tarafından tanınması yaygın
sonuçlar doğurmuştur. ... Burada 19. yüzyılın başında bir grup Bengal yazarın Bengalce'deki dini kitaplar için
Arapça senaryo kullanmaya başladığı söylenebilir. Bu dönemin bir şair olan Muhammed Jan, ünlü kitabı
Namaj Mahatmya'yı 1852'de Arap alfabesiyle yazdı.… Alaol’un Arapça senaryosundaki Padmavati'nin el
yazmasının yaklaşık yüz elli yaşında olduğu bilinen bir gerçektir.” Buna ek olarak Alaol, Pada şarkıları ve
İslam dini kitabı Tahfa'daki Müslüman ve Hindu geleneklerini birleştiren yeni bir Bengalce edebiyatı türünün
ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Burada, 16. ve 17. yüzyılların, özellikle Satyapir ve Padavali
370
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şarkılarında dikkat çeken Bengalce’de Müslüman ve Hindu kültürlerinin sentezlenmesinin var olmasıdır.
Enamul Haq, Sekh Shubhodaya'daki (13. yüzyıl) bir şarkıda İslami konuların ve Arap dilinin bazı etkilerini,
Arap dilinin bazı unsurları ve uygun isimlerle Şeyh Celalüddin Tebrizi'nin kerametlerine atıfta bulunmuştur.
Şah Türk Saghir gibi Türk yönetiminde şairler ise, yerli ve yabancı dilleri karıştırarak Bengal edebiyatında
şiirlerini yazmışlardır. Özellikle Gauda kralı olarak (1493-1538) Hüseyin Şah'ın hüküm sürdüğü kırk beş yıl,
Bengal dili, edebiyatı ve kültürü tarihinde devrimci bir dönem olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde birçok
İslami olay özellikle Shab-e-Meraj (Miraç Gecesi- Hz. Muhammed'in (sav) yükselişi) 1586'da Chittagong
Seyyid Sultan (c.1550-1648) ve Rasul Vijay (Peygamberin Zaferi) ve Marfati Gaan'ı (Mistik Şarkılar),
Bitmemiş eser Rasuler Ofaat (Hz. Muhammed'in (sav) Ölümü), Muhammed Han (1580-1650) ve Kiyamat
Namahı (Kıyamet Günü) gibi Bengalce şiirlerin konusu olmuştur.
SONUÇ
Bengal Müslümanların günlük konuşmalarda kullandığı Arapça kelimeler
Bengalce'nin Arapça'dan kelimeleri ödünç alması, Bengal Müslümanların konuşmalarına Arapça'nın
nüfuz etmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak, İslam dini ayinlerle sınırlı olmayan, Müslümanlar için günlük yaşam
biçimi olduğu için, Arapça kelimelerin genel olarak Hinduizm ve Budizm gibi diğer dinlerden insanlarla
birlikte, tüm Bengalce konuşan kişiler ile Müslümanlara temas ederek toplumun katmanlarının çoğuna nüfuz
etmiştir. Doğuşundan ölümüne kadar bir Müslüman çocuk Arapça'yı ilk dili olan Bengalce'den bile daha
samimi bir şekilde her zaman duymaya devam etmektedir. Müslüman bir çocuk doğar doğmaz, ailede bir kişi
çocuğun ilk ezanını (dua çağrısı) kulağına okumak zorundadır. Bu ezan aynı zamanda mahalleye bir çocuğun
Müslüman bir ailede doğduğunu duyurmaktadır. Sonra çocuğa Arapça bir isim verilir. Erkek çocuklara Beşir,
Khurshid (Hurşid), Makbul, Müşerref, Shuja gibi Arapça isimler ve Ayesha (Ayşe), Kulthum (Gülsüm), Latifa
(Latife), Maliha (Meliha), Zubaida (Zübeyde) gibi kız isimleri verilir. Bengali'de bazı isimlerin şu şekilde
kısaltılmıştır: Pir Bakhsh'den Piru'ya, Idris'den Idu'ya, Wilayat'tan (Vilayet) Velu'ya.
Çocuk büyüdükçe ve sosyal ve dini yollarla kültürlendiğinde, Arapça selam vermek ve selam almak
öğretilir. Dualarını Arapça okur, camiye gider ve kutsal Kur'an'ı Arapça okuması öğretilir. Çocuk bir kızsa,
camiye gitmesi gerekmez, ancak Kur'an'ı Arapça okuması gerekir. Çocuk dört yaşında ve dört aylıkken,
okumayı ve yazmayı Allah için öğrendiği ilk harf Arapça harf olan eliftir. Örgün eğitime başladıktan sonra,
çocuğa Peygamberimizin (sav) ve İslam'ın ilk dört halifesi, kısa bir İslam tarihi ve dini önemi olan bazı
hikayeleri okuması öğretilir. Hem genç erkekler hem de kadınlar için evlilik törenleri Arap ayetlerin resitalini
içerir ve festivaller (dini veya diğerleri) Arapça okunan dualarla kutlanır. Bir kişi öldüğünde, akrabalarının ve
arkadaşlarının kulaklarında söyledikleri son sözler Arapça, kalima (inanç sözleri), ölü bedene o zaman okunan
Arapça ayetlerle bir gusül abdest (banyo) aldırılır ve son ayinler Arapça yapılır. Doğum ile ölüm arasında
günlük yaşamda ve konuşmalarında bir Müslüman, kültürünün bir parçası olan bir dizi Arapça kelime kullanır.
Bangladeş, en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir. Arapça ve Arapça’nın Bengalleşmiş
versiyonlarının çok sayıda Arapça kelime gösteren vaazlarda dönüşümlü olarak kullanıldığı diğer Müslüman
uluslarla karşılaştırıldığında en fazla camiye sahiptir.
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(63)
Doç. Dr. Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR373
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BİREYLERİN TÜTÜN ve ALKOL KULLANIMI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE USE OF ALCOHOL and TOBACCO INDIVIDUALS LIVING IN TURKEY

ÖZ
Günümüzde önemli sağlık sorunlarına yol açtığı bilinen tütün ve alkol kullanımı hem bireyler hem de
devlet açısından önemini korumaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan sağlık
araştırmaları ülkede yaşayan bireylerin genel sağlık durumunu ortaya koyması, ülkenin gelişmişlik düzeyini
gösterebilmesi açısından önemli bir paya sahiptir. TUİK veri sayfasından ulaşılan ve sınırlı sayıda değişken
ile elde edilen bu veriler kullanılarak cinsiyet, yaş, kullanılan madde(tütün ve alkol), kullanım nedeni ve
kullanım durumu dikkate alınarak testler yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan verilerin değerlendirilmesi sonucu özellikle tütün kullanımında ilk 3 sırada yer
alan nedenlerin hem erkek hem de kadınlarda aynı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: tütün ve alkol kullanımı, ki-kare testi, TUİK.
JEL Kodları: L66, C12, I20.

ABSTRACT
Today, the use of tobacco and alcohol, which is known to cause serious health problems, is important
for both individuals and the state. General purpose of “Health Interview Survey” is to introduce the health
profile of individuals and to get information about health indicators. The data obtained from the TURKSTAT
data sheet and obtained with a limited number of variables were used. The test were done among the relevant
variables were determined by considering gender, age, tobacco and alcohol use, and the reason for use.
The first three reasons for tobacco use in men and women are the same.
Keywords: use of tobacco and alcohol, chi-square test, TURKSTAT.
JEL Codes: L66, C12, I20.
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GİRİŞ
Tüm dünya’ da olduğu gibi Türkiye’de de gerek tütün gerekse alkol tüketimi oldukça önemli bir
sorunudur. Her ne kadar zaman zaman tütün ve alkol gibi madde bağımlılıklarına yönelik çeşitli önlemler
alınsa da, madde kullanımındaki artışa engel olunamamıştır. Tütün ve tütün ürünlerinin içinde 4000 den fazla
kimyasal madde bulunduğu ve asıl bağımlılık yapan maddenin nikotin olduğu bilinmektedir. Literatür
taraması yapıldığında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik çalışmaların yapılmış olduğu
görülmektedir. Aynı şekilde bağımlılığa neden olan bir diğer madde alkol dür. Alkol kullanımı sonrasında
ortaya çıkan alkol bağımlılığının bireyi diğer madde bağımlılıklarına açık hale getirdiği bilinmektedir. Yine
literatür taramasında alkolün sigara ile birlikte en sık kullanılan psikoaktif madde olduğunu göstermektedir
(Coşkunol,2009). Sigara ve alkol kullanımı sıklığının araştırılmasına yönelik çalışmalar gerek ülkemizde
gerekse dünyada üzerinde en çok çalışılan konulardandır (Alaçam vd, 2015, 83). Bu çalışmada TUİK 2019
yılı verileri kullanarak yaşa, cinsiyete ve nedenlerine göre alkol ve tütün kullanımı incelenmiştir.
Yeşilay tarafından tütün ve alkol kullanımının vücuda verdikleri zaralar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir
(https://www.yesilay.org.tr/).
Tütün kullanımının zararları; Kalp damar hastalıkları, felç, bronşların daralması sonucu akciğer
hastalığı ve KOAH, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık ve cilt kanseri, ağız kokusu
ve dişlerde sararma, gebelikte erken doğuma ve çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün
kesilmesin şeklinde sıralanabilir.
Alkol kullanımının zararları ise; Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserleri, doğru düşünme,
karar verme ve hareket etme gibi beynin işlevlerini bozması, uyku bozuklukları, baş ağrısı, göz tahribatı, kalp
ve kan dolaşımı hastalıkları, kan pıhtılaşmasını engelleme, karaciğerde ağır hasar şeklinde belirtilebilir.
1.
Literatür Taraması
2015 yılında Alaçam ve diğerleri tarafından “Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinde Alkol ve Sigara
Bağımlılığı Taraması”, 371 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, sigara
kullananların 1/3 ü ve alkol kullananların ise 1/4 ünün problemli alkol ve tütün kullanımı açısından risk altında
olduğu ortaya çıkmıştır.
Atlam ve Yüncü tarafından 2017 yılında “Üniversite Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım
Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki” ye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ya
1522 öğrenci dahil edilmiştir. Yapılan çalışma sonrasında üniversite öğrencileri arasında, erkek olma, üst
sınıflarda okuma, ailesel madde kullanımının madde deneyimi ve bağımlılığa neden olabileceği bulgusu
ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin aileleri yanında ya da yurtta kalıyor olmaları hatta sağlık
bilimlerine yönelik eğitim alıyor olmaları koruyucu faktör olarak değerlendirilmiştir.
2018 yılında Çetin ve Özkan tarafından, “Türkiye’ de Vergi Tüketim İlişkisi: Alkol ve Tütün
Ürünlerine Yönelik Bir Saha Araştırması” yapılmıştır. Bu araştırmada, eğitim düzeyi arttıkça alkol ve tütün
kullanım düzeyinin azaldığı, özel tüketim vergilerinin sosyal fayda amacında beklenen işlevselliği tam olarak
yerine getiremediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
2019 yılında Altın ve “Coşkunol tarafından Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı Tarama Testinin Türkçe
Geçerlilik ve Güvenirliliği” ne yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada küçük farklar söz konusu olsa
da sigara alkol ve madde kullanımı tarama testinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İskender vd.2019 yılında KKTC de, “KKTC Riskli Bölgelerde Psikoaktif Madde Kullanım Profili ve
Madde Kullanım Profili ve Risk Etkenleri: KKTC Surlariçi ve Maraş İlkokul Örneklemi” isimli çalışmaya
267 ilkokul 5.sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma sonucunda KKTC özel bölgelerinde bulunan ilkokullarda
diğer psikoaktif madde kullanımının KKTC genelindeki ilkokullarına göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca düşük sosyo-ekonomik düzey, düşük aile eğitim düzeyi, ailenin göç etmiş olmasının madde kullanımı
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
2020 yılında Arpacıoğlu ve Ünübol tarafından “Koronavirüs Salgınında Alkol Sigara Kullanımındaki
Değişiklikler ve İlişkili Durumların Araştırılması” online ortamda yapılmış ve Türkiye’de koronavirüs
sonrasında bazı alkol ve sigara kullanıcıların da bu maddeleri tüketim miktarlarında artış görülürken, daha
büyük orandaki popülasyonda alkol ve sigara kullanımında azalma olduğu görülmüştür.
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Mustafaoğlu vd. tarafından yine 2020 yılında yapılan “Madde Kullanım Bozukluğunun Ergenlerde
Ankisiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi” isimli çalışmada, madde kullanımının söz konusu olduğu
ergenlerde ankisiyete ve depresyon düzeyinin sağlıklı olan yaşıtlarına göre daha yüksek, yaşam kalitesinin
daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
1.
Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Bu çalışmada, cinsiyet, yaş (15 yaş ve üstü) bireylerin tütün ve alkol kullanımı, kullanım nedenleri
dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Veriler TÜİK (Türkiye istatistik Kurumu) İstatistik Veri Portalı, sağlık
ve sosyal koruma 2019 yılı verileri kullanılarak SPSS paket programı deneme sürümünde değerlendirilmiştir.
Bireylerin yaş ve cinsiyetlerine göre tütün kullanım oranları arasında bir farklılığın olup olmadığının ve
cinsiyetlerine göre tütün ve alkol kullanım nedenlerinin belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
2.
Bulgular
Çalışmada yer alan veriler incelendiğinde katılımcıların %46.2 sinin erkek, %53.8’inin kadın olarak
ortaya çıkmıştır. Tütün ve alkol kullanımı incelendiğinde katılımcıların %51.9 unun tütün ve % 41.8 inin alkol
kullandığı belirlenmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet ve madde kullanıma göre yüzdelik dağılımı
Cinsiyet
Toplam
Kullanılan Madde
Toplam
Erkek ( %)
46,2
Tütün(%); Alkol(%)
51,1 ; 48,9
Kadın ( %)
53,8
Tütün(%); Alkol( %)
52,6 ; 47,4
Toplam(%)
100
100
2
χmadde kullanımı∗cinsiyet = 680 p= 0,409
Tablo 2. Cinsiyet, Yaş ve Kullanılan Madde Türü ne Göre Yüzdelik Dağılım
Kullanılan Madde
Yaş (%)
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+

Toplam(%)

Alkol,%

9,2
30,6

15,1
50,8

15,1
50,6

15,1
51,3

15,1
51,7

15,1
51,8

15,1
50,0

100

Tütün,%

19,4
69,4

13,6
49,2

13,6
49,4

13,3
48,7

13,1
48,3

13,0
48,2

14,0
50,0

100

Toplam(%)

100

100

100

100

100

100

100

χ2madde kullanımı∗yaş = 57,494, p= 0,000
Cinsiyet ile madde kullanımı arasında bir ilişkinin olup olmadığına yönelik yapılan ki-kare testi
sonucunda cinsiyet ile madde kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır (Tablo 1). Ancak
kullanılan madde türü ile cinsiyet arasındaki ilişkiye incelendiğinde;
Cinsiyete göre bireylerin hem tütün hem de alkol kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark vardır (p=0,00, p=0,000). Tablo 1 incelendiğinde, kadınlarda tütün kullanım oranının erkeklerden,
erkelerde alkol kullanım oranının ise kadınlardan daha fazla olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaşlarına
göre madde kullanımı arasında ise yine anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Tablo 2 incelendiğinde ise tütün
kullanımının en fazla 15-24 yaş arasında, alkol kullanımının ise 25 yaş ve üzeri bireylerde daha fazla ortaya
çıktığı görülmektedir.
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Tablo 3. Cinsiyet, Kullanılan Madde ve Kullanım Nedenine Göre Yüzdelik Dağılım
Madde Kullanma Nedeni
Erkek
Kadın
Tütün (%)
Alkol (%)
Tütün (%)
Alkol (%)
Merak (%)
Özenti (%)
Aile Sorunu (%)
Kişisel Sorun (%)
Arkadaş Etkisi (%)
Eğlence Amaçlı (%)
Neden Yok (%)
Toplam (%)

20,0
27,0
4,0
5,0
34,0
4,0
6,0
100

10,0
70,0
1,0
4,0
20,0
47,0
1,0
100

17,8
20,8
10.9
9.9
29.7
5.0
5.9
100

6,0
2,0
1,0
1,0
7,0
71,0
12,0
100

Tablo 3’e göre, araştırmada yer alan erkeklerin tütün ve alkol kullanımı ile bu maddeleri kullanma
nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir (fisher’s exact =66,771, p=0,000).
Aşağıdaki tabloda elde edilen sonuçlar incelendiğinde erkeklerde tütün kullanımının ilk üç sırada yer alan
nedenler “arkadaş etkisi (%34,0)”, “özenti (%27.0)” ve “merak (%20)” şeklinde ortaya çıkarken, alkol
kullanımına yönelik ilk üç neden “özenti(%70,0), eğlence amaçlı (%47,0)” ve “arkadaş etkisi (%20,0)
şeklinde ortaya çıkmıştır.
Araştırmada yer alan kadınların ise tütün ve alkol kullanımı ile bu maddeleri kullanma nedenleri
arasında yine istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır ( χ2 =111,003, p=0,000). Kadınlar arasında
tütün kullanımına yönelik nedenler incelendiğinde ilk üç sırada “arkadaş etkisi (%29,7)”, “özenti (%20,8)”
ve “merak (%17,8)”yer alırken, kadınlarda alkol kullanımının nedenleri incelendiğinde ise ilk üç sırada
“eğlence amaçlı (%71,0), neden yok(%12,0) ve arkadaş etkisi (%7,0)” nin yer aldığı görülmektedir.
Tablo 4. Madde Kullanım Zamanı, Kullanılan Madde ve Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılım.
Madde Kullanma Durumu (%)
Kullanılan
Toplam
Cinsiyet
Daha
Önce Ara
sıra Hiç
Madde
(%)
Kullanan
Kullanan
Kullanan
Kullanmamış
Tütün
38,7
23,6
3,5
34,2
100
Erkek
Alkol
22,6
23,9
0,00*
53,5
100
Tütün
11,6
6,7
2,6
79,2
100
Kadın
Alkol
5,4
3,7
0,00*
90,9
100
*TUİK verilerinde alkol kullanımına yönelik olarak ara-sıra kullanım bilgisi bulunmamaktadır.
Araştırmada yer alan bireylerin cinsiyetlerine göre madde kullanma (alkol ve tütün) durumları
incelenmiş ve elde edilen dağılım Tablo 4’de sunulmuştur. Yapılan test sonucunda erkeklerde ve kadınlarda
( fisher’s exact =81,338, p=0,000; fisher’s exact =50,923, p=0,000 ) tütün ve alkol kullanımı ile madde
kullanım durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. TUİK verileri incelendiğinde
Tütün kullanımının kullanan, daha önce kullanan, ara sıra kullanan ve hiç kullanmamış şeklinde
sınıflandırıldığı, alkol kullanımının ise kullanan, daha önce kullanan ve hiç kullanmamış olarak
sınıflandırıldığı görülmektedir.
4- Sonuç
TÜİK (Türkiye istatistik Kurumu) İstatistik Veri Portalı, sağlık ve sosyal koruma 2019 yılı cinsiyet,
yaş, alkol ve tütün kullanım durumu, kullanım nedenleri dikkate alınarak yapılan analiz sonrasında aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmaya katılan bireylerin %46.2 sinin erkek, %53.8’inin kadın olduğu, katılımcıların %51.9 unun
tütün ve % 41.8 inin ise alkol kullandığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde erkelerde
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tütün kullanım oranı %51,1, alkol kullanım oranı %48,9, kadınlarda tütün kullanım oranı %52,6 ve alkol
kullanım oranı ise %47,4 olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan testler sonrasında, tütün kullanımının kadınlarda
alkol kullanımının ise erkeklerde daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaşlarına göre madde
kullanımı arasında ise anlamlı bir ilişki ortaya çıkmış olup, tütün kullanımının en fazla 15-24 yaş arasında,
alkol kullanımının ise 25 yaş ve üzeri bireylerde daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmaya katılan
bireylerin cinsiyetlerine göre tütün ve alkol kullanım nedenleri incelendiğinde; erkeklerde tütün kullanımının
nedenleri sırasıyla arkadaş etkisi, özenti ve merak, alkol kullanımını nedenleri ise özenti, eğlence amaçlı ve
arkadaş etkisi olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlarda tütün kullanımının nedenleri incelendiğinde sırasıyla
arkadaş etkisi, özenti ve merak, alkol kullanımını nedenleri ise eğlence amaçlı, neden yok ve arkadaş etkisi
olarak ortaya çıkmıştır.
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(64)
Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA374; Uzm. Sahib RAMAZANOV375
ÜNİVERSİTELERDE ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON SENIOR WOMEN EXECUTIVES AT UNIVERSITIES

ÖZ
Bu araştırma, ülkemizdeki üniversitelerde kadın çalışanların üst düzey yönetici olmalarındaki kariyer
engellerinden birisini ifade eden cam tavan sendromunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 2020 yılı
aralık ayı itibariyle üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden bir içerik amalizi araştırması
gerçekleştirilerek, üst düzey kadın yöneticilere yönelik cam tavan sendromunun düzeyi, ikincil verilerle
belirlenmeye çalışılmıştır. Rektör yardımcısı, dekan ve yüksekokul müdürü gibi pozisyonlarda kadın yönetici
oranlarının yeterli düzeyde (%25) olduğu, rektör ve genel sekreter pozisyonlarında ise daha düşük düzeyde
olduğu saptanmıştır. Sonuçlar, üniversitelerde, üst düzey kadın yöneticilere yönelik cinsiyet ayrımcılığı
sayılabilen cam tavan sendromunun (kariyer engelinin) özellikle rektör ve genel sekreter pozisyonunda önemli
düzeyinde olduğunu; rektör, dekan yardımcısı ve akademik birim yöneticilerinde engelin daha düşük düzeyde
olduğunu göstermektedir. Devlet üniversitelerinde, yeterli düzeyde üst düzey kadın yönetici olmadığı, vakıf
üniversitelerinde ise yeterli düzeyde üst düzey kadın yönetici istihdamı konusunun daha iyi olduğu
söylenebilir.
Devlet üniversitelerinin, vakıf üniversitelerine göre daha ivedi biçimde çözüme odaklanmaları yararlı
olabilir. Bu bağlamda, durumun uygun olduğu kurumlarda dönüşümlü biçimde üst düzey yönetcilik
uygulamasıile kadınların üst düzey yöneticilikleri önündeki kariyer engellerinin az da olsa giderilebileceği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici, Kadın Yönetici, Cam Tavan.

ABSTRACT
This research aims to examine the glass ceiling syndrome, which is one of the career obstacles for
female employees to become senior managers in universities in our country. For this purpose, as of December
2020, a content analysis research was carried out on the official websites of universities, and the level of glass
ceiling syndrome for senior women managers was tried to be determined with secondary data. It has been
determined that the ratio of female managers in positions such as vice-rector, dean and director of higher
education is at a sufficient level (25%), while it is lower for the positions of rector and general secretary.
The results show that the glass ceiling syndrome (career barrier), which can be considered as a gender
discrimination against women senior executives in universities, is especially important in the positions of
rector and general secretary. It shows that the barrier is lower in the rector, vice dean and academic unit
administrators. It can be said that in state universities, there are not enough senior female managers, and in
foundation universities, the issue of employing a sufficient level of senior female managers is better.
It may be beneficial for state universities to focus on a solution more urgently than foundation
universities. In this context, it can be said that career barriers in front of women in their senior management
positions can be eliminated by rotating senior management practices in institutions where the situation is
appropriate.
Keywords: Manager, Female Executive, Glass ceiling.
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GİRİŞ
Cam tavan sendromu, organizasyonlarda kadın çalışanların yönetim kademesinin üst düzeylerine
yükselmesindeki görünmeyen engelleri ifade etmektedir (Jackson, 2001: 30). Anafarta vd, (2008: 111) ve
Broughton ve Miller (2009: 7)’a göre kadınların bu kariyer engelleri yetenek eksikliğinden ziyade basmakalıp
yargılar, rol çatışması, şirket uygulamalarında ayrımcılık, rehber ve iletişim eksikliği, kişilik tipi, kendine
güvenmeme ve çocuk bakımı sorumluluğu dolayısıyla olabilmektedir.
Araştırmanın temel amacı, öncelikli olarak sağlıklı verilere ulaşmak için, Türkiye’deki üniversitelerde
üst düzey yönetimde kadın yöneticileri ortaya çıkarmak ve kariyer engelini ortadan kaldıracak öneriler
getirmektir.
Araştırmanın temel katkısı bu kariyer engelinin hangi bölgelerdeki üniversitelerde daha yüksek
düzeyde olduğunun belirlenmesidir.
Kuramsal Çerçeve
Yönetim
Yaşamları boyunca insanlar farklı nedenlerden dolayı yöneticilerle karşılaşmışlar veya bir
yönetici pozisyonuna gelebilmişlerdir. Yönetim faaliyetinin önemini anlamamız için toplumsal yapının bir
öğesi olan insana bakmamız gerekir. Farklı işlerde çalışan kişilere baktığımızda ya emir veren pozisyonda
oluyorlar ya da emir alan pozisyondalar. Başka bir ifadeyle söylesek yönetici veya yönetilendir. İnsanlar
ihtiyaçlarını karşılarken zorluklar ve yeteneklerinin sınırlı olmasından yönetim ortaya çıkmıştır. Farklı
amaçlara ulaşmak nadir olarak kişisel çabalarla başarılır, bireyler genel olarak kaynak ve çabalarını amaçlarına
ulaşabilmek için birleştirir (Özalp, 2010: 26). Gelişmiş bir yapıya ulaşmak için işletmeler teknik faaliyetleri
başarısının yanında yönetim becerilerinde de mükemmelleşme yolunda çok yol kat etmişlerdir.
1.
1.1.

1.2.
Yönetici
Yönetici, bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran
insandır (Eren, 2011: 28). Bir başka ifadeyle, başkaları aracılığıyla iş göreni ve örgütü başarıya ulaştıran
kişidir. Yönetim faaliyetlerinin gelişmesiyle beraber yönetici terimi yerini farklı terimler (lider, koç,
kolaylaştırıcı, mümkün kılıcı, destekleyici) almaya başlanmıştır (Doğruyol, 2014: 12).
İşletmelerin eğitimli ve yenilikçi insan emeğinin de katkısıyla yenilikçi hizmetleri artmaktadır.
Rakiplerine göre hizmet yelpazesini genişletip, müşterilerce tercih edilme olasılıklarını artırmaktadırlar (Işık
ve değerleri., 2015: 32). Trott (2002)’a göre örgütsel yapı yanında çalışanların da bireysel olarak katkısı göz
önüne alınmalıdır. Çünkü gerek yeni fikirlerin oluşturulmasında gerekse yeniliklerin işletme içerisinde
gerçekleştirilip uygulanması konusunda insan emeğinin etkisi oldukça yüksektir. Bu süreçte çalışanlar mucit,
girişimci, yönetici gibi roller üstlenerek sürecin temel yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır (Uzkurt, 2008:
18).
Yönetim bir grup faaliyet ve belli bir hiyerarşik düzeyde gerçekleşir. Hiyerarşi evresi içinde olan
yöneticiler, edindikleri yetkinin niceliğine göre üst, orta ve alt kademelerin birinde yer almaktadırlar. Bu idare
etme kademeleri aralarındaki temel fark ise sahip oldukları otorite, yetki, sorumluluk ve örgütsel faaliyetlerin
derecesidir (Mucuk,1998: 148).
Yenilik sürecine yön verecek olan liderliği yürütmedeki anahtar nokta, lider ve yönetim ekibinin
uzakları görebilme yeteneği ile ilgilidir. Bu görme yeteneği etrafta dolaşarak yapılan yönetim ile mümkün
olabilir (Durna, 2002: 27). Bu yolla yenilikçi değerleri geliştirmek ve yaymak isteyen bir yönetici, iş gören ve
müşterilerle empati kurarak işletme içi kadar dış dünyaya da odaklanabilmeli, sadece kendi yönetiminde olan
değil bütün kademelerdeki iş görenlere iletişim yollarını açık tutmalı, zamanını sahada genç uzmanları
özendirerek ve yetiştirerek işletme birimlerinde bulunmalı, şirket ilkeleriyle öğüt vermeli ve yeniliklere
katılanları ödüllendirmek için aktif rol almalıdır (Durna, 2002: 28).
Bununla birlikte yöneticiler sorumlu oldukları görevler ve taşıdıkları yetkiler bakımından çok önemli
işlevlere sahip kişilerdir. Yenilikçilik odaklı bir örgütte, yönetici de yenilikçiliğe istek duyma (eğilimli olma),
yenilikçiliği destekleyici, teşvik edici uygulamaların olması, öğrenmeye eğilimli/yenilikçi insan kaynağı
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istihdamı gibi özellikleri de bünyesinde barındırması gereklidir (Aksay, 2011: 152; Jaskyte ve Kisieliene,
2006: 76).
Yenilikçilikte başarılı sonuçları yöneticilerin gözünde farklı kılan faktörler; pazar seçimi, stratejik
insan kaynakları yönetimi, çalışanların eğitimi, pazar duyarlılığı, personel güçlendirme, davranış temelli
değerlendirme, pazarlama sinerjisi, çalışan bağlılığı ve somut kalite olarak sınıflandırılmaktadır (Ottenbacher
ve Gnoth, 2005: 91).
1.3.
Kadın Yönetici
Genel olarak bütün toplumların geçmişlerine bakıldığında, kadınların erkeklere nazaran geri planda
kaldığı bilinmektedir. Bununla beraber kadınlar yüzyıllarca üretimin birçok safhasında yer almasına rağmen
kalkınma imkanlarından pek de faydalanmamışlardır. Modern anlamda baktığımızda ise I.ve II. Dünya
Savaşları sebebiyle erkek nüfusun daha çok savaş meydanlarında olması çalışma alanlarında kadınların daha
fazla yer almasıyla başlamıştır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 195).
Türklerin tarihine baktığımızda Orta Asya’da kadını sadece ev ile çocuk arasında bırakmamıştır. Aynı
zamanda kadınlar belirli dönemler kilim, halı, keçe dokuma gibi işler yaparak çalışma hayatına dahil
olmuşlardır (Ağartan ve Cengiz, 2009: 54-55).
18. yüzyılda İngiltere’de buharın üretime katkısının başlamasıyla beraber tarihsel olarak yeni bir
dönem başlamıştır. Buharı kullanan fabrikaların sayısının artması ile kadınların iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur.
İlerleyen zamanlarda sanayinin gelişmesi ile kadınlar muhasebe, tezgahtarlık, dikim işlerinde de çalışma
yaşamında kendilerine yer bulmuşlardır (Ertürk, 2008; Costa, 2000: 10-11).
İş hayatında Kadının başarılı olması yükselmesine imkan vermiştir. Fakat alt kademeden üst kademeye
yükselmesi hiç de kolay olmamıştır. Yükselme sürecinde kadın hem bireysel hem de toplumsal birçok
problemlerle karşı karşıya kalmıştır (Nergiz ve Yemen, 2011: 196).
1.4.
Cam Tavan
Cam tavan kavramı sanayi devrimi sonrasında literatüre girişi 1986 Wall Street Journal’da yayınlanan
İş Yaşamında kadın yazısı ile girmiştir. Kavramı; kamu kurumlarında ve özel şirketlerde bir üst pozisyona
geçmeye çalışan kadın yöneticilerin karşılaştıkları engeller olarak adını duyurmuştur. Sadece kadınlarla sınırlı
kalmamaktadır (Lackwood, 2004: 10).
Basmakalıp yargılar sebebiyle kadınların üst düzeye yükselmelerindeki engellemeler anlatılmış bunun
sonucunda oluşan sorunlar üzerinde durulmuştur (Anafarta vd. 2008: 111-137). Dünya’da ve Türkiye’de
günden güne artan kadın çalışanların, üst düzey yönetime yükselmesindeki görünür görünmez engeller olduğu
herkes tarafından kabul görmekte olduğu söylenebilir ve genel çerçevede cam tavan olarak adlandırılmaya
başlanmıştır (Wirth, 2001: 1).
Bütün bunlar olmaya devam ederken 1991 yılında dönemin ABD başkanı olan George Herbert Walker
Bush tarafından 21 üyeden oluşan Cam Tavan Federasyonu kurulmuştur. Kadınların iş hayatında
yükselmelerini engelleyen etkenleri bulmak bu federasyonun başlıca amacıydı (Goodman, Fields ve Blum,
2003: 52).
2.
Alan Araştırması
2.1.
Araştırmanın Tanıtılması
Araştırma, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerindeki üst düzey kadın yöneticilerin düzeyini
belirlenmeyi amaçlamaktadır.
2.2.
Yöntem
Araştırmada içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı üniversitelerin web
siteleridir. Üniversitelerin rektör, rektör yardımcısı, dekan, yüksekokul müdürü ve genel sekreter
pozisyonunda çalışan kadınların oranları 2020 Aralık ayı itibariyle incelenmiştir.
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2.3.
Bulgular
Araştırma kapsamındaki devlet üniversitelerinde çalışan üst düzey yöneticilere ait bulguların cinsiyete
göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.

SN

Tablo 1: Devlet Üniversitelerinde Üst Düzey Yöneticiler
Ünv.
Kadın
Üniversite
(n)
(n)
1
Ege
15
91
2
Akdeniz
12
70
3
Marmara
26
104
4
İç Anadolu
27
100
5
Güneydoğu
10
36
6
Karadeniz
20
59
7
Doğu Anadolu
15
36
Toplam/Ortalam
125
496
a

Kadın

Erkek
(n)

(%)
345
296
511
581
244
477
315

21
19
17
15
13
11
10

2769

15

Tablo 1’den izleneceği üzere, devlet üniversitelerinde üst düzey kadın yönetici oranı %15,
düzeyindedir. Devlet üniversitelerindeki üst düzey kadın yönetici oranlarının bölgelere göre dağılımına
bakıldığında, Ege Bölgesinde %21, Akdeniz Bölgesinde %19, Marmara Bölgesinde %17, İç Anadolu
Bölgesinde %15, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %13, Karadeniz Bölgesinde %11 ve Doğu Anadolu
Bölgesinde %10 düzeyindedir. Buna göre batı ve güney bölgelerdeki devlet üniversitelerindeki kadın üst
düzey yönetici oranı (%57) doğu ve kuzey bölgelerindeki devlet üniversitelerindeki üst düzey kadın yönetici
oranından (%34) yüksektir. Orta Anadolu bölgesindeki devlet üniversitelerindeki üst düzey kadın yönetici
oranı (%15) ise batı bölgelerindeki üniversitelerden düşük (%15 <%17, %19 ve %21), doğu bölgesindeki
üniversitelerden (%15> %13, %11 ve %10) yüksek olup, Türkiye ortalaması ile aynı düzeydedir.
Araştırma kapsamındaki vakıf üniversitelerinde çalışan üst düzey yöneticilere ait bulguların cinsiyete
göre dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur.

SN

Tablo 2: Vakıf Üniversitelerinde Üst Düzey Yöneticiler
Ünv.
Kadın
Üniversite
(n)
(n)
1
Ege
4
27
2
Güneydoğu
2
5
3
Akdeniz
5
11
4
İç Anadolu
16
54
5
Marmara
46
155
6
Karadeniz
1
1
7
Doğu Anadolu
Toplam/Ortala
74
253
ma

Kadın

Erkek
(n)

(%)
29
8
25
121
557
15
-

48
38
31
31
22
6
-

755

25

Tablo 2’den izleneceği üzere, vakıf üniversitelerinde üst düzey kadın yönetici oranı %25 düzeyindedir.
Vakıf üniversitelerindeki üst düzey kadın yönetici oranlarının bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Ege
Bölgesinde %48, Güneydoğu Anadolu Üniversitesinde %38, Akdeniz Bölgesinde %31, İç Anadolu
Bölgesinde %31, Marmara Bölgesinde %22, Karadeniz Bölgesinde %6 ve Doğu Anadolu Üniversitesinde %0
düzeyindedir. Buna göre ege, güneydoğu ve Akdeniz bölgelerindeki vakıf üniversitelerindeki kadın üst düzey
yönetici oranı Marmara, Karadeniz ve doğu Anadolu bölgelerindeki vakıf üniversitelerindeki üst düzey kadın
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yönetici oranından yüksektir. Orta Anadolu bölgesindeki vakıf üniversitelerindeki üst düzey kadın yönetici
oranı (%31) birinci gruptaki üniversitelerden düşük veya eşit (%31 ≤ %48, %38 ve %31), doğu bölgesindeki
üniversitelerden yüksek (%15> %13, %11 ve %10) olup, Türkiye ortalamasının üzerindedir (%31> %25).
Buna göre rektör yardımcısı, dekan ve yüksekokul müdürü olan kadın yönetici oranı biraz yüksek
seviyedeyken; rektör ve genel sekreterde oranın daha düşük seviyede olduğu söylenebilir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’deki üniversitelerde üst düzey kadın yönetici istihdamına yönelik bu araştırmada, kadın
yöneticilere yönelik cam tavan sendromuna neden olabilecek farklılıklar incelenmiştir. Araştırmada rektör
yardımcısı, dekan ve yüksekokul müdürü gibi akademik birimlerde kadın yönetici oranı kısmen yüksek
seviyedeyken; rektör ve genel sekreter konumlarında daha düşük seviyededir.
Bölgelere göre devlet üniversitelerinin üst düzey kadın yönetici oranı karşılaştırıldığında Ege %21,
Akdeniz %19, Marmara %17, İç Anadolu %15, Güneydoğu %13, Karadeniz %11, Doğu Anadolu %10’dur.
Bölgelere göre vakıf üniversitelerinin üst düzey kadın yönetici oranı karşılaştırıldığında ise Ege %48,
Güneydoğu %38, Akdeniz %31, İç Anadolu %31, Marmara %22, Karadeniz %6, Doğu Anadolu’daki
üniversitelerde üst düzey kadın yönetici bulunmamaktadır.
İçerik analizi sonuçlarına göre, devlet üniversiteleri arasında en çok üst düzey yönetici olarak çalışan
kadın oranı Ege bölgesindedir. En düşük ise Doğu Anadolu bölgesidir. Vakıf üniversiteleri arasında en çok
üst düzey yönetici olarak çalışan kadın oranı Ege bölgesidir. En düşük ise Karadeniz bölgesidir. Genel toplam
ortalamaya baktığımızda devlet üniversitelerinin üst düzey kadın yönetici oranı %15, vakıf üniversitelerinin
ise %25’tir.
Devlet üniversitelerinde üst düzey kadın yönetici oranı vakıf üniversitelerine göre %10 düşük
olduğundan, devlet üniversitelerinde konunun çözümü daha önceliklidir. Üst düzey kadın yöneticilerle ilgili
sorunların çözümü, ülkedeki ve örgütlerdeki yönetim anlayışı, toplumsal ve örgütsel kültür ile her alanda her
zaman cinsiyet ayrımı gözetmeksizin fırsat eşitliği ortamının oluşturulması da önemlidir. Gelecek
araştırmalarda konu daha istatistiki açıdan incelenerek daha sağlıklı sonuçlar üretilebilir.
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(65)
Öğr. Gör. Aykut TOSUN376
TÜRKİYE'DE 2020 YILI PANDEMİ DÖNEMİNDE SPOR ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN
ANALİZİ
2020 SPORTS YEAR IN TURKEY ON PANDEMIC PERIOD ANALYSIS OF STRUCTURES
ARTICLE

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi döneminde spor üzerine yapılan makaleleri incelemektir.
Araştırma konusunu oluşturan makaleler Google Scholar (Akademik) veri tabanında yapılan tarama sonucu
elde edilmiştir. Bu çalışma; 2020 yılında yapılan makaleyle sınırlıdır.
Çalışmada elde edilen veriler, uzaktan eğitim ile ilgili makalelerin yapıldığı hedeflenen amaçlar,
örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo yardımıyla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Spor, Covid-19, Türkiye’de yapılmış makaleler.

ABSTRACT
The aim of this study was to examine the articles done on pandemic period sports in Turkey. The
articles constituting the subject of the research were obtained as a result of the search made in the Google
Scholar (Academic) database. This work; Limited to the article made in 2020.
The data obtained in the study were evaluated in terms of the intended purposes of the articles about
distance education, the sample group, the method used, the data collection tool and the results obtained in
the study. The data obtained were interpreted with the help of a table.
Keywords: Sports, Covidien-19, articles made in Turkey.

376

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli/TÜRKİYE, ORCID: 0000-0002-6839-8858
510

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

1.GİRİŞ
Koronavirüs (Covid-19) salgını, 2020’de dünya çapında yaşamı sekteye uğrattı. Diğer tüm sektörlerde
olduğu gibi, Covid-19 spor faaliyetlerini de birçok yönden etkiledi.
COVID-19, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs'ün
(SARS-CoV-2) neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır.
SARS-CoV-2, enfekte bireyler kapalı alanlarda
başkalarıyla bir araya geldiğinde, öncelikle havadaki damlacıklar yoluyla yayılan, oldukça bulaşıcı bir
virüstür.
Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bu durumda evde kalmalarını sağlayacak ve bu süreci can
sıkıntısı yaşamadan geçirmeleri için bazı tavsiyelerde bulunulması önemli görülmektedir.
Bireysel bir perspektiften, açık havada egzersiz üzerindeki coğrafi kısıtlamalar ve evde kalma ihtiyacı,
fiziksel aktivitenin azalmasına ve hareketsiz davranışların artmasına neden olmuştur (Yeo, 2020)
Spor, hayatın her döneminde sağlığın temelini oluştururken, beslenmenin önemi her geçen gün daha
fazla anlaşılmaktadır. İnsan yaşamında yeterli ve dengeli spor yapmanın önemli olduğu dönemlerden biri de
çocukluk çağı ile olgunluk çağı arasındaki geçiş dönemi sayılan büyüme ve gelişmenin hızlandığı gençlik
çağıdır.
Takım sporlarını, COVID-19 bulaşma riskinin futbol ve futbol gibi yüksek temaslı sporlarda beyzbol
ve softbol gibi düşük temaslı sporlara kıyasla daha yüksek olabileceğini kabul etmek önemlidir (Niemann,
2019).
Bu makalenin amacı Pandemi Döneminde spor konusunun önemine dikkat çekmek için yapılan bir
analizden oluşmaktadır. Pandemi döneminde yalnızca düzenli egzersizin hayati öneminin değil, aynı zamanda
hareketsizliğin şaşırtıcı sonuçlarının da altını çizmek için çok önemli bir fırsattır
2. Pandemi Dönemi ve Spor
Bu araştırmada, Pandemi Döneminde Türkiye’de yapılmış spor ile ilgili makalelerin taranarak
incelenmesi ve bu konuya nasıl bir eğilim olduğunun ve ne tür araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya konması
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1- Pandemi döneminde sporu konu alan makalenin yapıldığı zaman aralığı nasıldır?
2- Pandemi döneminde sporu konu makalenin konu alanı nasıldır?
3- Pandemi döneminde sporu konu alan makalenin hedeflenen amaçları nelerdir?
4- Pandemi döneminde sporu konu alan makalede kullanılan yöntemler nelerdir?
5- Pandemi döneminde sporu konu alan makalede tercih edilen örneklem grubunun özellikleri
nelerdir?
6- Pandemi döneminde sporu konu alan makalede kullanılan veri toplama araçları nelerdir?
2.Yöntem ve Bulgular
Pandemi döneminde uzaktan eğitimi alanında yapılan makalelerin değerlendirilmesinin amaçlandığı
bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada ürkiye’de yürütülen çalışmaların analiz edilmesi
ve ne tür araştırmalara ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Google Scholar (Akademik) arama
motorunda yapılan tarama sonucu, 2020 yıllarında yapılan makalelerle sınırlıdır. (Tablo-1’de sunulmuştur).
Bu makalelerde araştırmanın uzaktan eğitime yönelik değerlendirmeler, öğrenci ve eğitmen görüşleri
oluşturmuştur.
Bu makalelerde araştırma yöntemi anket, durum analizi ve tarama analizleri şeklinde görülmüştür.
Bu makalelerde araştırmaya yönelik sonuçlar da analiz edilmiştir.
Bu makalelerde örneklem sayısı genellikle sınırlıdır.
Bulgular
X1. Covid-19 sosyal izolasyon sürecinde egzersiz yapan katılımcıların psikolojik sağlamlık
düzeylerinin egzersiz yapmayanlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
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X2. Covid-19 salgını sürecinde egzersiz yapan bireylerin yapmayanlara göre yaşam kalitesinin daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
X3. Aşırı egzersiz yapma zamanı olmadığı; zihinsel refahlarını sürdürecek orta seviyede aktivite
yapılmasının yaşam kalitesi üzerinde daha faydalı olacağı belirlendi.
X11. Bu kapsamda ev içerisinde yapılabilecek egzersizler ön plana çıkarken zamanın birlikte ve daha
eğlenceli bir şekilde geçirilmesi hususunda rekreatif faaliyetler daha da önem kazanmıştır.
Tablo 1. 2020 yılında yapılan Pandemi Döneminde Spor Makaleleri Analizi
Kodu
X1

X2

X3

X4

Yazar(lar)
Makale Adı
Araştırma
Adı, Yıl
Zaman Aralığı
Demı̇ r, A ,
Covıd-19
01-04 Mayıs
Çı̇ fçı̇ , F . (2020).
Pandemi
Sürecinde 2020 tarihleri
Egzersizin
Lise
Öğrencilerinin
Psikolojik Sağlamlık
Düzeylerine Etkisinin
İncelenmesi
.
Spormetre
Beden
Eğitimi
Ve
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4.TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu kısımda araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırma problemleri doğrultusunda tartışılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre;
Salgının şu ana kadar en olumsuz etkilediği sektörlerden bir tanesi de spor sektörüdür. Aynı zamanda
covid-19’un salgın haline dönüşmesi salgının yaşandığı ülkelerin spor sistemlerini hem ekonomik hem de
psiko-sosyal anlamda felce uğratmıştır. Bu araştırmaya bağlı olarak sunulan öneriler aşağıda sıralanabilir.
Öneriler;
Beklenmedik sorunlar için acil durum hazırlık planları yapmak
Çoğu spor kuruluşunun değişiklikle başa çıkmak için yeni iş modelleri hakkında düşünmeye
acil bir ihtiyaç anlamına
Spor okuryazarlığını ve fiziksel aktiviteleri artırmak
Bireylerin ev ortamında aktif öğrenme becerilerinin güçlendirilmesi
KAYNAKÇA
1.
Nieman DC. Coronavirus Disease-2019: A Tocsin to our Aging, Unfit, Corpulent, and
Immunodeficient Society. J. Sport Health Sci. 2020; S2095–2546:30060.
2.
Yeo, Y.J. (2020). Sport and Exercise During and Beyond the COVID-19 Pandemic. European Journal
of Preventive Cardiology. doi.org/10.1177/2047487320933260
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(66)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bora ORAN377
TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA VE ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ &
COVİD-19 ETKİSİ
DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTIC TECHNOLOGIES IN TURKEY
AND IMPACT OF COVID-19
ÖZ
Dünyada yapay zeka ve robotik teknolojilerini kendi yararları için kullanmak amacıyla ülkeler önceki
yıllardan beri stratejiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye de bu değişim ve gelişmenin dışında kalmamak
için robot otomasyonuna yönelik geliştirme politikaları uygulamaktadır. Bu çalışmada hem Türkiye’nin yapay
zeka kullanımındaki gelişmelerin analizi yapılmakta hem de Covid-19 etkisiyle değişen koşullarda
kullanımından elde edilecek yararlara yönelik beklentilere yer verilmektedir. Salgınların tanımlanması, takibi
ve tahminlerinde, koruyucu malzeme üretiminde, enfekte kişilerin takibinde, tele-tıp uygulamalarında,
uzaktan sağlık hizmetlerinde ve tedarik zincirinde taşımacılık ve depolama hizmetlerinde kullanılması
nedeniyle güncel gereksinimlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın amacı, Covid-19’dan sonra da kullanımına olan gereksinimin artması beklenen
teknolojilerin sağlayacağı fırsatlar, riskler, güçlü ve zayıf yönleri belirlemektir. Hangi sektörlerde hangi
teknolojilerin kullanımının zorunlu olduğu veya verimli üretim ve insan emeğine destek olacağı düşünülen
yapay zeka ürünleri hakkında en doğru öngörülere ulaşılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Robotik, Sağlık Robotları, Taşıma Robotları, Covid-19.
JEL Kodları: F1, L1, Y1.

ABSTRACT
Countries have been conducting strategies and studies for the purpose of using artificial intelligence
and robotic Technologies for their own interest in the world since the preceding years. Turkey is also
implementing development policies for the robot automation in order not to stay out of this development and
change. In this study, both the developments in use of artificial intelligence in Turkey are analyzed and
expectations pertaining to the benefits to be obtained from the use in changing conditions under the impact of
Covid-19 are included. It is aimed to determine the current requirements due to the use of this technology in
definition, follow-up and estimations of epidemics, production of protective material, tracking of infectious
individuals, tele-medicine applications, remote health services and transportation and storage services in
supply chain.
The aim of the study is to establish the opportunities, risks, strengths and weaknesses which
Technologies will provide that are expected to increase the requirement for using these also after Covid-19.
It is targeted to reach the most correct predictions about which Technologies must be used in which sectors
or the artificial intelligence products considered to contribute into productive production and human labor.
Keywords: Artificial Intelligence, Robotic, Health Robots, Transportation Robots, Covid-19.
JEL Codes: F1, L1, Y1.

ORAN, İbrahim Bora, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,
Lojistik Yönetimi Bölümü, ibrahimoran@esenyurt.edu.tr , Orcid no: 0000-0002-0274-0921
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GİRİŞ
Dünyada yapay zeka ve robotik teknolojileri, yılar içinde çok geniş bir uygulama alanına sahip
olmuştur. Özellikle son yıllarda, bu teknolojilerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak ilgili alanlarda daha
faydalı modeller yaratılmaya çalışılmıştır. Yapay zeka ve robotik teknolojisinin küresel ticaret ortamında
büyüme oranları artışla devam etmektedir. Bu teknolojilerin gelecekte çok daha yüksek düzeylerde bir gelişme
göstermesi beklenmektedir. Diğer taraftan ülkeler, yapay zeka teknolojilerini kendi yararları için kullanmak
amacıyla stratejiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye de bu değişim ve gelişmenin dışında kalmamak için
robotik teknolojisine yönelik geliştirme politikaları uygulamaktadır. Bu amaçla robot otomasyonlarının
sağlayacağı fırsatları veya yaşanması muhtemel riskleri ve güçlü veya zayıf yönlerini yoğun biçimde
değerlendirmektedir.
Bu çalışma kapsamında, ilk bölümde, Türkiye’de yapay zeka ve robotik teknolojilerine bakış açısının
farklılığından bahsedilmekte, en fazla etkilenmesi beklenen sektörler ve endüstriyel robotik girişimleri
hakkında bilgi verilmektedir. Dünyada sağlık alanında özellikle küçük cerrahi operasyonlarda ülkelerin yapay
zeka kullanımına tepki düzeyleri oranları açıklanarak Türkiye’nin bu alanda gelişimi değerlendirilmektedir.
İkinci bölümde, Türkiye’nin yapay zeka ve robotik teknoloji analizleri kapsamında; bulut bilişim ve yapay
zeka teknolojilerinin kullanımı, Ülkede yıllara ve bölgelere göre kullanılan robot sayıları ve Covid-19 ile
mücadelede yapay zeka, veri bilimi ve robotik teknoloji çözümleri analiz edilmektedir. Sonuç olarak
Türkiye’de yapay zeka ve robotiğin kavramsal çerçevesi kapsamında otomasyon teknolojilerinin kullanımı
hakkında belirlenen öngörülerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
1Türkiye’de Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerine Bakış
Yapay zekanın en genel tanımlaması, yapabildiklerini insanların yapabildikleri ile karşılaştırmak ve
amacı insan zekasını taklit eden sistemler yaratmak olarak açıklanmaktadır. Günlük hayattaki uygulama
alanları arasında; firmaların müşterilerin sorularını hızla kavramak ve en uygun çözümleri sunmak amacıyla
faydalandıkları sohbet robotları, akıllı asistanlar bulunmaktadır.
Literatürde AI (Artificial Intelligence) olarak adlandırılan yapay zeka kavramı, insanlar ile makinalar
arasında çok kesin bir farklılık bulunduğu bilincinde olmakla birlikte ilk bakışta, insanların yerini alacak kadar
insana benzeyen makineler olan elektromekanik robotları ifade etmektedir. Bu görüşler üzerinde, genel olarak
kullanımına en fazla alışılmış olan bilgisayarların insanlar tarafından yapılan bazı şeyleri çok daha iyi
yapabilmeleri, matematiksel hesapları rahatça ve hızlı yapmaları veya fazla bilgi saklama fonksiyonlarına
sahip olmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu uygulamalarda bilgisayarlar genellikle insanların
performansına kıyasla daha iyidirler ancak yapay zekayı anlamak sadece bilgisayarda veri işlemek gibi
geleneksel bir düşünceden farklı düşünmeyi gerektirmektedir.
Başka bir açıdan, Google, Apple, Amazon ve Facebook gibi küresel teknoloji ÇUŞ’ ler (çok uluslu
şirketler), yapay zekâ alanına ve robotik teknoloji kullanımına yaptıkları çok yüksek meblağlardaki
yatırımlarla sıkça söz konusu edilirken, yapay zeka ve robotlarla ilgili yerli yatırımlar konusunda ise sınırlı
bir içerik bulunmaktadır. Örneğin, eğitim ve tıp alanlarında öğretmen ve doktorlara ihtiyaç kalmayabileceği
veya iyi programlanmış bir yapay zekanın herhangi bir öğretmenden daha fazla bilgi yüklü olabileceği veya
bir doktordan çok daha doğru teşhis koyabileceği çünkü insanlara kıyasla daha hatasız robotların bu alanlarda
insanların yapamadıklarını yapabilecekleri beklenmektedir. Türkiye’de yapay zeka ve robotik teknolojilerin
kullanılmasının en çok etkilemesi beklenen sektörler incelendiğinde, hukuk ve askeri alanlarda kullanılacak
robotlara (%6) kıyasla ev işlerinde yardımcı olabilecek veya market alışverişini eve taşıyacak olan hizmet
robotları (%26) en ilgi çekici gelişmeler olarak görülmektedir (Digitalage, 2020).
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Şekil 1. Robot ve Yapay Zekanın En Çok Etkilemesi Beklenen Sektörler
Kaynak: Digitalage, 2020.
Türkiye’de yapay zeka ve robotik teknolojilerin tanımlanması ve kullanılmasına bakış açısı teknolojik
özelliklerin özgün içeriğini oluşturmaktan uzak, sadece yararları ve zararları ile ilgili haberleri takip etme
düzeyinde kalarak daha ziyade yoğun endişe beklentisi şeklinde ilerlemektedir. Yapay zeka ve robotik
teknoloji kavramının içindeki akıllı cihazlar arasında özellikle robotlar hakkında, her ne kadar robotların arka
planında bir yapay zeka bulunuyor olsa da farklı yetenekleriyle sağladıkları yararlar bilinse de, yine en çok
konuşulan konular risklere yöneliktir.
Robot denilen büyük metal yığınlarının insanın yerini alması sonucunda aslında onların işini ellerinden
alma endişesi en yaygın risk olarak dile getirilmektedir. Diğer taraftan, robotların maliyetinin çok yüksek
olması veya işletmelere büyük yatırımlar yapılması zorunluluğu ikinci sorun olarak konu edilmektedir. Bu
sorunlara dair endişeler öncelikle insanların gelirleri üzerinde yaratılacağı düşünülen zararlarla ilgili
olmaktadır. Sanayi ve üretim sektöründe öne çıkan konu ise, artık işgücünün büyük oranda robotlardan
oluşacağı ve bu nedenle firmaların işten çıkarmalara başladığı düşünülmektedir. Bu endişelerin ne kadar yakın
bir zamanda gerçekleşeceği belirsiz olduğu için de bu tartışmalar açıklık kazandırılamadan kalmaktadır.
Yapay zeka, dünyada insanların işlerini ele geçirecek özelliklere sahip robotlar olarak düşünülse de
aslında insanlara ait yeteneklere gelişim kazandırmak amacıyla tasarlanan önemli ticari makinelerdir. Robotik
teknoloji, Endüstri 4.0 için önemli bir itici güç olmaktadır ve bu trende uyum sağlamak için robotik sistemler
ülke ekonomisini Endüstri 4.0'a doğru hızlandıran önemli unsurlardan biri olduğuna göre, bu konuda Türkiye
bulunduğu bölgede robot kullanımını arttırmayı hedeflemektedir.
Türkiye’de endüstriyel robotik girişimleri oldukça fazla sayıdadır ve hemen her alanda hizmet
verilmekte olduğu izlenmektedir (Şekil 2). Türkiye’deki otomasyon firmalarının bir kısmı ithalat yapmakta
bir kısmı da mühendislik hizmetleri vermektedir. Büyük bir ekonomi olan ve daha fazla büyümeyi isteyen
Türkiye’de, endüstriyel robotlara ve üretim sektöründe işbirlikçi robotların kullanımına talebin giderek
artması beklenmektedir. Bu açıdan yapım şirketlerinin teşvik edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de
robotik girişimleri ( Tracxn, 2020);
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Şekil 2. Türkiye'de Endüstriyel Robotik Startupları
Kaynak: Tracxn, 2020, https://tracxn.com/explore/Virtual-Reality-Startups-in-Turkey/
Endüstriyel robotik teknolojilerinden yararlanma düzeyi devamlı yükselmektedir. Endüstriyel
robotların kullanma nedenlerinin başında aslında tehlikeli, kirli ve zor koşullarda çalışan insanların çalışma
şartlarını iyileştirme amacı gelmektedir. Daha sonra, üretimde maliyeti düşüren ve verimliliği arttıran, çok
çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik farklı çözümler sağlayan robotlar tercih edilmektedir. Sadece
Türkiye’nin işgücü fazlası olması robot kullanımına olan ilginin azalmasına yol açmaktadır.
Yapay zeka ve robotik teknolojinin geleceğine dair öngörüler arasında; 2020 ve sonrasında yapay
zekanın kullanılabileceği beklenen alanlar olarak, hastalıkları keşfeden algoritmalar, daha gelişmiş robot
asistanlar, doğal afetlerin önceden bilinebilmesi, insansı robotlar ve daha verimli üretim robotları gibi
gelişmeler beklendiği açıklanmaktadır ( R.Tunçer, Webrazzi, 2020 ). Bu konu Covid-19 sürecinde daha çok
gündeme gelmiştir. Artık herhangi bir doktora gitmeden önce insanları bir robotun muayene edeceği, hangi
hastalıkları olduğunun ilk tanılarını koyacak ve hangi branşa gidilmesi gerektiğine karar verecek robotların
kullanılacağı sağlık bakanlığı tarafından bir hedef açıklanmıştır.
Türkiye’de yapay zeka geleceğinden beklentiler konusunda şirketler tarafından; %55’i yapay zeka
tarafından kısa süre içinde önemli bir etki yaratılması, %60’ı yapay zekanın temel iş kollarını maliyet azaltma
– verimlilik – rekabet gücü gibi üç önemli alanda olumlu etkiler yaratacağı, şirketlerin %35’inin yeni gelir
alanları yaratarak bazı yeni işlerde etkili olacağı beklendiği açıklanmaktadır. Aynı zamanda yapay zeka ve
robotik teknolojilerini kullanmanın sektörel etkileri açısından; medyada %77, finansal kurumlarda %62 ve
profesyonel hizmetlerde ise %53 oranlarda yüksek yararlanma olanakları sağlanacağı beklentileri
açıklanmaktadır. Türkiye’de yapay zeka konusunda yaşanması beklenen zorluklar olarak; yasal düzenlemeler
konusunda endişe, artan veri miktarını işlemek için kaynak ayırma ve personel üzerinde özel eğitim veya
yönetim değişikliği gerekmesi gibi sorunlar beklendiği açıklanmaktadır ( E.Ö. Zehir, 2020).
Türkiye’de PwC (CyberMag, 2017) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika bölgelerinde bulunan 12 ülkeden 11.000 katılımcının “ Sağlık hizmetlerinde yapay zeka ve robot
kullanımına tepkiler” konusundaki görüşlerine dayanan raporun sonuçları, Grafik 1’de dünyada küçük cerrahi
operasyonlarda yapay zeka kullanımına tepki düzeyleri oranlar ile açıklanmaktadır.
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Grafik 1. Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknoloji Kullanımına Tepki Düzeyleri
Kaynak: PwC, CyberMag, 2020, https://www.cybermagonline.com/turk-tuketiciler-saglikhizmetlerinde-yapay-zeka-ve-robotlari-benimsemeye-hazir
Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yapay zeka ve robotların kullanımı tercihi konusunda Türkiye’de %
85 oranında benimsemeye hazır olunduğu, buna karşılık en düşük oranların ise Almanya (%41) ve İngiltere
(%39) olduğu görülmektedir. Bu konuda, sağlık hizmetlerine erişim, daha hızlı teşhis ve tedavi olanakları gibi
kriterler dışında, elde edilen sonuçların doğruluğunu kabullenme açısından teknoloji veya insani dokunuşa
güven kritik önem taşımaktadır. Ancak, bir robot tarafından büyük cerrahi operasyon yapılması tercihi,
Nijerya’da % 69, İngiltere’de %27 olarak değişmektedir (CyberMag, 2020)
2Türkiye’nin Yapay Zeka ve Robotik Teknoloji Analizleri
Türkiye’de ücretli bulut bilişim kullanımı 2020 yılında 10 ve daha fazla çalışan olan girişimlerde
%14,1 olmuştur. Bu oran 2018 yılında % 10,1’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre ücretli bulut bilişim
hizmeti kullanım oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %40,8 olurken bunu %22,2 ile 50-249 çalışanı
olan girişimler ve %11,9 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görülmektedir.

Grafik 2. Türkiye’de Bulut Bilişim Kullanan Girişimlerin Oranı, 2018 – 2020
Kaynak: TÜİK, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Girisimlerde-Bilisim-TeknolojileriKullanim-Arastirmasi-2020-33677
Türkiye’de yapay zeka kullanan girişimlerin oranı kapsamında, son yıllarda bir taraftan kendi web
sitesi üzerinden mal ve hizmet satışı yapan girişimlerin artması, diğer taraftan ise çeşitli firmaların bir satış
şirketinin ortak bilgisayar ağları üzerinden mal ve hizmet siparişi alan girişimlerin azalması gibi farklı trendler
görülmektedir. Robot teknolojisi kullananların oranlarında değişiklik işletmelerde çalışan sayısına göre farklı
olmakta, 250 kişiden fazla çalışanı olan büyük işletmelerde 2020 yılındaki kullanım oranının 2018 yılındaki
orana kıyasla daha fazla artış göstermektedir (TÜİK, 2020);
Tablo 1. Türkiye’de Yapay Zeka Kullanan Girişimlerin Oranı - % 2018 -2020
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Çalışan Sayısı

Kendi Web Sitesi
Üzerinden Mal ve
Hizmet Satışları %
2018

2019

Bilgisayar Ağları Üzerinden
Mal/hizmet Siparişi
Alan Girişimler %
2018

2019

Ortak Sitelerden, Online
Mağazalar ve Mobil
Uygulamalarla Satış
Yapanlar %
2018

2019

Robot Teknolojisi
Kullananlar %
2018

2020

10 – 49 Arası

68,2

74,4

11,1

9,7

63,7

56,6

50 – 249 Arası

77,5

85,6

13,1

10,8

59,9

52,2

8,9

9,4

250 Kişiden Fazla

89,7

92,0

24,4

24,2

48,4

52,4

18,7

19,6

4,3

3,9

Kaynak: TÜİK, 2020, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (Kaynaktaki verilerle
yazar tarafından oluşturuldu)
Türkiye’de ekonomik faaliyetlerine göre bilgisayar ağları üzerinden mal ve hizmet siparişleri alan
girişimlerin oranı; ulaştırma ve depolama, konaklama, idari hizmetler, destek hizmetleri ve bilgisayar tamir
bakım alanları dışında tüm alanlarda, 2019 yılında önceki yıllara kıyasla düşme eğilimi gösterildiği
izlenmektedir. En fazla düşme oranının ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler alanında gerçekleştiği
görülmektedir (TÜİK, 2020).
Türkiye’de yıllara göre ve bölgelere göre yapay zeka ve robotik teknoloji kullanımının önceki yıllarda
var olmasına karşın ancak 2015 yılından itibaren daha hızlı büyüme trendinin başladığı görülmektedir. 2015
yılında kullanılan robot sayısı 2014 yılına kıyasla %37 artmıştır. 2015 yılı sonunda Türkiye, robot sayısı
artışında dünyada 17’nci ve robot sayısında 22’nci sırada yer almaktadır ( MİB, 2018). Türk Patent ve Marka
Kurumu tarafından açıklanan rapora göre (2019); Türkiye’de 2014 yılında 1245 adet robot kullanımı
bulunuyorken, 2015 yılında bu rakam 1705’e çıkmıştır. 2015 yılı sonunda 7900 robotun %35’i otomotiv
sanayiinde ve %23’ü metal sanayiinde olmak üzere, yaklaşık 30 sektörde kullanımı gerçekleşmiştir (Şekil 3).
Bölgesel olarak robot kullanımına bakıldığında, 2018 yılında Marmara Bölgesi’nin 9884 robot sayısı
ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. En az robot kullanımının Güney Doğu Anadolu Bölgesi olduğu
gösterilmektedir (TMPK, 2019)

Şekil 3. Türkiye’de Yıllara ve Bölgelere Göre Robot Sayısı, İhracat/İthalat (bin $)
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019 ve Akarsoy, Gerçek, 2020,
https://www.inovasyon.org/tulay-akarsoy/439-otomasyon-sektoru. (Kaynaklardaki verilerle yazar tarafından
oluşturulmuştur).
Türkiye’de 2018 yılına gelindiğinde Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri dışında diğer bölgelerde robot
kullanımının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Sanayi robotları Türkiye ihracat ve ithalat değerlerinde
2019 yılına gelindiğinde 2015 yılına kıyasla ihracatta artış ve ithalatta azalış eğilimi bulunmaktadır.
Sonuç olarak, 2020 yılında Covid-19 pandemi krizi sonrası uygulanan korunma koşullarında insanlar
arasındaki mesafenin artan önemi karşısında, insanların çalışmasının riskli olmasından doğan boşlukta
robotların görev alması zorunlu hale gelmiştir. Pandemi öncesi birçok alanlarda insanların yerini alacağı
düşünülen robotlar, şimdi taşımacılıkta, dış ticarette, hastanelerde temassız işlemlerde, alanların dezenfekte
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edilmesinde ve kişiler arasındaki sosyal mesafenin denetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Covid-19
pandemisi, uzaktan yönetime olanak sağlayan Endüstri 4.0 üretim uygulamalarının önemini ortaya çıkarmıştır.
Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, salgın krizi yönetimi, halk
sağlığının korunması, tedarik zincirinin işleyişi ve üretimde önemli roller oynadığı görülmüştür. Hastane
robotlarından uzaktan sağlık hizmeti sağlama araçlarına ve yeni tedavilerin geliştirilmesine kadar farklı
başlıklarda yapay zeka uygulamaları (Özdoğan, 2020);

Şekil 4. Covid-19 ile Mücadelede Yapay Zeka, Veri Bilimi ve
Robotik Teknoloji Çözümleri
Kaynak: Özdoğan, 2020, “Koronavirüs ile Mücadelede Yapay Zeka, Veri Bilimi ve Teknoloji
Çözümleri” (Kaynaktaki verilerle yazar tarafından oluşturuldu).
Geleceğin en önemli gücü olacak yapay zekâ ile ilgili her gelişmenin, Türkiye’nin ekonomik
otomasyonu ve dijital dönüşümü için önemli bir fırsat sunacağı öngörülmektedir.
SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, önce Türkiye’de yapay zeka ve robotik teknolojilerine bakış açısının
farklılığından bahsedilmiş, en fazla etkilenmesi beklenen sektörler ve endüstriyel robotik girişimleri hakkında
bilgi verilmiştir. Ülkede kullanımına genel olarak en fazla alışılmış olan bilgisayarların insanlar tarafından
yapılan bazı şeyleri çok daha iyi yapabildikleri, matematiksel hesapları rahatça ve daha hızlı yapabildikleri
veya çok daha fazla bilgi saklama fonksiyonlarına sahip oldukları düşünülmektedir. Bu açıdan bilgisayarların
genellikle insanların performansına kıyasla daha iyi oldukları ancak yapay zekayı anlamanın sadece
bilgisayarda veri işlemek gibi geleneksel bir düşünceden farklı düşünmeyi gerektirdiği görüşü
benimsenmektedir. Özellikle sağlık alanında ve küçük cerrahi operasyonlarda yapay zeka kullanımına tepki
düzeyleri konusunda Türkiye’nin bu alanda tercihlerinin robotk teknoloji kullanımını tercih ettikleri
değerlendirilmiştir.
Diğer taraftan, Türkiye’nin yapay zeka ve robotik teknoloji gelişimine dair analizlerde, bulut bilişim
ve yapay zeka kullanımının yıllar itibariyle artış gösterdiği ve özellikle 2015 yılından itibaren bu artış
eğiliminin daha yüksek oranlarda gerçekleştiği gözlemlenmektedir.
Ülkede bölgelere göre kullanılan robot sayıları ile ilgili analizler sonucunda en fazla sayıda robot
kullanımının Marmara Bölgesi’nde olduğu görülmektedir. Onu ikinci sırada İç Anadolu Bölgesi takip
etmektedir. Diğer bölgelerde ise daha düşük sayılarda robot kullanımı bulunduğu ve bu sayının arttırılması
gerektiği görülmektedir.
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Günümüzde dünyadaki ülkelerin önemli bir bölümünü etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile
mücadele kapsamında Türkiye’de yapay zeka, veri bilimi ve robotik teknoloji çözümleri ile ilgili analizlerden,
Türkiye’de robotik otomasyonu kullanımında oldukça başarılı sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir. Pandemi
öncesi birçok alanlarda insanların yerini alacağı düşünülen robotlar, şimdi taşımacılıkta, dış ticarette,
hastanelerde temassız işlemlerde, alanların dezenfekte edilmesinde ve kişiler arasındaki sosyal mesafenin
denetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Covid-19 pandemisi, uzaktan yönetime olanak sağlayan Endüstri 4.0
üretim uygulamalarının önemini ortaya çıkarmıştır. Covid-19 sürecinin Türkiye’nin ekonomik otomasyonu
ve dijital dönüşümü için önemli bir fırsat sunacağı ve geleceğe dair daha fazla yatırımlar yapılmasının tercih
edileceği öngörülmektedir.
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(67)
Öğr. Gör. Aykut TOSUN378; Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL379
TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA SOSYALLEŞME ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN ANALİZİ
YEAR ANALYSIS OF THE SOCIALIZATION ON ARTICLE 2020 MADE IN TURKEY

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2020 Yılında sosyalleşme üzerine yapılan makaleleri incelemektir.
Araştırma konusunu oluşturan makaleler Google Scholar (Akademik) veri tabanında yapılan tarama sonucu
elde edilmiştir. Bu çalışma; 2020 yılında yapılan makaleyle sınırlıdır.
Çalışmada elde edilen veriler, pandemi döneminde sosyalleşme ile ilgili makalelerde hedeflenen
amaçlar, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo yardımıyla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, 2020 yılı, Türkiye’de yapılmış makaleler.

ABSTRACT
The aim of this study was to examine the articles done on socialization in 2020 in Turkey. The articles
constituting the subject of the research were obtained as a result of the search made in the Google Scholar
(Academic) database. This work; Limited to the article made in 2020.
The data obtained in the study were evaluated in terms of the aims aimed at the articles about
socialization during the pandemic period, the sample group, the method used, the data collection tool and the
results obtained in the study. The obtained data were interpreted with the help of a table.
Keywords: Socialization, 2020, article made in Turkey.
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1.GİRİŞ
Tüm dünyayı etkisi altına Pandemi küresel olarak birçok alanda hayatımızı durma noktasına
getirmiştir. 2020 yılında dünya çapında yaşamı sekteye uğratan Covid-19 salgınında insanların
sosyalleşmesini sürecini de etkilemiştir. Şüphesiz Pandemi sürecinde en çok etkilenen alanlardan biri de
kültür-sanat alanı ve sosyalleşme aktiviteleridir.
COVID-19, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs'ün
(SARS-CoV-2) neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır.
SARS-CoV-2, enfekte bireyler kapalı alanlarda
başkalarıyla bir araya geldiğinde, öncelikle havadaki damlacıklar yoluyla yayılan, oldukça bulaşıcı bir
virüstür.
Sosyal mesafe önlemleri (örneğin, seyahatten kaçınmak, kişinin ev dışındaki insanlarla fiziksel teması
sınırlamak ve ülkeye bağlı olarak, toplum içinde kendisiyle diğerleri arasında 1 veya 2 metrelik bir mesafeyi
korumak) bulaşmayı önlemek için kullanılan başlıca stratejilerdir (Coroiu vd, 2020). Hayatı COVID-19
dönemine uygun kurallarla sürdürmek de önemlidir. Sosyal mesafe, temassız yaşam, hijyen konuları yaşam
şeklimizi oluşturmuştur. Evde kalma zorunluluğu ve karantinalar yaşam bicini değiştirmiştir.
Bu makalenin amacı 2020 yılında sosyalleşmenin konusunun önemine dikkat çekmek için yapılan bir
analizden oluşmaktadır.
2. 2020 yılı ve Sosyalleşme
Bu araştırmada, 2020 Yılında Türkiye’de yapılmış sosyalleşme ile ilgili makalelerin taranarak
incelenmesi ve bu konuya nasıl bir eğilim olduğunun ve ne tür araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya konması
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1- 2020 Yılında sosyalleşme konu makalenin konu alanı nasıldır?
2- 2020 Yılında sosyalleşme konu alan makalenin hedeflenen amaçları nelerdir?
3- 2020 Yılında sosyalleşme konu alan makalede kullanılan yöntemler nelerdir?
4- 2020 Yılında sosyalleşme konu alan makalede örneklem grubunun özellikleri nelerdir?
5- 2020 Yılında sosyalleşme konu alan makalede kullanılan veri toplama araçları nelerdir?
2.Yöntem ve Bulgular
Pandemi döneminde sosyalleşme alanında yapılan makalelerin değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada
tarama yöntemi kullanılmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmaların az oluşu dikkat çekmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de
yürütülen çalışmaların analiz edilmesi ve ne tür araştırmalara ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Google
Scholar (Akademik) arama motorunda yapılan tarama sonucu, 2020 yıllarında yapılan makalelerle sınırlıdır. (Tablo1’de sunulmuştur).
Bu makalelerde pandemi döneminde sosyaleşmeye yönelik değerlendirmeler ve yazar görüşleri incelenmiştir.
Bu makalelerde araştırma yöntemi anket, durum analizi ve tarama analizleri şeklinde görülmüştür.
Bu makalelerde araştırmaya yönelik sonuçlar da analiz edilmiştir.
Bu makalelerde örneklem sayısı genellikle sınırlıdır.
Bulgular
X1. Sporda sosyalleşme düzeyi ve benlik saygı düzeyi yüksek olan fitness yapan sporcularda sosyal görünüş
kaygı düzeyinin daha düşük seviyelerde olacağı söylenebileceği ortaya çıkmış
.X2. Katılımcıların sıklıkla, yalnızlık ve sosyalleşmeyi eş zamanlı gördükleri fark edilmiştir..
X3. Dijital Yerlilerin şiddetli olmamakla beraber sanal ortam yalnızlığı yaşadıkları ifade edilebilir. Ayrıca
çalışmamızda cinsiyet ile sosyalleşme ve yalnızlaşma ilişkisi araştırılmış ve erkek öğrencilerin çok az bir farkla da olsa
kız öğrencilere oranla daha fazla sanal ortam sosyalleşmesi ve yalnızlığı yaşadığı tespit edilmiştir.
X4. Örgütsel sosyalleşme düzeyi yükseldikçe, tükenmişlik düzeyi azaldığı. Bunların yanı sıra okul öncesi
öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme ve tükenmişlik düzeylerinin her ikisinin de orta düzeyde olduğu görülmüştür.
X5. Dini grupların, mescitlerin ve sığınmacılar tarafından kurulan derneklerin yapısal uyum sürecinde farklı
sosyal kurum ve kuruluşlardan dini sosyalleşme yoluyla sığınmacıları etkilediği tespit edilmiş ayrıca Arapçanın bu
süreçte önemli bir rol oynadığı görülmüştür.
X6. Öğrencilerin doğa eğitimini sosyalleşme becerilerine faydalı bulduklarını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin
bilime yönelik motivasyon puanlarının çalışma boyunca anlamlı bir değişim gösterdiği ortaya çıkmıştır.
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4.Tartışma ve Sonuç
Bu kısımda araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırma problemleri doğrultusunda tartışılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre;
Salgının şu ana kadar en olumsuz etkilediği durumlardan bir tanesi de insanların sosyalleşme
ihtiyacıdır. Aynı zamanda covid-19’un salgın haline dönüşmesi salgının yaşandığı kültürel sosyalleşmeleri
de felce uğratmıştır. Yalnızlık, daha yüksek depresyon oranları ve daha yüksek ölüm oranı dâhil olmak üzere
yaşlı yetişkinler için sayısız olumsuz sonuçlar göstermiştir ( Luo ve diğerleri, 2012). Mevcut COVID-19
salgını ve sosyal mesafe önlemleri, olumsuz duygusal deneyimler ve yalnızlık duygularıyla sonuçlanabilecek
aşırı bir stres etkeni yaratabilir. Bununla birlikte, sosyal ilişkilerin koruyucu bir etkisi olması şarttır.. Bu
araştırmaya bağlı olarak sunulan öneriler aşağıda sıralanabilir.
Öneriler;
Beklenmedik sorunlar için acil durum hazırlık planları yapmak
Evde kalma zorunluluklarında dijital sosyalleşme ve mesafe kurallarını yaşam biçimine
dönüştürmek
Yalnız hissetmekten kaçınmak için işlerini yürütmek ve sosyalleşmek için yardıma ihtiyaç
duyan arkadaşlara veya aileye sahip olmak
Bireylerin ev ortamında aktif sosyalleşme becerilerinin güçlendirilmesi
Halk sağlığı kampanyaları
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(68)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILDIROĞLU; Zaure KENESOVNA KARTOVA**
ALTIN ORDU DEVLETİ’NDE UYGURLAR ve UYGUR YAZISI
THE UYGHURS and UYGHUR LETTER İN THE GOLDEN ARMY STATE

ÖZ
Altın Ordu Devleti Cuci’ye Çingiz Han’ın sağlığında verilmiş genellikle Batı Deşt-i Kıpçak olarak
bilinen topraklar üzerinde Cuci’nin oğlu Batu (Sayın) Han tarafından kurulmuştur. Zamanının en güçlü
devletlerinden birisi olan Altın Ordu’da yönetici kesim Moğol soyundan olmasına rağmen bu devlette
Uygurlar ile Kıpçaklar başta olmak üzere birçok Türk boy, oymak ve cemaati etkili olmuştur. Devlet
kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk devleti karakterini almıştır. Bundan dolayı bu devlete Kıpçak Hanlığı,
Türk-Moğol Devleti de denilmiştir. Altın Ordu Devletinde Uygurların etkisi büyük olmuştur. Uygurlar Çingiz
Han’ın sağlığında kendi istekleri ile Moğol hâkimiyetini kabul etmişler. Bunun neticesinde de Moğol
devletlerinde başta atalık/atabeklik müessesesi olmak üzere birçok makama getirilmişlerdir. Moğollara yazıyı
ve okumayı öğretmişler, zamanla, özellikle Çingiz’in torunları tarafından kurulan Moğol devletlerinde
Türkçeyi hâkim kılmışlardır.
Çingiz kendisi Moğolca konuşmasına rağmen onun torunlarının hemen hemen hepsi Türkçe
konuşmuştur. Altın Ordu Devletinde de Uygurlar hem atalık/atabeklik görevinde bulunmuşlar hem de başka
değişik makamlarda yer almışlardır. Özbek Han’ın amcası ve kendinden önceki Tokta Han’ın atalığı Uygur
Bacırtık Buga bu han üzerinde çok etkili olmuş, Han’a bütün yakınlarını öldürterek Altın Ordu Devletinin
kısa bir süreliğine de olsa başına geçme imkânı bulmuş Altın Ordu siyasi tarihinde de yer almıştır. Ayrıca
Altın Ordu resmi yazışmalarında Uygur yazısının kullanılmasını sağlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Altın Ordu, Uygur, Cengiz, Batu, Uygur Yazısı, Atalık, Bacırtık Buga, Yarlık.
ABSTRACT
The Golden Horde State was established by Batu (Sayın) Khan, son of Cuci, on the lands that were
given to Cuci during Chingis Khan's life and generally known as the West Deşt-i Kıpçak. Although the ruling
section of the Golden Horde, one of the most powerful governments of its time, was of Mongolian descent,
many Turkish tribes, clans and communities, especially the Uyghurs and Kipchaks, were influential in this
state. Shortly after the establishment of the state, it got the Turkish state characters. Therefore, this state also
was called the Kipchak Khanate, the Turkish-Mongolian State. The influence of the Uyghurs in the Golden
Horde State was great. Uyghurs accepted the Mongolian rule with their own will when Chingis Khan was
alive. As a result, they were appointed to many positions in Mongolian states, especially the atabeg position.
They taught the Mongolians to read and write, and over the time, they made Turkish language dominant
especially in the Mongolian states which were established by Chingis’s grandchildren, Although Chingis
himself spoke Mongolian, almost all of his grandchildren spoke Turkish. In the Golden Horde State, the
Uyghurs both served as atabegs and also took part in other different positions. Uyghur Bacırtık Buga who
was the teacher of Tokta Han (who was the uncle of Ozbek Khan) had a great influence on Tokta Han and
even though for a short time, had the opportunity to take over the Golden Horde State by making Tokta Khan
kill all of his own relatives. Uyghur Bacırtık Buga, also took a significant part in the political history of Golden
Horde. In addition, the Uyghurs have ensured that the Uyghur script is used in the Golden Horde official
correspondences.
Keywords: Golden Horde, Uygur, Genghis, Batu, Uygur Script, Atalık, Bacırtık Buga, Yarlık.
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АННОТАЦИЯ
Государство Золотая Орда было основано Бату (Сайын) ханом, сыном Кучи, на землях, которые
были переданы Кучи при жизни Чингисхана и широко известны как Западный Дешт-и Кипчак. Хотя
правящая часть Золотой Орды, одного из самых могущественных правительств своего времени, была
монгольского происхождения, многие турецкие племена, кланы и общины, особенно уйгуры и
кипчаки, имели влияние в этом государстве. Вскоре после создания государства он приобрел турецкие
государственные символы. Поэтому это государство также называлось Кипчакское ханство, ТурецкоМонгольское государство. Влияние уйгуров в Золотоордынском государстве было велико. Уйгуры
добровольно приняли монгольское правление при жизни Чингисхана. В результате они были
назначены на многие должности в государствах Монголии, особенно на должность атабека. Они
научили монголов читать и писать, и со временем они сделали турецкий язык доминирующим,
особенно в монгольских государствах, основанных внуками Чингиса. Хотя сам Чингис говорил помонгольски, почти все его внуки говорили по-турецки. В Золотоордынском государстве уйгуры
одновременно служили атабегами, а также занимали другие должности. Уйгур Баджиртик Буга,
который был учителем Токта-хана (который был дядей Озбек-хана), оказал большое влияние на Токтахана и, хотя на короткое время, имел возможность захватить государство Золотой Орды, заставив
Токта-хана убить всех собственных родственников. Уйгурский Баджыртык Буга также сыграл
значительную роль в политической истории Золотой Орды. Кроме того, уйгуры обеспечили
использование уйгурского письма в официальной переписке Золотой Орды. Влияние уйгурского
языка хорошо видно в сараях, которые золотоордынские ханы отправляли различным общинам,
особенно правящей династии. В этом исследовании обсуждается роль уйгуров и уйгурского письма в
Государстве Золотая Орда.
Ключевые слова: Золотая Орда, уйгурский язык, чингисхан, бату, уйгурская письменность,
аталык, баджиртык буга.ярлык.

1. Giriş
Moğol-Uygur ilişkisi bunun özelinde Altın Ordu380-Uygur ilişkisi şimdiye kadar yeterince araştırılmış
değildir. Buna teşebbüs edenler olmuş ancak bu araştırmalar hiçbir zaman makale hacminden öteye
geçmemiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda bu konudan müstakil olarak söz etmeyen ancak değişik makale
ve eserlerinde Moğol-Uygur ilişkisine dolaylı olarak değinenlerin başında Abdullahoğlu Hasan, Abdullah
Battal (Taymas), Reşit Rahmeti Arat, Fevzi Kurtoğlu, Hasan Ortekin, Akdes Nimet Kurat, Bahattin Ögel,
Mustafa Kafalı, Sadettin Gömeç, Abdullah Gündoğdu, Hayrunnisa Alan, İlyas Kemaloğlu, Altay Tayfun
Özcan, Derya Derin Paşaoğlu, Serkan Acar, Dinçer Koç ve Ekrem Kalan gelmektedir. Türkiye dışında ise I.
Hammer, V.V. Radlov, A.N. Samayloviç, Tiesengauzen381, N. Mirzakeviç, M.A. Obolenskiy, A.P. Grigoryev
ile V.V. Grigoryev’in ayrı ayrı ve birlikte yaptıkları çalışmalar ve İ. N. Berezin, E. F. Karskiy 382, M. A.
Usmanov, A. Yu. Yakubovsky, M. G. Safargaliyev, G. A. Federov-Davidov, R. Yu. Poçekaev, Uli Şamiloğlu,
C. Macceras, P. Pelliot, J. P. Roux, M. Favereau, J. P. Grammot, I. Vásáry gibi ilim adamları gelmektedir.
Altın Ordu adının imlası bazı yazarlar tarafından Altın Ordu, bazıları tarafından Altın Orda biçiminde Altın ve Ordu veya Orda
gibi ayrı, bazıları tarafından da Altınorda biçiminde bitişik yazılmıştır. Biz faydalandığımız eserde nasıl kullandıysa o şekli,
kendimiz ise Altın Orda biçimini tercih ettik. Altın Orda aslında Cuci Ulusu’dur. Ancak yanlış bir şekilde Altın Orda olarak
adlandırılmaktadır. Bu terim ilk defa 1624’te tüccar F.A. Kotov tarafından Saray’a yaptığı ziyarette kullanılmıştır. Aslında F.A.
Kotov Zolotaia Orda diye Saray şehrine atıfta bulunmuştur. Ancak Ruslar bu devletle ilgili yaptıkları çalışmalarda bu terimi
kullanarak yerleşmesini sağlamışlardır. Arap Fars kaynakları Altın Orda tebaasının büyük çoğunluğunun Kıpçak kökenli
olmasından dolayı Batu Ulusu’ndan Kıpçak Hanlığı diye söz etmişlerdir. Bkz: (Sablukov,1895; Kostyukov, 2005:199-237)
381
V. G. Tiesenhausen’in iki ciltlik eserinin birinci cildi İsmail Hakkı İzmirli tarafından 1941 yılında Türkçe’ye çevrilmiştir. Bkz:
(İzmirli, 1941) Altın Orda Devleti Tarihine Ait Metinler I (trc. İsmail Hakkı İzmirli), İstanbul 1941.
382
Altın Ordu Devleti bugünkü Bağımsız Devletler Topluluğu veya dünkü Sovyetler Birliği dediğimiz topraklar üzerinde
kurulduğu için Rus ve Ukrayna Tarihinin de bir kısmını ilgilendirmektedir. Bundan dolayı Rus ve Ukraynalı tarihçiler de Altın
Ordu tarihine özel bir ilgi göstermişlerdir. Daha geniş bilgi için bkz. Özkaya, 1990:497-532)
380
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Adlarını zikrettiğimiz bu ilim adamlarının bir kısmı Altın Ordu’nun tarihi ve arkeolojisi hukuku üzerinde
durmuşlardır. Akdes Nimet Kurat’ın yarlıklar üzerine yaptığı çalışmalarda ve Rus âlimleri V.V. Grigoryev ile
İ.N. Berezin’in çalışmalarında Uygur-Moğol ve Uygur-Altın Ordu ilişkileri dolaylı olarak daha çok yarlıklar
ve bitikler üzerinden ele alınmıştır. M. Fuad Köprülü’nün çalışması da Türkiye’de ve Rusya başta olmak üzere
diğer ülkelerde yapılan çalışmaların hem tanıtımı hem de eleştirisi niteliğindedir (Köprülü, 1995:397-436).
Müstakil bir çalışma olarak Ayşe Melek Özyetgin “Altın Ordu Devletinde Uygur İzleri” adlı makalesinde ve
dolaylı olarak diğer bazı makalelerinde Altın Ordu-Uygur ilişkisinden söz etmiştir. Özyetgin daha çok iki
toplum arasındaki dil ilişkisini el almış ve Altın Ordu Devleti zamanında değişik milletler ve hanlara verilen
yarlıklarda Uygurcanın ve Uygur yazısının etkisinin açıkça görüldüğünü ifade etmiştir (Özyetgin, 2009:441458; 2002:819-830). Yasin Yüsipcan ve Varis Çakan’ın makaleleri de özellikle Çingiz Han dönemi MoğolUygur ilişkilerini göstermesi bakımından önemlidir. Osman Fikri Sertkaya ve Fevzi Ersoy’un Uygurca
üzerine yaptıkları çalışmalarda özellikle Altın Ordu’nun dili ve dininin araştırılmasında önemlidir.
Ayşe Melek Özyetgin Çingiz Han döneminden itibaren, köklü bir kültüre ve medeniyete sahip
Uygurların Türk-Moğol devlet geleneğinin oluşumunda önemli katkıları olduğunu, Çingiz’in kurduğu TürkMoğol İmparatorluğunun, Uygur-Türk geleneğinde şekillendiğini ve evrensel şeklini aldığını, Çingiz’in
kurduğu sağlam devlet geleneğinin farklı coğrafyalarda yeşeren ve farklı kültürler içinde yoğrulan diğer
Çingiz ulus ve devletlerinde de hayat bulduğunu ve nispeten birbirinden farklı tarzlarda şekillendiğini, buna
göre de Altın Orda devletindeki Uygur etkisini, genel Çingiz devlet geleneğinin devamı olarak kabul edip bu
çerçevede değerlendirmek gerekliliğinin kendiliğinden ortaya çıktığını söylemiştir (Özyetgin, 2009:443).
II. Çingiz Han Devrinde Moğol-Uygur İlişkisi
Tarihî kaynaklarda iki karakterli yani hem çok iyi, hem de çok zalim bir insan olarak karşımıza çıkan
Çingiz Han Moğolistan’da Moğol kabilelerini bir araya getirdikten sonra büyük kurultayı (1206) toplamış,
komşuları olan kavimlere elçiler göndererek onların kendi hâkimiyetine girmesini istemiştir. Kaynaklar
Çingiz Han’ın en kabiliyetli baş vezirlerinden biri olan Kitan şehzadesi Yilu Çusay’ın Çingiz Han’a: “Bir
orduya ok ve yay yapan usta lazım olduğu gibi devleti idare etmek için de yetişmiş devlet adamı lazımdır”
(Moğolların Gizli Tarihi,1995, 43,169) dediğini ve bundan dolayı Çingiz Han’ın Uygurlara ilgi duyduğu ve
onların tecrübeli siyasetçilerini, devlet adamlarını, savaş tecrübesi ve bilgisine sahip olan aristokratlarını,
mühendislerini, çok dil bilen diplomat ve tercümanlarını, tarihçi ve hattatlarını Moğol devletinde görev
yapmaya davet ederek onlara üst düzey görevler vermiştir (Çakan, 2019:22).
Kara Kıtayların Uygurlar üzerine tayin ettiği Şavkem’in zulum ve baskıları Uygurların Moğollara
yakınlık duymasına sebep olmuş, böylece de Uygur-Moğol ilişkisi başlamıştır (Cüveynî, 2013:95). MoğolUygur ilişkileri Çingiz Han’ın Kutalmış Kaya, Ömer Oğul ve Tarbay’ı İdikut’a göndermesiyle daha da ileriye
gitmiştir. Bundan dolayı Moğollara komşu olan Türk halklarından Çingiz Han’a tabi olan kavimler arasında
en başta Uygurlar gelmektedir. Uygurlar kendi istekleri ile Çingiz Han’a tabi olmuşlardır. Çingiz Han
Uygurların bu davranışından çok memnun kalmış, bu memnuniyetini Uygurların lideri İdikut Barçuk’u
beşinci oğul kabul ederek ve ona kendi kızını vererek göstermiştir (Cüveynî, 2013:97). Uygurlar Moğolların
güvenine mazhar olmak için Moğolların gerçekleştirmiş olduğu birçok sefere de iştirak etmişlerdir. Moğol
hâkimiyetini kendi istekleri ile kabul etmeleri onların Moğol devletlerinde çok önemli mevkiler elde
etmelerine zemin hazırlamıştır. Birçok Uygur, Moğol şehzadelerine atalık yapmış, dolayısıyla devletin en üst
kademesinde bulunanlarla çok yakın ilişkiler kurmuşlardır. Hatta bu ilişkiler zaman zaman kısa süre de olsa
Uygurların Moğol devletlerinde yönetici konumuna gelmesine de sebep olmuştur. Çingiz Han’ın Uygurlara
karşı bu yumuşak yaklaşımının sebebi onların medenilik bakımından kendilerinden üstün olmasıdır. Daha
önce Tata Tunga adlı bir Uygur Moğol hizmetine girmiş ve onlara Uygur yazısını öğretmişti (Yunusoğlu,
2018:7). Cengiz bunu bildiğinden ileride kuracağı büyük devletinde Uygurlardan yararlanmak için onlara
yakınlık göstermiş olmalıdır. Aslında Moğollar Uygurların bu yüksek kültürü karşısında mecburen onlarla
işbirliği yapmak onların bu özelliklerinden yararlanmak istemiştir. Zaten o dönemde Çingiz Han’ın çevresinde
bulunan Çin hariç hiçbir halk sosyal ve kültürel bakımdan Uygurların seviyesinde değildi. Bu sebeple
Moğollar Uygurlardan yararlanmak zorundaydı.
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Cengiz Han zamanında Moğol Devletinin önemli kademelerinde Uygur Kara Arslan Buka (Qara
Arslan Üga), Polat Kaya (Bulad Qaya), Taş, Taş’ın oğlu Yehliçü (Yeh-li-chu), Yeh-li-chu’nun oğlu Takacük
ve diğer bir şahıs Ali Kaya (Qaya) gibi kişiler nüfuz sahibi olmuşlar önemli mevkilere gelmişlerdir (Ögel, 7576,85-86,99,100-101,102; Cüveyni, 153-154, 340,380). Çin kaynakları Moğol devletlerinde 89 daruga ve
469383 müşavirin görev aldığını kaydetmiştir (Rachewiltz, 1983:285). Bu sayı az değildir. Buradan hem Çingiz
zamanında hem de sonraki Moğol devletlerinde çok sayıda Uygur’un görev aldığı anlaşılmaktadır. Fransız
tarihçi Jean Paul Roux da Uygurların uygarlık düzeyleri nedeniyle Moğol devletlerinde yönetimin büyük bir
kısmını ele geçirdiklerini zikretmiştir (Roux, 2002: 36). Gerçekten de yukarıda Rachewiltz’in de bildirdiği
daruga ve müşavirlerin yanı sıra Moğol devletlerinde merkez ve saray teşkilâtında görev alan Uygurların daha
çok bitikçi, yarguci, noyan (emir) ve bahşi (İlimli Usul, 2016:37) olarak görev yapmış oldukları diğer Moğol
devletlerindeki rollerinden de anlaşılıyor.
III. Altın Ordu’da Uygur Varlığı
Yukarıda söz edildiği gibi Moğol devletlerinde Uygurlar başta atalık olmak üzere birçok önemli
görevde bulunmuşlardır. Altın Ordu Devletinde de bu görevi yaptıklarına dair Ötemiş Hacı’nın ve Abdulgaffar
Kırımî’nin eserlerinde bilgiler bulunmaktadır. Altın Orda’nın güçlü hanlarından Tokta (Toktoga) Han’ın
atalığı Bacırtık Buga (Bacır Tok Buga) Uygur’dur. Ötemiş Hacı’nın eserindeki bilgilere göre Bacırtık Buga
Altın Ordu hâkimiyetinin Tokta Han neslinde kalması için ona tavsiyelerde bulunmuş, bu tavsiyeler üzerine
Tokta başta kardeşleri olmak üzere onların çocuklarını da öldürterek sadece kendi oğlu İlbasar’ın hayatta
kalmasını sağlamış, ancak İlbasar kendinden önce öldüğü için büyük bir üzüntüye kapılmıştır. Sonra kardeşi
Tuğrulca’nın eşi Bayalin’i kendisine nikâhlamış, Bayalin’den kardeşi Tuğrulca öldüğü zaman hamile
olduğunu doğum yaptıktan sonra da çocuğu kendisinin zulmünden korumak için Kabartay-Çerkezlere
gönderdiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine Tokta Han kardeşi Tuğrulca’nın Bayalin’den olan oğlu Özbek’i
Altın Ordu başkenti Saray’a getirmeleri için adamlarını Kabartay-Çerkezlere göndermiştir. Adamları dönüş
yolunda iken kendisi vefat etmiş, vefatı üzerine de Uygur Bacırtık Buga, Tokta’nın yakın adamlarını bertaraf
ederek kendisini Altın Orda Hanı ilan etmiştir. Ancak Özbek’i getiren Tokta’nın adamları ve diğer yakınları
Bacırtık Buga’yı öldürerek Özbek Han’ı (1313/1340) küçük yaşta Altın Ordu tahtına oturtmuşlardır (Ötemiş
Hacı, 2009:50-52; Kafalı,1976:73-82). Ötemiş Hacının naklettiği Özbek Han’la ilgili bu bilgiler Abdulgaffar
Kırımî’nin Umdet ul-Ahbar adlı eserinde biraz farklı bir şekilde anlatılmaktadır (Kırımî, 2018:50-51). Özbek
Han tahtı ele geçirdiğinde Bacırtık Buga’nın devleti ele geçirmesine seyirci kalan Cuci Han’ın değişik
hatunlarından olan 17 oğlunu huzuruna çağırmış Bacırtık Buga’ya karşı çıkmadıklarından dolayı onları
cezalandırmak için komutanı Kıyat Asutay’ın emrine vermiştir. Bundan sadece Şiban Han evladını muaf
tutmuştur. Çünkü onlar Bacırtık Buga ile mücadele etmiştir. Bunun için onlara iltifatlarda bulunmuş,
kendilerine ait topraklarını iade ederek yurtlarına göndermiştir (Kafalı, 1970:110). Kısa süreliğine de olsa
Bacırtık Buga Altın Ordu tahtına çıkmıştır. Onun bu hareketi araştırmacılar tarafından değişik şekillerde
yorumlanmış, hatta onun Türkleri Altın Ordu’da hâkim duruma getirmek için bütün bunları yaptığı da
düşünülmüştür. Hayrunnisa Alan da Bacırtık Buka’nın kendi ilinin kalabalık olmasından cesaret alarak
hanlığını ilan etmiş olabileceğini yazmıştır (Alan, 2012: 12). Bu düşüncelerden Altın Ordu’da epey bir Uygur
olduğu anlaşılmaktadır.
IV. Altın Ordu’da Uygur Yazısı ve Yazışma Geleneği
Cüveynî, Mengü Kağan zamanında devlete Fars, Uygur, Hıtay (Kıtay), Tibet, Tangut gibi kavimlerin
dilinde yazı yazabilecek kâtipler alındığını yazmıştır. Çünkü o zamanın geleneğine göre bir yere ferman
yazılacağı zaman o yerin diliyle yazılırdı (Cüveynî, 2013:497). Buradan kaç ülke ve dille ilişki varsa o kadar
dil bilen kâtibin Moğol devletinde görev yaptığını anlıyoruz. Ancak yazışmaların Uygur kâtipler tarafından
yürütülmesi bize Uygurların sayıca daha çok ve etkin oldukları düşüncesini vermektedir.
Moğol Devletlerinde Uygurlar ve Uygurca en çok Çağatay ve Altın Ordu’da etkili olmuştur. İlhanlılar
üzerinde pek fazla etkili olmamışlardır. Çünkü İlhanlılar daha çok Farsçanın etkisinde kalmıştır (Özyetgin,
383

Altay Tayfun Özcan bu sayının 500’e yakın olduğunu yazmıştır (Özcan, 2019:146)
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2009:445). Bunun sebebi İran’ın zengin bir Fars kültürüne sahip olması Arap alfabesini kullanmalarına
rağmen güçlü bir yazılı edebiyat geliştirmesidir. Köklü bir kültüre sahip olan Farslar kendileri başka kültürleri
etkilemişler ama başka kültürlerden çok fazla etkilenmemişlerdir. Zaten dört Moğol ulusundan Çin’deki
Kubilay Hanlığı, daha çok Çin kültüründen ve devlet teşkilatından, Çağataylar ve Altın Ordu Uygurlardan ve
Uygur yazısından, İlhanlılar da Fars kültür ve sosyal yapısından etkilenmiştir. Bu da bize yüksek kültür
seviyesini yakalamış toplumların her zaman başka toplumlar üzerinde etkili olduklarını açıkça göstermektedir.
Uygur tarihinin Türkiye’deki otoritelerinden Gülçin Çandarlıoğlu Uygur edebiyatının en parlak
devrinin 840’tan sonra Uygurların Turfan ve Kansu’ya yerleşmesiyle başladığını, Uygurların çeşitli alfabeler
kullanarak Maniheizm, Hıristiyanlık ve Budizm çerçevesinde zengin bir edebiyat birikimine sahip olduklarını,
bu eserleri Uygur alfabesi denilen ve geç dönem Soğd alfabesinin küçük çaplı değişimiyle oluşan yazıyla
meydana getirdiklerini, asıl Uygur yazısının VII. yüzyılda geliştiği tahmin edilen işlek bir Soğd el yazısına
dayandığını bu yazıyı Kâşgarlı Mahmud’un “Türk yazısı” olarak adlandırdığını, Uygur yazısının Çağataylılar
arasında da yayıldığını ve Moğol yazısı diye bilindiğini, XV. yüzyılda Osmanlı sarayında ve diğer Türk
devletleriyle yazışmalarda kullanıldığını, Uygur sanatının çok gelişmiş örneklerinin de zamanımıza ulaştığını
ifade etmiştir (Çandarlıoğlu, 2012:243).
Uygur yazısı 762 yılında Uygur Kağanı Bögü Kağan’ın Çin’de bulunduğu bir sırada tanıştığı dört
Mani rahibini Uygur ülkesine getirmesi ve bunların yaptıkları propaganda sonucu Maniheizm’i benimsemeleri
üzerine bu dine ait metinleri Hint ve Fars dillerinden Uygurcaya çevirme ihtiyacı sonucunda Soğd alfabesi
temelinde ortaya çıkmıştır. Maniheizm’i benimsemekle birlikte Uygurlar yeni kültür çevresine de girdiler. İlk
önceleri Göktürk alfabesini kullanan Uygurlar daha sonra kendi icat ettikleri Uygur yazısı dediğimiz yazıyı
kullandılar. Göktürk alfabesi ile yazdıkları yazılar daha çok taşlara kazınarak ve azı da kâğıt üzerine yazılmış
yazılardı. Maniheizm’i benimsedikten sonra icat ettikleri Uygur alfabesini de taşlara ve çoğunlukla da
kâğıtlara yazdıkları yazılarda kullandılar. Bu alfabe birkaç istisna dışında genellikle birbirine bitişik olarak
yazılıyordu. Uygur alfabesi Moğol ve Mançu alfabelerine de temel teşkil etmiştir (Gömeç,1997:85). Bu
alfabenin Asya’daki diğer Türk toplulukları tarafından da kullanıldığı biliniyor. Timur’un tüzüğü ve bundan
sonra göreceğimiz gibi Altın-Ordu yarlıklarının bazıları da Uygur yazısıyla yazılmıştır.
Altın Ordu Hanlarının başka devlet adamlarına ve bazı kişilere verdikleri yarlık (Kurat, 1940:.3;
Öner,2004:117-122; Güner,2013:1553-1560; Nalbant, 2013:327-341) ve bitiklerden Uygurcanın ve Uygur
yazısının Altın Ordu yazışma geleneğinde uzun bir süre etkili olduğu anlaşılıyor. Uygur yazısının önemi
Cuveynî’nin eserinde çok sarih bir anlatımla dile getirilmiştir (Cüveyni, 2013:408), Hatta yarlık teriminin
başka dillere de Uygurlardan geçtiği yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır (Grigoryev, 1842:16-17;
Sreznevskiy, İ. 2003:1662). Altın Orda Hanlarının Osmanlı padişahlarına, Rus knezlerine, Litvanya kralına
(Obelenskiy,1850:68), Rus kiliselerine ve bazı kişilere yarlık ve bitikler gönderdiği biliniyor. Bu yarlıklardan
bir kısmı Topkapı Sarayı Müzesi Arşivlerinde (Kurat, 1940:1-212; Arat, 1939:285-322; Özyetgin, 1996: 1213), Rus devlet arşivlerinde ve kilise arşivlerinde bulunmaktadır (Berezin, 1851; Radloff, 1889:1-40;
Veselovskiy, 1909; Priselkov, 1916:110).
Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan yarlık ve bitikler Altın Ordu Hanları tarafından Osmanlı
padişahlarına, Kırım hanlarına ve büyüklerine, Türkistan hanlarına verilmiş bir nevi mektup veya belgelerden
oluşmaktadır384. Bu yazışmaların Uygur kâtipler tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa başka birçok
Uygur’un da Altın Ordu’da bulunmuş olması gerekir. Ayrıca kaynaklarda isimleri geçmemesine rağmen Altın
Ordu Devletinin değişik kademelerinde Uygurların varlığı anlaşılmaktadır. Bacırtık Buga gibi Moğol
şehzadelerine atalık ve danışmanlık yapmış birisinin bu yetkisini kullanarak devletin değişik kademelerine
Uygurları yerleştirmiş olması mümkündür. Ancak maalesef kaynaklar bunların adlarından söz etmiyor.
1300 yıllık bir geçmişe sahip olan Uygur yazısı Moğolların (Altın Ordu, Çağatay, İlhanlı, Kubilay,
Celayir) yanı sıra Fatih ve II. Beyazit dönemlerinde Osmanlı sarayında da kullanılmıştır (Yasin, 2011:91103). II. Beyazid döneminde (1481-1512) Bahtî’nin Uygur harfli gazeller yazdığı, yazarı bilinmeyen Uygur
yazısı ile yazılmış bir kasidenin olduğu, Lütfî ve Sekkaki gibi şairlerin de Uygur harfli gazeller yazdıkları
Yarlıklar üzerine ilk yayınlar Abdullah Battal (1926:75-101), ve Abdullahoğlu Hasan tarafından yayınlamıştır (Abdullahoğlu,
1926-1933:207-217; 1934:99-109;)
384
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bilinmektedir (Sertkaya, 1973:158, 162, 165). XVI. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed ile oğlu II. Beyazid’in
sarayında yaşayan bir kâtibin de Abdurrezzak Bahşı adını taşıdığı, Semerkand’dan gelmiş olduğu, Arap
harfleri yanında Uygur yazısını da yazdığı bilinmektedir (Sertkaya, 1988:297).
Bunlardan başka asılları mevcut olmamakla birlikte Toktamış Han'ın Kırım'daki Cenevizlilere
yolladığı bazı yarlıkların da Uygur harfleriyle yazıldığı bilinmektedir. Buradan da Altın Ordu hanlarının
Uygur alfabesini büyük ölçüde sadece dış yazışmalarda kullandıkları, iç yazışmalarda ise Arap alfabesini
tercih etmiş oldukları sonucu çıkarılabilir. Moğol akınlarıyla birlikte Deşt-i Kıpçak sahasına geldiği düşünülen
Uygur yazısına Altın Ordu hanlarının sikkelerinde de rastlanmaktadır (Bartold, 2004:151-152). Altın Ordu
medeniyetindeki kuvvetli İslâm tesiri muhtemelen Uygur alfabesinin önemini yitirmesinde önemli rol
oynamış ve alfabede Arap harfleri tercih edilmiştir. Altın Ordu'ya ait en eski tarihli yazılı Türkçe belge olan
Toktamış Han'ın 1381 tarihli Tarhanlık yarlığı Arap alfabesi ile yazılmış olmasına rağmen bu yarlığın
yazılmasında Uygur geleneğinin hâkim olduğu, metindeki eklerin ayrı yazılmasından anlaşılmaktadır.
Üzerinde Uygur yazısı ile yazılmış kelimeler bulunan mühürlerin (payza) (Ortekin, 1939:65-73) 1848’de bile
Rusya da dâhil olmak üzere birçok yerde aynısının bulunduğu bilinmektedir (Spuler, 2017:272). Bundan
Uygur yazısının yakın zamanlara kadar Altın Ordu sahasında kurulan devletler ve komşularında uzun bir süre
var olduğunu anlıyoruz. XV. yüzyıl sonuna kadar da devletlerarası yazışmalarda da paralar üzerinde Uygur
yazısı kullanılmıştır (Özyetgin-Kemaloğlu, 2017:131; Gömeç, 1997:85).
R. Yu. Poçekaev ilk Moğol hanlarının yarlıklarının sözlü olduğunu bunların yazıya geçirilmesi
fikrinin, diğer birçok uygulamada olduğu gibi XIII. yüzyılın başında Uygurlardan çıktığını, bundan dolayı da
Moğol hanlarının yarlıklarının özellikle yapı ve biçim açısından Uygur yarlıklarının etkisi altında kaldığını
belirtmiştir (Poçekaev, 2009:62). Uygurların Moğol hâkimiyetine kendi istekleri ile girmesinden sonra Çingiz
Han’ın kurduğu Moğol Devletinde ve Altın Ordu Hanlığında çok sayıda Uygur’un kâtiplik yapması, Altın
Ordu bürokrasisinde başlangıçta Uygur dilinin kullanılması söz konusu etkiyi daha belirgin duruma
getirmiştir. (Kemaloğlu, 2013:334).
Uygur yazısıyla birlikte Moğollar Türk-Uygur devlet yönetimini ve terminolojisini benimsemiş, bunun
yanında hukuk, iktisat ve sosyal hayatla ilgili pek çok teknik terimi de dillerine almışlardır. Türk-Uygur dili
ve kültürü Moğol kültürü içinde en üst düzeydeki örnek bir kültür olarak kabul edilmiş ve Moğollar resmi
yazışma geleneklerini de bu çerçeve içinde oluşturmuşlardır (Vásáry, 1987:20-21).
Altın Ordu’ya ait yarlık ve bitiklere bakıldığında hem Arap hem de Uygur alfabesinin kullanıldığı
dikkati çeker. Elimizde bugün sadece Uygur alfabesi ile yazılmış Altın Ordu hanı Toktamış’ın 1393 tarihinde
Lehistan-Litvanya kralı Yagaylo’ya gönderdiği mektup var. Bunun dışında yukarıda bahsi geçen asıl metin
kısmı Uygur yazısıyla yazılıp satırların hemen altına Arap harfleriyle karşılıkları yer alan 1397 tarihli Temür
Kutluk yarlığı bulunmaktadır (Kurat, 1940:147-149; Sertkaya, 1977:3-4).
Altın Ordu Devletinin resmi yazışma dili olan Türkçe, özellikle diplomatik yazışmalarda hem Uygur
hem de Arap alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Uygur alfabesinin Altın Ordu ve diğer Çingiz oğullarının
kurduğu devletlerde bilinmesi ve kullanılması, bu devletlerin divan kâtiplerinin ve memurlarının Türk-Uygur
olmasına bağlanmaktadır (Reychman-Zajaczkowski, 1993:177). Bartold Uygur yazısının Kıpçaklar
tarafından bilinmediğini Altın Orda sahasına Moğollar tarafından getirildiğini yazmıştır (Bartold, 2004:151).
1367-1368 ve 1369-1370 yıllarında Altın Ordu tahtında bulunan Abdullah Han’ın payzasında (mühür
veya damga) Uygur yazısı ile yazılmış Moğolca kelimeler olması (Spuler, 2017:272) Altın Ordu’nun çöküş
döneminde bile Uygur yazsının hala kullanıldığını göstermektedir.
Timur Kutluk Han’ın 24 Nisan 1398 tarihini taşıyan Muhammed ve Mahmud adlı kişilere verdiği
Tarhanlık Yarlığı da Uygur harfleri ile yazılmıştır (Abdullahoğlu, 1926-1933:207-217). Bu yarlıkta Uygurca
satırların hemen altında Arap harfli metin verilmiştir. Yarlığın Uygur harfleriyle yazılı sonradan yapılmış
matbu bir nüshası daha vardır.
Altın Ordu’nun çöküş devresinde yine Altın Ordu Hanları soyundan gelen kişilerin kurdukları Kırım
ve Kazan Hanlıklarında da aynı yazışma geleneği devam etmiştir.
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V. Altın Ordu’da Din
Altın Ordu Devletinde Berke Han’ın İslamiyeti kabul etmesiyle Müslümanlığın yayılmaya başladığı,
Özbek Han’ın Müslüman olmasıyla da Altın Ordu Devletinde Müslümanlığın oldukça kabul gördüğü
biliniyor. Müslümanlık yanında kesin olmamakla beraber Maniheist, Nasturi Hristiyan ve Budistlerin de Altın
Ordu Devletinde bulunmuş olabilir. Uygurlar Ötüken’de iken Maniheist oldukları halde Turfan ve Kansu
bölgesine geldiklerinde yaygın şekilde Budizm’e geçmişlerdir. Altın Ordu devletinde “devlet kâtibi, yazıcı”
anlamındaki bahşi385 kelimesi de Çinceden Uygurcaya geçmiş eski bir Budist terimdir ve “üstad, hoca”
anlamına gelmektedir. Altın Ordu devlet teşkilatında kullanılan bahşi kelimesi onların Budist olduğu anlamına
gelmez. Nitekim dini bir anlamı yoktur386.
Özbek Han’ın sarayında Budist Uygur kâtiplerin (bahşi) de görev aldıkları biliniyor. Özbek Han
kendisi Müslüman olmasına rağmen başka dinlere karşı daima hoşgörü ile yaklaşmıştır. Onun döneminde bazı
Rus kiliselerine yarlıklar verildiği bu yarlıklar sayesinde kiliselerin birçok imtiyazlar elde ettikleri
bilinmektedir (Sokolov, 1918:75-80). Uygurların Moğollar üzerinde sadece kültürel ve dil açısından etkili
olmadığını onların dinleri üzerinde de önemli katkıları olduğunu Moğol kabileleri arasında Nesturilik ve
Budizm’in Uygurlar vasıtasıyla yayılmasından anlaşılmaktadır (Özyetgin, 2009:443).
SONUÇ
Uygurlar eriştikleri yüksek Uygur medeniyeti sayesinde birçok devlette önemli görevler üstlenmiştir.
Başta Nayman, Kara Kıtay ve Moğol devletleri olmak üzere Uygurların bu yüksek medeniyetinden
yararlanmak isteyerek onlara devletlerinde önemli görevler vermişlerdir. Uygur yazısı ve Uygur Türkçesi
Altın Ordu devletinde uzun süre etkili olmuştur. Altın Ordu’nun İslâm çevresine girmesi ile birlikte de bu
Uygur yazısı önemini kaybetmiş yavaş yavaş yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Kısacası Uygurlar Altın Ordu
ve diğer Moğol devletlerinde her kademede hizmette bulunmuş, bu devletlerin devlet teşkilatlarının
oluşmasında büyük rol oynamış ve Uygurcayı (Türkçeyi) Moğolca üzerinde hâkim kılmıştır. Moğolların
büyük bir kısmının Türkleşmesine ve dillerinin Türkçe olmasına Moğol medeniyetinin oluşmasına katkı
sağlamışlardır. Altın Ordu Timur’un vurduğu darbe ile 1396’da yıkıldı ise de devlet 100 yıl daha ayakta
kalmıştır. Ancak bu yüzyıl daha çok karışıklıklar ve hanlığın varisleri arasında iktidar mücadelesi olarak
geçmiştir. 1400 ile 1502 arasında Uygurların Altın Ordu içindeki durumu neydi? Bu kaynaklarda yer almıyor.
Ancak Altın Ordu yıkıldıktan sonra kurulan ve Altın Ordu’nun devamı olarak görülen Hanlıklar devrinde
yarlık yazma ve verme işlerinin devam etmesi bazı Uygurların hanlıklar döneminde de etkin olduklarını
göstermektedir.
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(69)
Doç. Dr. Murat ÇOLAK387
TANE İNCELTİCİ ve MODİFİYE EDİCİ İLAVELİ ÖTEKTİK AL-Sİ ALAŞIMININ KUM
KALIBA DÖKÜMÜNDE MODELLEME TEKNİKLERİ İLE KRİTİK KATI ORANININ
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CRITICAL FRACTION OF SOLID BY MODELING TECHNIQUES IN SAND
MOLD CASTING OF EUTECTIC AL-SI ALLOY WITH ADDITION OF GRAIN REFINEMENT and
MODIFIER
ÖZ
Ötektik Al-Si alaşımı akıcılık, düşük ergime derecesi ve dökülebilirlikte sağladığı avantajlar sayesinde
en yaygın kullanılan alüminyum alaşımlarından biridir. Ancak sağlam döküm imalatı için, yetersiz
beslemeden kaynaklı çekinti problemlerinin önlenmesi gerekmektedir. Dökümlerin kalıplama tasarımında
kullanılan Döküm Simülasyon yazılımlarında uyumlu sonuçlar elde etmek için birçok verinin doğru girilmesi
gerekmektedir. Modelleme yazılımlarında besleme mekanizması açısından önemli özelliklerden biri de Kritik
Katı Oranı (KKO) değeridir. KKO dökümlerin katılaşması süresince, katı-sıvı bölgesinde besleme sıvısının
akıcılığına karşı büyüyen katı dendritlerin oluşturduğu direnç olarak tanımlanmaktadır. KKO değeri birçok
faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden, yanlış veri girildiğinde tutarsız sonuçların alınmasına sebep
olmaktadır.
Bu çalışmada; Ötektik Al-Si alüminyum döküm alaşımının kum kalıba döküm ve SolidCast döküm
simülasyon yazılımı ile karşılaştırmalar sonucu KKO değeri araştırılmıştır. Alaşıma tane inceltici ve modifiye
edici alaşım elementi ilaveleri ile KKO değeri değişimi incelenmiştir. Tane inceltici olarak Al5Ti1B alaşımı,
ötektik Si modifiyesi için Al10Sr alaşımı kullanılmıştır. Sonuçlar kum kalıba dökülen ilavesiz Ötektik Al-Si
alaşımının KKO değerinin %30’dan, Al5Ti1B ve Al10Sr ilaveleri ile %55’e varan değerlerde değiştiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ötektik Al-Si, Kritik katı Oranı, Tane İnceltme, Modifikasyon, Kum Kalıba
Döküm.

ABSTRACT
The eutectic Al-Si alloy is one of the most widely used alloy groups due to its advantages in fluidity,
low melting point and castability. However, prevention of shrinkage problems caused by insufficient feeding
gains importance in this alloy group for sound casting parts. In order to obtain compatible results in Casting
Simulation software used in molding design of castings, many data must be entered correctly. One of the
important features in terms of feeding mechanism in modeling software is the Critical Fraction of Solid (CFS)
value. CFS is defined as the resistance created by the growing solid dendrites against the flow ability of the
feed liquid in the solid-liquid region during solidification of castings. Since CFS value varies depending on
many factors, it causes inconsistent results when incorrect data is entered.
In this study; The CFS value of the eutectic Al-Si aluminum casting alloy was investigated as a result
of comparisons with sand mold casting and SolidCast casting simulation software. The change in CFS value
with the addition of grain refiner and modifier alloy element to the alloy was investigated. Al5Ti1B alloy was
used as grain refiner and Al10Sr alloy was used for eutectic Si modification. The results have determined that
the CFS value of the as-cast eutectic Al-Si alloy poured into the sand mold changes from 30% to 55% with
the additions of Al5Ti1B and Al10Sr.
Keywords: Eutectic Al-Si, Critical Fraction of Solid, Grain Refinement, Modification, Sand Casting.
Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bayburt, Türkiye; E-posta:
mcolak@bayburt.edu.tr
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1. GİRİŞ
Alüminyum döküm alaşımları, yüksek mukavemet, korozyon dayanımı, yüksek termal iletkenlik, iyi
işlenebilirlik, süneklik ve hafiflik gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı başta otomotiv
olmak üzere birçok endüstriyel alanda kullanılmakta ve kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır
(Campbell, 2003). Ulaşım sektöründe bir otomobilde yaklaşık 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Yeterince
alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt
harcayacağı ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık egzoz gazının düşürülmesi yönünden çok büyük
fayda sağlamaktadır (Alan, 2008). Bu amaçla daha fazla alüminyum kullanımı içim alaşımların mikro yapı ve
mekanik özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Dökümlerin nihai özelliklerindeki en önemli aşama
katılaşma aşamasıdır. Döküm içyapısında ince taneli bir yapı elde etmek için katılaşma esnasında yüksek bir
çekirdeklenme hızı ve sonrasında çekirdeklenen tanelerin yavaş büyümeleri gerekmektedir. Çekirdeklenme
kalıp duvarlarından başlayabileceği gibi alaşıma bilinçli olarak katılan heterojen çekirdeklerle de sağlanabilir
( Birol, 2012). Alüminyumda tane inceltme uygulamaları, sıvı metale bir miktar titanyum ve bor ilavesi ile
gerçekleştirilir. Böylece döküm tane yapısında önemli ölçüde küçülme sağlanarak, alaşımın dökülebilirliği,
mukavemeti, sızdırmazlık ve döküm kalitesi artırılabilir (Çolak, 2009, Sigworth 2007). Tane inceltici olarak
kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri az miktarlarda bile alüminyuma ilave edildiğinde hızlı bir
şekilde ve önemli derecede tane inceltme etkisi göstermektedir (Ibarra, 1999, Wang, 2014). Dökümhane
pratikleri arasında tane inceltme işleminin yanı sıra ve modifikasyon çalışmaları da yaygınca uygulama alanı
bulmaktadır. Al-Si alaşımlarına çeşitli alkali metallerin (Na, Sr, K vb.) ilavesi ile yapı içerisindeki ötektik
silisyum tanelerinin boyut ve dağılımlarının değişmesine modifikasyon denir. Döküm yapısının modifiye
edilmesi ötektik Si yapısının lamelli yapıdan fiberimsi yapıya dönüşmüş olmasıdır (Çolak, 2019,
Kaufmann,2005). Modifiye işlemi için en etkili modifikasyon Na, Sr ve Sb ile yapılabilmektedir (Kim, 2000).
Alüminyum alaşımlarının döküm yolu ile imalatında katılaşma ve kalıplama tasarımı oldukça önem
arz etmektedir. Alüminyum alaşımları, sıvı halden katı hale geçiş esnasında kimyasal bileşimine bağlı
hacimsel olarak %3,5’den % 8,5’e varan oranlarda büzülürler. Bu hacimsel daralmanın kalıplama tasarımında
uygun yerlere gerekli ebatlarda konulan besleyicilerle tamamlanması gerekir. Hacimsel azalmanın yeterli
şekilde besleyicilerle beslenememesi durumunda katılaşma sonrası yapı içerisinde çekme boşlukları meydana
gelir (Sigworth, 2007). Alüminyum alaşımlarının katılaşması ergime sıcaklığı ile katılaşma sıcaklığı arasında,
sıvı ve katı fazların bir arada görüldüğü bir katılaşma sıcaklık aralığında gerçekleşir (Campbell, 2003). Bu
yarı katı bölgede, katılaşmanın ilerlemesiyle birlikte büyüyen dendrit kolları sebebiyle sıvı alaşımın
viskozitesi artmakta ve sıvı akışı zorlanmaktadır, ancak halen besleme devam etmektedir. Katılaşmanın
ilerlemesi ile dendrit ağları kurulur ve dendritler birbirlerine tutunarak sağlamlaşır. Dendritler arası ara
bölgelerden sıvı akışına karşı bir direnç oluşmaya başlar. Katılaşmanın daha da ilerlemesiyle, yarı katı bölgede
katı oranının sıvının geçişine karşı koyacak bir orana ulaşmasıyla besleme durur ve daha fazla sıvı akışına
müsaade edilmez. Katılaşmanın ilerlemesiyle büyüyen dendritlerin sıvı akışına daha fazla müsaade etmediği
bu noktaya kritik katı oranı (KKO) denir (Kayıkcı, 2015). KKO değerine ulaşana kadar parça üzerindeki
çekinti besleyici tarafından karşılanabilmektedir ve besleme yolu açık olacağından parça üzerinde bir çekinti
oluşmaz. Fakat KKO değerinin altında besleme yolu tıkanır ve besleyicide parçayı beslemeye yetecek sıvı
metal olsa bile sıvı akışı kesildiğinden döküm parça içinde beslenemeyen bölgeler oluşur. Böylece ürün
hurdaya ayrılmak zorunda kalınır. Bu yüzden her bir parça için kritik kesitlerdeki KKO değerinin belirlenmesi
sağlam ve kaliteli parça üretimi için çok önemlidir (Teke,2019). Alüminyum dökümlerinde başlıca
problemlerden biri olan çekinti oluşumu birçok dökümün hurdaya ayrılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple
kaliteli bir döküm oluşturabilmek için makro ve mikro çekintinin mutlaka kontrol altına alınması gereklidir
(Sabau, 2002). Bu kapsamda geliştirilen döküm simülasyon programları ile bilgisayar ortamında kalıplama
tasarımı ve modelleme yapılarak tek seferde sağlam döküm üretmek mümkündür. Ancak başarılı olabilmek
için dökümhane ortamındaki gerçek döküm sınır şartlarının bilgisayar programında doğru ve eksiksiz
girilmesi gerekmektedir (Stefanescu, 2005). KKO değeri dökümlerin katılaşması esnasında besleme üzerinde
önemli faktörlerden biridir ve doğru bir şekilde bilinmesi döküm-katılaştırma modellemelerinin doğruluğu
açısından oldukça önemlidir.
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Bu çalışmada farklı kesit kalınlıkları ve buna bağlı farklı katılaşma süreleri içeren bir model
tasarlanarak kum kalıba Ötektik Al-Si alüminyum alaşımı ile dökümler yapılmıştır. Dökümler ilavesiz,
Al5Ti1B tane inceltici ilaveli ve Al10Sr Modifiye edici ilaveli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Dökümlerin
katılaşması sırasında alaşım ilavesi farkına göre ortaya çıkan KKO değerlerinin incelenmesi sağlanmıştır.
Döküm modellemelerinde SolidCast yazılımları kullanılmıştır. Dökümlerin sonuçları SolidCast döküm
simülasyon yazılımı ile karşılaştırmalar sonucu KKO değeri tespit edilmiştir.
2. MATERYAL- METOT
Model farklı kesit kalınlıkları bulunan, alt kısmı döküm, üst kısmı besleyici ve döküm ile besleyici
arasında dar bir boğazı olan dikdörtgen prizmalar şeklinde tasarlanmıştır. Dökümün üst besleyici kısmında alt
döküm kısmını besleyebilecek sıvı metal bulunmasına rağmen besleme yolu kapanmasına bağlı sıvı metalin
geçişi sonlanacak ve parçanın alt kısımlarında ölçülebilir nitelikte hata oluşacaktır. Modellemeler SOLIDCast
döküm simülasyon yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Model katı model resmi ve ölçüleri Şekil 1.de verilmiştir.

Şekil 1. Döküm deneylerinde kullanılan model katı model görüntüsü ve ölçüleri
Deneylerde kimyasal bileşimi Tablo 1.de verilen Ötektik Al-Si alaşımı kullanılmıştır. Alaşıma tane
inceltici olarak %0,2 Ti etki edecek şekilde Al5Ti1B alaşımı, modifiye edici olarak %0,1 etki edecek şekilde
Al10Sr alaşımı ilave edilmiştir.
Tablo 1. Deneylerde kullanılan alaşımların kimyasal bileşimleri (% Ağ.)
Alaşım
Ötektik Al-Si
Ötektik Al-Si-TiB
Ötektik Al-Si -TiB+Sr

Si
11,882
12,136
11,988

Fe
0,364
0,408
0,454

Cu
0,021
0,012
0,009

Mn
0,001
0,002
0,001

Mg
0,003
0,004
0,003

Zn
0,008
0,011
0,009

Ti
0,009
0,186
0,192

B
0,001
0,006
0,005

Sr
0,003
0,002
0,114

Al
Kalan
Kalan
Kalan

Tablo 1.de elde edilen sonuçlar incelendiğinde; Ti ilavesinde kritik eşik değeri %0,15 Ti miktarına
sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde ötektik silisyumun modifiye edilmesi amacıyla ilave edilen
Al10Sr alaşımı ile analizde %0,1 Sr değerinin üstünde sonuçlanmıştır.
Kum kalıba döküm yönteminde kalıp hazırlanması için model plakası imal edilmiştir. Model plakası
çift taraflı olarak açma derece içerisinde kalıplanabilecek şekilde derece içerisinde hazırlanmıştır. Ergitme
işlemleri 10 kW gücünde, 8 kg. alüminyum ergitme kapasitesine sahip çan tipi bir elektrik direnç ocağı ve SiC
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pota kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Dökümler; primer külçe kullanarak deney parametrelerine uygun
hazırlanan sıvı metal azotla temizleme, cüruf alma sonrası ocaktan alınarak kalıba dökülmüştür.
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Döküm numuneler kalıptan çıkarıldıktan sonra yollukları kesilmiş ve Şekil 2.de gösterildiği gibi
döküm ve boğaz bağlantısı içerecek şekilde yoğunluk ölçümlerine ve kesit yüzey incelemelerine tabi
tutulmuştur.

Şekil 2. Döküm numunesinin incelenmek üzere kesilen bölgesi, inceleme yüzeyi.
3.1. Döküm numune kesit yüzey incelemeleri
Kalıptan çıkarılan döküm parçalar Şekil 2.de görüldüğü gibi kesilen numune yüzeyleri SiC aşındırıcı
ile zımparalanmıştır. Şekil 3.de kum kalıba dökümü yapılan ilavesiz ve tane incelticili ve modifiye edici ilaveli
döküm sonuçları verilmiştir.

Şekil 3.a) İlavesiz Ötektik Al-Si alaşımı, b) Tane İnceltici ilaveli ve c) Tane inceltici ve modifiye edici
ilaveli döküm porozite oluşumu kesit yüzey incelenmesi.
Kesit yüzeydeki porozite dağılımları incelendiğinde alaşımının yüzeyinde de çekinti miktarı gözle
görülmesi oldukça güç ve çok az miktarda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yüzeyler stereoskopta
incelendiğinde çekinti gözenekleri görülebilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre alaşımların dökümünde
parça içerisine alaşım elementi ilavesi farklılığının etkisinin katılaşma aralıklarına da olan etkisine bağlı olarak
değiştiği gözlenmektedir (Shafyei ve ark., 2006).
3.2. Yoğunluk ve Porozite ölçümleri
Döküm numunelerin boşluk gözenek oranlarının sayısal olarak belirlenebilmesi ve
değerlendirilebilmesi açısından yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibine göre yapılmıştır. Numuneler döküm
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ve boğaz bağlantısı içerecek şekilde yoğunluk ölçümlerine tabi tutulmuştur. Belirlenen ağırlıklardan
numunenin havadaki ağırlığı (mh), sudaki ağırlığı (ms), oda sıcaklığında suyun yoğunluğu (ds) ise döküm
numunenin yoğunluğu (dn) olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. Hesaplamalarda su sıcaklığı 20
°C’de tartılmış ve özgül ağırlığı 0,99821 gr/cm3 olarak alınmıştır.
mh

dn = m

h -ms

×ds (Taylor ve ark., 1999)

(1)

Dökümlerin % porozite değerlerinin bulunması için numunelerin yoğunluklarının alaşıma ait olması
gereken tam dolu malzemenin yoğunluk değerine orantılanması Eşitlik 2.de verilen formülle tespit edilmiştir.
% Porozite = [(Teorik yoğ. – Deneysel yoğ.) / Teorik yoğ. ] * 100 (Dash ve Makhlouf, 2001) (2)
Tablo 2.de kum kalıba döküm numunelere ait yoğunluk ve porozite değerleri verilmiştir. Yoğunluk
ölçümlerinden elde edilen sonuçlar kesit inceleme yöntemleri ile elde edilen sonuçlarla uyumludur. Ayrıca bu
ölçüm yönteminde porozite oranları doğrudan sayısal değer olarak ifade edilebilmektedir.
Tablo 2. Döküm numunelerin yoğunluk ölçümü ve porozite değerleri.
Havada
Suda
Deneysel
Ağırlık
Ağırlık
Yoğunluk
Numune Adı
(Gram)
(Gram)
(gr / cm3)
Ötektik Al-Si İlavesiz
339,34
206,42
2,5484
Ötektik Al-Si +Al5Ti1B
337,94
207,16
2,5794
Ötektik Al-Si+Al5Ti1B+Al10Sr 338,36
208,68
2,6045

Referans
Yoğunluk
(gr / cm3)
2,6298
2,6306
2,6331

Porozite
%
3,10
1,95
1,09

Tablo 2.de verilen değerler incelendiğinde, tane inceltici ve modifiye edici alaşımı ilaveleri sonrası
porozite değerlerinin azalma gözlenmiştir. Porozite oranları alaşım ilavesiz dökümlerde %3,10 civarında iken
tane inceltici ilavesi ile % 1,95 civarına, tane incelticiye ek olarak modifiye edici ilavesi ile % 1,09
seviyelerine kadar düşmüştür.
3.3.
Döküm Simülasyon Sonuçları Üzerinden Gözenek Oranlarının Belirlenmesi
Değişen şartlarda KKO oranının belirlenmesi için SolidCast döküm simülasyon yazılımı ile KKO 30
ile KKO 60 arasında 5’er sayı artırılarak modellemeler yapılmış ve elde edilen porozite değerleri Tablo 3.de
verilmiştir.
Tablo 3. Modelleme ile belirlenen % porozite değerleri.
Alaşım
KKO 30 KKO 35 KKO 40 KKO 45 KKO 50 KKO 55 KKO 60
Ötektik Al-Si 3,142

2,764

2,267

2,018

1,605

1,093

0,915

Modelleme programından elde edilen gözenek değerleri ile gerçek döküm değerleri eşleştirilerek
gereken aralıklarda tekrar KKO değeri 1’er sayı artırılarak gerçek deney şartlarındaki en uyumlu KKO değeri
tespit edilmiştir. Tablo 4’de kum kalıba dökülen Ötektik Al-Si alaşımı için deney şartlarına bağlı olarak
belirlenen KKO değeri ve porozite miktarları mevcuttur.
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Tablo 4. Modelleme programı ile gerçek döküm değerlerinin eşleştirilmesi.
Gerçek Döküm Şartları
Alaşım Çeşidi
Ötektik Al-Si İlavesiz
Ötektik Al-Si + Al5Ti1B
Ötektik Al-Si + Al5Ti1B + Al10Sr

% Gözenek
3,10
1,95
1,09

Modelleme Sonuçları
% Gözenek %KKO Değeri
3,142
30
1,907
46
1,093
55

Elde edilen deney sonuçlarından tane inceltici ve modifiye edicinin dökümlerin beslenebilirliğini
artırarak oluşan gözenek miktarını azalttığı anlaşılmaktadır. Sıvı metale tane inceltici ilavesiyle sıvı metal
içerisinde çok sayıda TiAl3, TiB2 ve AlB2 gibi çekirdeklenme merkezi oluşturacak partiküller bulunmaktadır
(Murty, 2002). Tane inceltme işlemi ile dökümlerde beslemenin devam edebileceği kritik katı oranını
artmaktadır. Kritik katı oranının yüksek olması döküm parçanın daha uzun süre beslenebileceği anlamına
gelmektedir. İnce, eş eksenli ve homojen taneli bir yapıda kendilerine taneler arasında yer bulan gözeneklerin
boyutları da tane boyutunun küçülmesine bağlı olarak daha küçük boyutlu ve homojen bir dağılım
sergileyecekleri düşünülmektedir.
Sıvı metal içerisine tane incelticiye ilave olarak katılan modifiye edici master alaşımı ilavesiyle döküm
içerisindeki ötektik Si yapısının lamelli yapıdan fiberimsi yapıya dönüşümü sağlanmıştır. Modifiye edilmemiş
ve yavaş soğuma hızlarında silisyum levhalar şeklinde katılaşırken, modifikasyon ile silisyum levhasal
yapıdan çubuk yapıya dönüşür. Modifikasyon işlemi ile ötektik içindeki silisyum kristallerinin büyümesini
yavaşlatarak, silisyum-alüminyum büyüme hızlarını dengeler ve bu şekilde ince bir lamel yapı oluşturur (Lu,
2005). Modifiye işleminin alaşımın katılaşma şartlarına ve gözenek oluşumuna etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada ise modifiye edici ilave edilmemiş yapılarda oluşan gözeneklerin küçük, düzensiz ve dentritler arası
bölgelerde salkımlı şekilde olduğu gözlenmiştir. Fakat modifiye işlemi uygulanmış yapıda gözeneklerin daha
çok yuvarlak biçimli ve dentritler arası bölgelerde olduğu belirtilmiştir (Nogita, 2004). Ayrıca farklı bir
çalışmada, Na ve Sr ilaveleri ile porozite ve döküm kusurlarının azaldığı tespit edilmiştir (Lu, 2005). Modifiye
edici ilavesinin beslenebilirlik üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, Sr ilavesinin sadece Si kristallerinin
ötektik dönüşüme etkileri dışında α- Al dentritlerinin yapısını da olumlu yönde değiştirdiği ve daha da artan
soğuma hızlarında etkinin daha fazla olduğu rapor edilmiştir (Chen, 2010). Tüm bu literatür bilgileri ile
uyumlu olarak çalışmada tane inceltici ve modifiye edici ile beslenebilirliğin arttığı ve gözenek miktarında
azalma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca döküm simülasyon yazılımlarında kullanılacak KKO değerleri tespit
edilmiştir.
4. SONUÇLAR
Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
•
Aynı geometriye sahip olsalar bile alaşım ilavesine bağlı olarak döküm parçalarda farklı
oranlarda gözenek değerleri oluşabilmektedir.
•
Döküm parçalar üzerinde yeterli modül ve hacim kriterine uygun besleyici olsa bile besleme
yolunun kapanmasından dolayı parça üzerinde hatalar çıkabilir. Bu sebeple besleme yolunun açık kalması
sağlam dökümler üretmek için dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden biridir.
•
Sonuçlar, tüm dökümlerde besleme yetersizliğine dayalı çekinti boşluklarının oluştuğunu
göstermiştir. İlavesiz alaşım ile üretilen döküm numunelerde gözenek oranı en yüksek değerde iken TiB +Sr
ilave edilen alaşımlar ile üretilen numunelerde gözenek değeri en az olarak ölçülmüştür. Sadece TiB ilave
edilen dökümlarde ki gözenek oranı ise bu değerlerin arasında ölçülmüştür. Bu sonuç, tane inceltilmiş
dökümlerde tane inceltilmemiş olanlara göre yarı katı bölge üzerinden beslenebilirliğin daha uzun sürede
gerçekleştiğini göstermiştir.
•
İlavesiz Ötektik Al-Si alaşımın dökümünde KKO değerleri %30, tane inceltici ilavesinde %46
ve tane inceltici ile birlikte modifiye edici ilaveli dökümlerde KKO oranının %55’e yükseldiği tespit
edilmiştir.
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•
Çalışmada döküm içyapısında oluşan gözenek oranlarından çok bu gözenekleşme üzerinden
hesaplanan KKO değerlerinin hesaplanması hedeflenmiştir. Bu nedenle SolidCast döküm simülasyon yazılımı
ile fiziksel dökümler için farklı KKO oranları girilerek modellemeler yapılmış ve modelleme sonuçlarından
elde edilen gözenek değerleri gerçek dökümlerden ölçülen gözenek değerleri ile eşleştirilmiştir. Böylece her
bir döküm şartı için geçerli bir KKO değeri bulunmuştur.
Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında; alüminyum alaşımlarının dökümünde alaşımının
kimyasal bileşim ve katılaşma aralığına bağlı olarak farklı oranlarda porozite ile karşılaşacağı ve üreticilerin
bunu göz önüne alarak kalıplama tasarımı yapmaları önerilmektedir.
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(70)
Doç. Dr. Neşide YILDIRIM
EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE İSLAM HUKUKU
ISLAMIC LAW IN EROL GÜNGÖR'S THOUGHT

ÖZ
Türkiye’de zorunlu olarak denenen sosyal değişmelerin ahlak ve kültürde meydana getirdiği
problemleri bilimsel metotlarla tahlil eden Güngör, İslam hukuku sahasındaki çalışmalarını İslam’ın Bugünkü
Meseleleri adlı eserinde ayrı başlık halinde ele almıştır. İslam hukuku İslamiyet’in kutsal kaynaklarına (Kuran,
Sünnet ve Hadis) ve alimlerin (düşünürlerin= mezhep imamlarının) görüşlerine dayanır. Hz. Peygamber
hayatta iken uygulamayı bizzat kendisi yaptığı için problem çıkmamıştır. Fakat sonraki yıllarda sıkıntılar
meydana gelmiş ve bu sıkıntılar İslam düşünürlerinin yaptıkları içtihatlarla giderilmeye çalışılmıştır. İçtihatlar
Batı’daki gibi belli bir hukuk sahasında kullanılmak üzere madde madde kanunlar şeklinde teşekkül etmemiş,
genel kurallar şeklinde belirtilmiştir.
En iddialı olunan aile hukuku konusunda da durum budur. Bu da hukuk teorisi ve uygulaması açısından
ciddi bir zorluk getirmiştir. Mecelle ile bu zorluklar aşılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Onun
için Batıdan tercüme yoluyla kanunlar alınmıştır. Tercüme yoluyla alınan kanunların bir kısmına itirazlar
olmuş ve bu itirazlar İslam dünyasında sıkıntılara yol açmıştır. Bildiri, Güngör’ün eserlerinin taranmasıyla
elde edilmiş yoruma dayalı teorik bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, İslam, Hukuk, İslam Hukuku.

ABSTRACT
Güngör, who analyzed the so-called ethics of social change and culture in a mandatory challenge to
bring the problems in Turkey with scientific methods, discussed his work in the field of Islamic law under a
separate title in his work titled Today's Issues of Islam. Islamic law is based on the sacred sources of Islam
(Quran, Sunnah and Hadith) and the views of scholars (thinkers = imams). Hz. Prophet himself did the
practice while he was alive, there was no problem. However, in the following years, difficulties occurred, and
these problems were tried to be eliminated by ijtihad’s made by Islamic thinkers. Jurisprudence is not
constituted in the form of laws by substance, but as general rules to be used in a certain legal field as in the
West. This is also the case with family law where one is most ambitious.
This posed a serious challenge to legal theory and practice. With Mecelle, these difficulties have been
tried to be overcome, but they have not been successful. Therefore, laws were taken from the West through
translation. There have been objections to some of the laws adopted through translation, and these objections
have caused troubles in the Islamic world. The paper is a theoretical study based on interpretation obtained
by scanning Güngör's works.
Keywords: Erol Güngör, Islam, Law, Islamic Law.
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GİRİŞ
Hukuk kelimesi Arapçadır. Arapça “hak” kökünden türetilmiş ve kelimenin çoğulu “hukuk” olarak
dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde beş tanım belirtilip, bu tanımlar isim ve
mecazi isim şeklinde nitelendirilir. Her tanım için bazı yazarlardan veya tanıma uygun örnekler verilmiştir.
Buna göre birinci tanımı; “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü,
tüze”. Örnek: “Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.”- Peyami Safa. İkinci tanım “Bu
yasaları konu alan bilim”. Örnek: “Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı”. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Üçüncü tanım; “Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları
ilgilendiren bölümü”. Örnek: “Hukuk davası, Hukuk mahkemesi”. Dördüncüsü “Haklar”. Örnek
“Hukukumdan vazgeçmem”. Beşincisi ise, mecaz “Ahbaplık, dostluk”. Örnek: “Hukukumuz doktor hasta
ilişkisinden daha önemlisi, kişiseldir, eski dostuz.” - Aydın Boysan.
Kelime anlamının dışında farklı tanımlar da yapılmıştır. Düşünürlerin veya hukukçuların yaptıkları
tanımlar da vardır. En yaygın olanları; “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların
bütünü”; “Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünü.
Bu kuralları, yasaları, hakları konu alan normatif (kural koyucu) bilim”; “Devlet düzeni şeklinde örgütlenmiş
toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle veya kişilerin yine kendilerinin meydana getirdiği topluluklarla
ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, kişilerin güvencesini ve insan haklarını sağlamak
amacıyla oluşturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı, genel, soyut ve devamlı kurallar bütünüdür”.
Roma Hukukundan itibaren Hukuk, bilimsel anlamda “Özel” ve “Kamu=Amme” hukuku olmak
üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Özel Hukuk, kişiler arası hukuku esas alırken Kamu Hukuku,
kişiler ile devlet veya devletin oluşturduğu kurumlar arası ilişkileri düzenler. Buna göre geliştirilen çeşitli
hukuk alt başlıkları ise Özel Hukuk veya Kamu Hukukuna ait olarak tasnif edilmiştir. Mesela “Aile ve Medeni
Hukuk”, “Ticaret Hukuku” ve “Devletler Özel Hukuku” gibi alt dallar Özel Hukukun konuları içerisinde yer
alır. “Anayasa Hukuku”, “Ceza Hukuku” ve “İdare Hukuku” ise Kamu Hukukunun alt başlıkları içerisinde
değerlendirilir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuk, e. t: 17.10.2020).
Güngör, İslam dünyasındaki hukuk meselelerini “İslamın Bugünkü Meseleleri” adlı eserinde ele almış
ve tartışmıştır. İslam dünyasının en önemli meselelerinden birisinin hem İslam’a hem de modern hayata uygun
bir hukuk sisteminin kurulması olduğunu ifade eder. Ona göre din sadece insanla Tanrı arasındaki
münasebetleri değil, insanla insan ve toplum arasındaki münasebetleri de düzenler. On dokuzuncu yüzyıldan
itibaren pek çok İslam ülkesi Batılı kanunları kabul etmeleri dolayısıyla huzursuzluk yaşamıştır. Güngör
(2000: 80) bu huzursuzluğun “modern hukuk sistemine karşı reaksiyonları değil, modern sistemlerin tamamen
yabancı kültürlerden olduğu gibi alınmasına karşılık, yerli hukuku gözetecek kanunlara duyulan özlemi temsil
etmektedir” şeklinde belirtir.
İslam ülkelerinin birkaçı hariç (Suudi Arabistan, İran gibi) çoğu Avrupa kanunlarını kullanmaktadırlar.
Güngör’e (2000: 79-80) göre yerli hukuk sistemlerinin kurulmasını isteyenler küçük başarılar elde etmişler,
fakat son yıllarda İslam ülkelerinin dünya politikasında önemli yer almalarıyla birlikte, Batıya karşı kültür
bakımından da bağımsız hüviyet kazanmaya başlamışlar ve böylece İslami hukuk taraftarları da psikolojik bir
avantaj elde etmişlerdir.
On dokuzuncu yüzyılda İslam dünyası -bazı istisnalarla- Osmanlı İmparatorluğu dahilindeki ülkelerle
İngiliz ve Fransız sömürgesi olan Müslüman ülkelerden meydana geliyordu. Sömürge ülkelerde yerli
hukukların kalkması ve Batılı sistemlerin girişi bir reform halinde ortaya çıkmıştır. Mısır, Cezayir ve
Tunus’taki kanun değişiklikleri böyle olmuştur. Güngör’e (2000: 80) göre “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve
onun yıkılışından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hukuk reformları yaygın bir Batılılaşma hareketinin bir
parçası olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu hareketlerde Batının şiddetli baskısı önemli bir rol oynamıştır”.
Bu da zaman zaman huzursuzluk ve sıkıntılara yol açmış ve yol açmaya devam etmektedir. Türkiye sürekli
olarak Batılı hukuk anlayışının ve normlarının baskısı altındadır. Güngör bu baskıyı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kuruluşu esnasında Lozan Barış Konferansı (11 Kasım 1922-1923, sekiz ay sürmüştür) esnasında:
“Modern Türkiye’nin kurucularının ise Lozan Konferansı’nda İtilaf devletlerine Batı tipi bir devlet nizamı
vadettikleri anlaşılmaktadır” şeklinde yorumlar. Bu, gerçeklik payı zayıf olmakla birlikte, Avrupa Birliğine
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üye olmak adına yapılan bazı kanun değişiklikleri, toplumun değer yargılarıyla ve din anlayışıyla çatışma
halinde olmuştur.
1. İslam Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Kaynakları
Güngör, hem bu gidişin sebeplerini ortaya çıkarmak, hem de İslami bir reform hareketinin bulabileceği
imkanları tespit etmek üzere, İslam hukukunun gelişmesini sosyal tarih açısından ele alarak izah etmiştir.
“İslâm hukuku denilince bir din hukuku akla gelir; din hukukunun ise o dine ait kutsal metinlere dayanması
beklenir”. İslam hukukunun başlıca dört kaynağı, dayanak noktası veya delili bulunmaktadır (2000: 80-81).
Bunlar sırasıyla:
1. Kuran
2. Hadis veya Sünnet
3. Kıyas
4. İcma veya İcma-i Ümmet.
1.1. Kuran, Hadis ve Sünnet, Kıyas ve İcma veya İcma-i Ümmet
Güngör (2000: 81)’e göre “İslâm'ın kutsal kitabı Kuran'dır. Müslümanlar bir mesele hakkında dinin
hükmünü öğrenebilmek için her şeyden önce Kuran’a başvururlar. Orada açık bir hükme rastlanmazsa
Hadislere (Peygamberin sünnetini, yani söylediklerini, yaptıklarını veya başkaları yaptığı zaman tasdik
ettiklerini bildiren nakiller) başvurulur”. Peygamber hayatta iken Kuran'ın yorumlanması da O'na ait bir iş
olduğu için, hukukun tek kaynağı O idi. O'nun vefatından sonra gerek hadislerin doğruluk -yani doğru olarak
nakledilmiş olmaları- derecesi hakkındaki tartışmalar, gerekse hadislerin ve Kuran’ın yorumlanması
konusundaki görüş ayrılıkları üçüncü bir hukuk kaynağının doğmasına yol açtı. Buna Kıyas388 denir. Kıyas
denilen bu kaynak, fıkıh denilen hukuk ilminde otorite sayılan âlimlerin yorumlarını ifade eder.
Fıkıhçıların (İslam Hukukçuları) bazıları bir hadis mevcut bulunduğu takdirde o hususta ayrıca bir
hüküm vermekten kaçınıyor, bazıları ise dinin genel hükümleri çerçevesinden çıkmamak şartıyla daha
rasyonalist bir yol güdüyorlar, hal ve şartlara göre şahsî bir hüküm veriyorlardı. Ona göre Kıyas'ta esas olan,
hukukçunun verdiği hükme bir şer'i delil (Kuran ve Sünnetten) göstermesidir.
Güngör (2000:81)’e göre “Hadisi esas tuttukları için Ashâb-ı Hadis denilen hukukçuların yanı sıra bir
de Ashâb-ı Re'y denilenler vardı ki, bunlar dinin diğer hükümlerine aykırı düşmemek şartıyla, hukukçunun
kendince iyi gördüğü bir yolda hüküm vermesini de pekâlâ meşru sayıyorlardı. Bu türlü Rey'e ‘istihsan’389 adı
veriliyordu”. İslam hukukçuları; İmam Şafi’yi Hadis ehlinden, İmam-ı Azam Ebû Hanife’yi ise Re'y ehlinden
kabul ederler. İslam hukukunda dördüncü ve son kuvvet ise, İslâm cemaatinin ortak hükmüdür. Buna İslam
hukukunda ‘İcma’ veya ‘İcma-i Ümmet’ adı verilir. Bunlar İslâm cemaatinin müşterek örflerinden çıkan
hükümleri ihtiva eder.
Güngör, İslâm’ın ilk yüzyıllarında dört büyük mezhebin kurucusu olan imamların İslam fıkhının
esaslarını kurduklarını, onlardan sonra gelenlerin büyük ölçüde bu dört mezhep imamından birinin veya
öbürünün yolunu takip ettiklerini ifade ederek, Fıkıh alimlerinin eskilere müracaatla yetinmesinin ve yeni
yorumların (içtihat) yapılmayışının “içtihat kapısının kapanması” olarak bilindiğini; İslâm reformcularının
modern hayata göre yeni bir yorumlama hareketine girişerek “içtihat kapısının açılmasını istediklerini”
belirtir. Ona (2000: 82) göre İslâm hukuku, “İslâmiyet’in kutsal kaynaklarına dayanır, fakat bu dayanmanın
mahiyeti yanlış anlaşılmamalıdır. İslâm’ın kutsal kitabı Kur'an'daki 6666 –ki bazılarına göre 6297’dir- ayetten
sadece 195 tanesi hukukî hükümler getirmektedir; bunların çoğunluğu ise aile ve miras hukukuna aittir. Bu
yüzden İslâm hukukuna kelimenin klâsik mâniasıyla ‘din hukuku’ diyemeyiz”.

İslam Hukukunda Kıyas (Ölçmek), kıyaslamak, karşılaştırmak ve iki şey arasındaki benzerlikleri tespit etmek, hakkında nass
(âyet hadis) bulunan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak illetten (sebep) dolayı, hakkında nass bulunmayan meselenin
hükmüne bağlamak anlamında bir fıkıh usulü terimi olarak kullanılır.
389
İstihsan, sözlükte güzel saymak, bir şeyi güzel görmek anlamlarına gelir. Fıkıh usulünde, müçtehidin daha kuvvetli gördüğü bir
delil veya bir husustan dolayı, bir meselede benzerlerine verdiği hükümden vazgeçip başka bir hüküm vermesidir.
388
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Ancak bununla birlikte “İslam hukukçuları kutsal metinlerin -Kuran- Hadis, yani şeriat- bir
Müslümana hayatında lazım olacak bütün hukukî hükümleri ihtiva ettiğini kabul ederler.” Güngör’e (2000:
82) göre bir meselede “Kuran ve Hadiste açık bir hüküm bulunamıyorsa bu hükmün orda mevcut olmadığı”
anlamına gelmez. Açıkça ve özel (spesifik) olarak belirtilmediği için, o metinlerden gereken hükmü çıkarmak
hukukçulara düşer. Bu durum, yani bir hukukçunun hukuk kaynaklarından hüküm çıkarmasına içtihat denir.
Müçtehitlerin (içtihat yapanlar, hukukçuların) yapacağı iş gerçekte mevcut olan, fakat bizim açıkça
göremediğimiz bir hükmü bulmak ve onu uygulamaktan ibarettir.
Bu yüzden İslam hukuku, hukuk alimlerinin çeşitli meselelerle ilgili yaptıkları içtihatlar halinde
teşekkül etmiştir. Batı’da olduğu gibi belli bir hukuk sahasında kullanılmak üzere madde madde kanunlar
konmamıştır. Güngör bunu problem olarak görür ve “şüphesiz ki bu bir problemdir” diye dile getirir. Çünkü
bir meselede hüküm vermek için büyük müçtehitlerin yazmış oldukları kitaplara başvurarak hükmü oradan
bulmak gerekiyordu. Bu sistemin hukuk teorisi ve tatbikatı bakımından doğurduğu önemli neticeleri,
özellikle olumsuzluk ve sakıncaları vardır.
1.2. Hukuk Teorisi ve Uygulaması Bakımından Meydana Gelen Zorluklar
Güngör (2000: 82-83), İslam hukukunun uygulamada meydana getirdiği olumsuzluk ve sakıncaları
maddeler halinde açıklayarak şöyle sıralamıştır:
a) İçtihadların bir meselede Allah’ın iradesini bulabilmek için yapılan beşerî (insani) gayretlerden
ibaret olması, bunların hiçbir zaman ilahi iradeyi tam ve kâmil anlamında aksettirmediğini gösterir. İnsanlar
Allah’ın iradesine tam ulaşamazlar, ancak ona yaklaşabilirler. Şu hâlde içtihatların değişmezliği söz konusu
olamaz. Yani bunlar Allah’ın ayetleri değildir, insanın şahsi (kişisel) yorumlarıdır.
b) İslâm hukukunda maddeleştirilmiş kanunlar yerine ilim adamlarının yorumları söz konusudur.
Böyle bir hukuk geliştiği için, İslâm hukukunun bir devlet hukuku olduğu söylenemez. Yani devlet (Kamu)
değil, otorite kabul eden özel şahıslar vasıtasıyla çıkarılan hükümlerden ibarettir. Buna da ‘hukukçuların
hukuku’ denmiştir. Böylece İslam ülkelerinde, devletin kanun koyma yetkisi olsa bile, kanun koyma onun
özel bir yetkisi veya vazifesi değildir.
c) Hukuk sahasında devletten çok âlimlerin söz sahibi olması, hukukun siyasî iktidarca yapılabilecek
tahriflere karşı bir çeşit teminatı olmuştur. İslâm’da esasen bağımsız bir mevkileri bulunan ilim adamları
böylece iktidar sahiplerinin menfaatleri yerine Allah’ın iradesine uygun içtihada bulunmaya önem
vermişlerdir.
d) İçtihat yapan âlimler devlet hiyerarşisinde bir mevkie sahip bulunmadıkları –daha doğrusu böyle
bir zaruret olmadığı- için, belli bir müçtehidin yorumu kabul edilirken, onun şu veya bu otorite makamında
bulunmasına bağlı değil, ilminin derecesine bakılmıştır.
İslâm’ın büyük müçtehitleri Hicret’in ilk üç yüzyılı içinde başlıca hukuk doktrinlerini kurmuşlar,
sonrakiler onların geleneğini devam ettirmişlerdir. Bu yüzden üçüncü yüzyıldan itibaren içtihat kapısının
kapandığı ve Sünnî İslâm hukukunun donduğu söylenir. Özellikle icma kaidesinin bu donukluk ve aşırı
muhafazakârlıkta önemli rol oynadığından bahsedilir. Weiss (1978) her iki hükmün de tam doğru olmadığını
söyler. Güngör de her iki hükmün doğru olmadığını belirtir.
İslâm hukukunun meseleci (casuistic) karakterine rağmen, İslâm devletleri maddeler halinde kanunlar
da tedvin390etmişlerdir. Bunların en yakın ve bilinen misalleri Osmanlı kanunnameleridir. İslâm’da devlet (ve
hükümdar) kanun koymak yerine kanuna uymak ve herkesi uydurmakla görevlidir, bununla birlikte
Osmanlılar devlet görevleriyle serbest hukuk sahasını İslâm’ın umumî prensiplerine aykırı düşmeyecek
şekilde birleştirmişlerdir.
Güngör (2000:84)’e göre, büyük İslâm âlimlerinden Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi, Kanunî tarafından
çıkarılan kanunlara şeriatın tasdik mührünü koymakla kalmamış, idareciler ve hâkim durumunda bulunan
kadılar bu kanunları uygulamakla mükellef olmuşlardır, çünkü kendi otoritelerini onları tayin eden padişahtan
Tedvin, ezberlenen ve bir yere kaydedilen hadisleri yazarak bir araya getirme anlamındaki terimdir. Sözlükte “yazmak,
toplamak, derlemek” anlamındaki tedvin, terim olarak hâfızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde bulunan hadis metinlerini
belli bir tasnife tâbi tutmadan yazıya geçirmeyi ifade eder.
390
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almışlardır. Fıkıhçıların yazdıkları nazarî hukuk eserleri ve bunlara ait uygulamaların dışında devlet tarafından
konulan kanunlar daha çok örf ve âdetlere dayanmıştır. Bunların prensip olarak İslâm hukukuna aykırı
düşmemesi gerekmekle birlikte, uygulamada birçok aykırı örflere göre hüküm verildiği de söylenebilir.
İslâm devletlerinde daha ilk devirlerden itibaren fıkhın bıraktığı boşlukların yaşayan başka hukuk
kaideleriyle doldurulduğu görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle arazi hukuku ve vergi
meselelerinde her yerin örfüne büyük önem verilmiş, ayrıca İmparatorluk içindeki çeşitli cemaatlerin kendi
örfî hukuklarına göre yaşamalarına imkân tanınmıştır (2000: 84).
2. İslam Ülkelerine Batı Hukukunun Girişi
Güngör, İslam ülkelerine Batı hukukunun girişini sadece siyasi sebeplerle izah edilemeyeceğini,
Batının eskiden çok şiddetli olan tesirinin bugün oldukça zayıflamış olmasına rağmen yine de aynı istikamette
kanunlar almaya devam edildiğini belirtir.
İlk tatbikatın İngiliz işgalindeki Hindistan’da görüldüğünü ifade eder. 1860’tan itibaren Hindistan’da
hemen bütün sahalarda modern Batı hukuku hâkim olmuştur. Bu tarihten itibaren gerek Müslüman gerek
Hindu hukukuna ve gerekse mahalli örflere göre çalışan mahkemeler kaldırılarak yerine İngiliz usulü
mahkeme sistemi konmuştur. Bağımsız İslam devletlerine Avrupa hukukunun girişi ise ilk defa Osmanlı
İmparatorluğu’nda 1850 tarihli Ticaret Kanununun ve 1858 tarihli Ceza kanununun konmasıyla başlamıştır
(Güngör, 2000:84).
Her iki kanun Fransızların etkisiyle alınmıştır. Bu şekildeki durum 1917 de Aile Nizamnamesiyle
Hususi (Özel) hukuk sahasına, yani İslam hukukunun en fazla söz sahibi olduğu ve en çok işlediği sahaya da
girmiştir. Güngör’e (2000:85) göre Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra İslam hukukunun resmen
yürürlükten kaldırılmasına kadar gitgide artarak devam eden modern Batılı hukuk eğilimi, şimdi İslam
ülkelerinin büyük çoğunluğuna hâkim olmuş bulunmaktadır.
Hindistan’ın İngiliz işgalinde olması, Osmanlı İmparatorluğu’nun da Batı baskısında bulunması, iki
ülkenin de Batı kanunlarını alması için yeter sebep sayılamayacağını belirten Güngör, “aslında o dönemde
İslam ülkelerinde, modern hayatın gereklerine cevap verecek ve ona uygun gelişmiş kanunlar söz konusu
değildi. Sadece aile ve miras hukuku gibi özel hukuk alanında gelişme sağlanmıştı” diyor. Dolayısıyla ortaya
çıkan pek çok problemin, özellikle de Amme (Kamu) hukuku alanında bırakılan boşlukların giderilmesi
bakımından Batı’dan kanunların alınması gereğine işaret edenler olmuştur. Öyle ki Güngör’e göre, Batılı
hukukuna karşı yerli hukuku savunanlar da mevcut hükümlerin yeterli olduğunu söyleyememişlerdir; ancak
bunlara yine İslami çerçevede çözüm bulunmasını istemişlerdir.
3. İslam Hukukunun Gerileme Sebepleri
Bu konuda farklı görüşlerin bulunduğunu belirten Güngör, bu hukukun kısa zamanda, yani hicri
üçüncü asır sonlarından itibaren, aşırı muhafazakâr bir karakter kazandığını, yeni yorumlara yolu tıkadığını
ve gelişmenin bu yüzden mümkün olmadığını söyleyenlerin var olması gibi; tıkanmanın icma391 esasından
doğduğunu söyleyenlerden başlayarak genellikle dine dayanan hukuk sistemlerini çağdışı bulanların da var
olduğunu dile getirir. Bunun dışında da değişik görüşler ileriye sürülmüştür. Bu görüşleri tek tek ve maddeler
halinde tahlil ederek incelemiştir. Tahlilinde katıldığı ve katılmadığı noktaları açıkça belirtmiştir.
a) Bu görüşlerin en önemlisi din hukuku konusunda ortaya atılan iddialardır. Güngör’e (2000: 86)
göre, bu iddia aydınlar arasında cazip olanıydı. Görüşü savunanların iddiası dinin değişmez prensipleri
üzerinde durarak çok eski zamanlardaki hayata ait kaidelerin çok sonraki bir hayata uygulanmasının istenmesi
ister istemez pek çok güçlüklere yol açacak, böylece din hukuku hayata intibak edemeyecektir.
b) Güngör’ün, kendisi de dahil, İslam hukukunun gerilemesini “sosyal değişme” açısından ele alanlar
hukuku, cemiyet hayatının bir bağımsız değişkeni olarak görmüşlerdir; bunlara göre hukuki değişmeler
cemiyet hayatında da değişmelere yol açar. Ona göre bu görüş Batıdan kanun tercüme eden devlet adamlarının
da başlıca dayanağı olmuştur: Cemiyeti değiştirmek isteyenler hukuki ilişkileri değiştirmişlerdir (2000: 86).

391

Hz. Peygamber'in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dini bir konuda ortak hüküm vermeleridir.
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c) İslam hukuku, İslam cemiyeti içindeki öneminden ziyade, İslam dünyasındaki gerilemenin çeşitli
sebepleri arasında sayılmıştır. “Bu sebeple İslam hukukunun nerelerde başarılı olduğu değil, nerelerde
başarısız olduğu meselesi önem kazanmıştır. İslam hukukunun yetersiz kaldığı sonraki devirlerde onun
taşıdığı özellikler, böyle bir yetersizliğin bulunmadığı dönemlerde de bir gerilik unsuru sayılmaktadır. İçtihat
kapısının kapanması işte bu düşüncenin eseri olarak, temel kusur (hata) diye gösterilmektedir”. Güngör bu
görüşlere bütünüyle katılmadığını, bazı noktalara itiraz ettiğini ve itiraz noktalarını aşağıdaki şekilde
açıklamıştır (2000: 87-88).
3.1. Erol Güngör’ün İtiraz Noktaları
a) “İslam hukukunun yeni ihtiyaçlara cevap verecek birer gelişme gösteremediği çağlar, İslam
cemiyetinin bir bütün olarak Batı’daki gelişmelere ayak uydurmakta büyük güçlük çektiği çağlardır… İslam
hukukunun geri kaldığı dönem, değişmelerin dışarıdan geldiği ve eskiden hiç görülmeyen bir sürat kazandığı
dönemdir.” “Aile, miras, vakıf gibi konularda eski hakimiyetini koruyan İslam hukukunun ticaret, borçlar,
ceza hukuku sahalarında, aynı zamanda usul hukuku konusunda yerini Batılı hukuk sistemlerine terk etmesi,
bütün bu sahaların İslam cemiyetinin takip edemediği, kontrol edemediği, ancak peşinden yetişmeye çalıştığı
bir takım süratli değişmelere uğraması yüzündendir. Hukuki değişmenin sürati ile siyasi, idari, teknolojik ve
iktisadi değişmenin hızı birbirine paralel olarak git gide artmış, son elli yılda en yüksek seviyesine varmış
bulunmaktadır.” Hicretin üçüncü asrından sonra fıkıh alimlerinin artık hep eski ekollere bağlı kalarak hüküm
vermeleri bir zaaf (eksiklik) olarak görülmemiştir. “İslam devletleri sonraki yüzyıllarda da dört (İsna Aşeriye
ile beş) mezhep hukukunun belirtilen kurallarının dışına çıkmamanın sıkıntısını yaşamadılar. En azından on
altıncı yüzyıla kadar İslam dünyasında bir hukuk buhranı olmamıştı diyor (2000: 86).
b) Hayatın değişen şartlarına karşılık Müslümanlar gerekli hukuki değişmelerle yeni şartlara intibak
edebilmişlerdir. Bu esnekliğin en büyük delili Güngör’e göre, dört mezhebin gerektiği zaman birbirlerine ait
hükümleri benimseyip tatbik etmeleri olmuştur. Hatta Güngör (2000: 86-87), “hicri üçüncü yüzyıl ile
dokuzuncu yüzyıl arasında İslam hukuku, o çağlarda mevcut diğer bütün hukuk sistemlerinden daha üstün bir
sistem olarak tanınmıştır. Bu yüzyıllar içinde hukukla hayat arasındaki uyum, her ikisindeki değişmelerin de
aynı kaynaklara dayanmış olmasına bağlı bulunuyordu” diyor.
c) Güngör’e (2000: 87) göre Moğol istilası gibi geçici bir dönem hariç bu çağlar İslam dünyasının
hakimiyet çağlarıdır. Dışarıdan zorlamalara gerek kalmadan İslam dünyası her türlü siyasi, sosyal, hatta
iktisadi değişimleri kendi içinden, kendi dinamiği ile gerçekleştirebiliyordu. Kısacası hayatı yapanlarla
hukuku yapanlar aynı insanlardı ve hukuk sistemlerini hayattaki değişmelere istedikleri gibi
uydurabiliyorlardı.
Güngör’ün katılmadığı diğer bir nokta da aynı çağlarda sosyal değişme hızının sonraki yüzyıllara
kıyasla çok yavaş olmasıdır. Ona göre, İslam'ın ilk üç asrında daha çok teorik ilimlerde (felsefe, matematik,
tıp gibi) ve kısmen teknolojide meydana gelen ilerlemeler olmuştur. Fakat sonra, Rönesans devrinin büyük
gelişmelerine kadar bütün dünyada hayatın çehresi pek az değişmiştir. Dolayısıyla sosyal değişmenin bu kadar
az olduğu bir devirde hukukun geri kalması söz konusu olamazdı.
d) On beşinci yüzyıl başından on altıncı yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğunda git gide
genişleyen bir devlet teşkilatı söz konusudur. İdaresi altına aldığı geniş topraklar ve farklı kavimler dolayısıyla
hukuk müesseselerini de geliştirmek ihtiyacını duymuştur. Bu durum, Osmanlı devletine önemli bir güçlük
çıkarmamıştır. Hatta başkalarına –İngiltere gibi- örnek olacak bir sistem geliştirebilmesini sağlamıştır.
Avrupa’da modern hukukun doğuşuna ve gelişmesine yol açan büyük değişmelerin hemen hepsi de on beşinci
yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır (2000: 87).
Sonuç olarak Güngör (2000: 88)’e göre, meseleyi bu şekilde ele alınca İslam hukukunun yetersizliği
hakkındaki iddiaların yanlış olduğunu kolayca söyleyebiliriz. İslâm hukuku modern (yeni) hayatın gereklerine
uyma imkânlarından özü itibariyle mahrum değildir; onun dayandığı esaslardan bugünkü hayat için hüküm
çıkarmanın imkânsız olduğu söylenemez. Nitekim bunun en güzel örneğini 1876 tarihli “Mecelle-i Ahkâm-ı
Adliye” (Hukuk Komisyonu) yaptığı düzenleme ile vermiştir. Bu düzenlemede Mecelle adıyla bilinen hukuk
koleksiyonu ortaya çıkmıştır.
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3.2. Mecelle’nin Oluşumu ve Önemi
Fransız kanunlarının iktibası yolunun izlenmesi yönündeki görüşlere karşı çıkılarak yerli-millî bir
düzenleme yapılması gerektiği yönündeki anlayış çerçevesinde Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Komisyonu
kurulmuş ve bugün kısaca Mecelle392 olarak anılan bir Mukaddime ve on altı Kitaptan oluşan 1851 maddelik
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye hazırlanmıştır. Her bir kitabın ayrı bir komisyonu vardır ve tamamlanan kitap
yürürlüğe konulmuştur.
Tanzimat’tan sonra Türk devleti modernleşme hareketleri içinde hukukî bünyesinde de birtakım
değişikliklere gerek gördüğü zaman, “hem mahakim-i şer’iyyede mûteber ve mer’î ve hem de mecâlis-i
nizâmiyede hukuk davaları için kanun vaz’ından müstağni” olmak için hem modern ihtiyaçları karşılayan
hem İslâm hukukuna dayanan eserlerin yazılmasına karar verilmiş, bu kararın biraz gecikme ile ortaya çıkan
bir mahsulü de meşhur “Mecelle” olmuştur.
Mecelle, bugün yürürlükte bulunan hiçbir kanunun birebir karşılığını oluşturmamaktadır. Mecelle’de
Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında yer alan
birçok konu ve kurum düzenlenmiştir. Bu anlamda Mecelle, Özel Hukuk niteliği taşımaktadır. Mecelle’nin
Genel İlkeleri’ni oluşturan ilk yüz maddesinde yer alan hükümlerin çoğunu, Hukukun Genel Prensiplerini
ifade etmekte kullanılan hukuk vecizeleri olarak nitelendirmek mümkündür.
Güngör’e (2000:88) göre Mecelle’nin alışılagelmiş şer’î tedvinlerden (codification) farklı olarak,
Batı’daki kanunlar gibi maddeleştirilmiş esaslara dayandığı görülüyor; yani o, İslâm hukukunun kendi
geleneği içinde ortaya çıkmaktan ziyade modern hukuk sistemlerine intibak etmek zarureti ile doğmuştur.
Fakat bu intibak gayretinin başarı ile sonuçlanmadığını kimse iddia edemez. Mecelle mükemmel bir kanun
mecmuasıdır ve onu tertipleyen heyetin reisliğine getirilen Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) dünyanın büyük
hukukçuları arasında haklı yerini almıştır.
Güngör, Mecellenin mükemmel bir eser olmakla birlikte mecelle hareketinin başarıya ulaşamadığını,
yani Osmanlı İmparatorluğunun aynı espri ile bütün hukuk sistemini modernleştirmeyi başaramadığını belirtir.
Ona (2000: 88-89) göre bunun sebebi Osmanlı (İslâm) cemiyetinin dışarıdaki değişme (ve dolayısıyla
içerideki değişme) hızına ayak uyduramayışı, daha doğrusu değişmeyi kontrol edemeyecek kadar onun
şiddetli baskısı altında kalmasıdır. Tek kelime ile, İslâm dünyasındaki hukuk hareketleri modern hayata
yetişememiştir.
Güngör, o dönemde İslam cemiyetinin elindeki hukuk kaynaklarını kullanabilecek yetişmiş insan
gücünden dahi mahrum olduğunu dile getirerek, bu gerilemenin üzücü neticelerinin Mecelle mukaddimesinde
de açıkça ifade edildiğini belirtir. Ona (2000: 89) göre İslam dünyasındaki bu umumi gerilik artık kapatılması
imkânsız görünen bir mesele haline geldiği zaman, İslam ülkeleri Batı kanunlarını birer-ikişer alarak hukuk
meselesini kısa yoldan çözmek zorunda kalmışlardır. Anlaşılıyor ki Güngör, Mecelle hareketini doğru
bulmakla birlikte geç kalmış ve toplumun hızlı değişimine ayak uyduramamış bir olay olarak
değerlendirmektedir. Dolayısıyla Güngör gibi Mecelleyi mükemmel görenler olduğu gibi onu eleştirenler de
vardır. Mecelle, içtihatta-ilkeye dayanan bir hukuk anlayışının kurallı hale getirilmesidir. Bir kısım hukukçu,
Mecelleyi değersiz, işe yaramaz, orta çağ kalıntısı bir anlayışın ürünü, ihtiyaçlara cevap vermekten uzak bir
kanuni metin; bir kısım hukukçu ise Güngör gibi bir şaheser, mükemmel bir kanun, kusursuz bir metin olarak
nitelendirmektedir.

Mecelle, Arapça çok büyük boy kitap anlamına gelir. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları
arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kurallarıdır.
Bir giriş 16 bölümden oluşur ve 1851 madde içerir. Mecelle, kendi çağında 13 yüzyıllık İslami fıkıh geleneği üzerinde inşa
edildiği halde, maddeler halinde düzenlenmiş analitik ve pozitif bir hukuk sistemini oluşturur. Tanzimat Fermanı ile açılan
dönemin en önemli kanunu ve Osmanlı modernleşmesinin en önemli eserlerindendir. Türk Medeni Kanunu'na ek olarak çıkarılan
864 sayılı Tatbikat Kanunu'nun 43. maddesiyle 4 Ekim 1926'da Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasına rağmen Mecelle, halef devletlerinin çoğunda (Mısır hariç) kalıcı bir etki bırakmıştır.
Mecelle, etkili ve tutarlı bir hukuk kaynağı olarak çoğu ülkede uzun süre devam etmiştir.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_hukuku, e. t: 18.10.2020).
392
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Oysa Mecelle, her şeyden önce bir insan eseridir; özellikleri, iyilikleri, mükemmellikleri olduğu kadar
eksiklikleri de olan bir kanun olması normaldir. Bu sebeple sempati veya antipati ile duygusal yaklaşmak
yerine, günün şartları ve ihtiyaçları; kanun yapma teknikleri ve aynı dönemde başka ülkelerde yapılan
kanunlar dikkate alınarak değerlendirme yapmak gerekir.
Sonuç olarak İslam ülkeleri Batı medeniyetine süratle intibak etmek zorunda idiler; bunun için neyi –
doğru veya yanlış- zaruri ve acil gördülerse onu yaptılar (aldılar). Ancak bazıları mevcut İslam hukukunun
hala yeterli olduğunu onun için dokunulmaması gerektiğini savunurken, bazıları İslam hukukunu Batı
hukukuyla değiştirmenin yanı sıra onu pek çok kötülüklerin anası olarak suçlama yolunu tercih ettiler.
Güngör (2000: .91), Batılı hukukun alınmasıyla ortaya çıkan kargaşanın büyük kısmını İslam
hukukunun değil, fakat geleneksel cemiyetin sarsılmış olmasına dayandırarak, intibaksızlıkların tamamıyla
İslam hukukunun terkedilmesine bağlamanın doğru olmadığını belirtir. Meseleyi sosyolojik açıdan
değerlendirerek, “…gerçekte İslam cemiyetinin Hristiyan Avrupa kaynaklı kanun ve nizamlarla baştan başa
değiştirilmeye çalışıldığı söylenebilir; ancak hukuk açısından bütün değişiklik İslam hukukuyla ilgili değildir”
diyor.
SONUÇ
İslam dünyasındaki hukuki gelişmeleri ve yaşanan problemleri “İslamın Bugünkü Meseleleri” adlı
eserinde “İslam Hukukunun Meseleleri” başlığıyla ele almış, incelemiş ve tartışmıştır. Öncelikle İslam hukuku
denilince din hukukunun algılanmaması gerektiğine işaret etmiştir. İslam hukukunun din hukuku olmadığını
belirtir. İçtihat müessesesi var ve değişmez kanunlar yok. Zamana, olaylara göre uygulanan kanunlar var. Söz
konusu çalışmasında İslam Hukukunun kaynaklarını, gelişmesini, sistemli hale dönüşmesi konusundaki
problemlerini ele almıştır. Toplum hayatının gelişmesini değerlendirmiştir. Batı Hukuku ile İslam dünyasının
en önemli meselelerinden birinin hem İslam’a hem de modern hayata uygun bir hukuk sisteminin kurulması
olduğunu belirtmiştir. Ona göre din sadece insanla Tanrı arasındaki münasebetleri değil, insanla insan ve
toplum arasındaki münasebetleri de düzenler. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren pek çok İslam ülkesi Batılı
kanunları kabul etmeleri dolayısıyla huzursuzluk yaşamıştır. Güngör bu huzursuzluğun modern hukuk
sistemine karşı reaksiyonları değil, modern sistemlerin tamamen yabancı kültürlerden olduğu gibi alınmasına
karşılık, yerli hukuku gözetecek kanunlara duyulan özlemi temsil etmek için yapıldığı inancındadır.
Belirtilmesi gereken önemli hususlardan birisi Güngör’ün hukukçu değil, sosyal bilimci oluşudur;
Sosyal Psikolog ve Sosyologdur. İslam Hukuku meselelerini sosyal bilimci gözüyle incelemiş ve tespitlerini
bu anlayışla dile getirmiştir. İslam Hukukunun meseleleriyle ilgili ilmi tespitlerini yaparken bu hukuk
sisteminin bir yandan köklerini, kaynaklarını, diğer yandan eksikliklerini, özellikle aydın çevrelerinde yapılan
eleştirileri ve toplumun değişme hızıyla İslam ülkelerinde yapılan hukuk reformlarının paralelliği
konusundaki incelemelerini sürdürmüştür. İslam Hukukunun Kaynaklarını Kuran, Hadis veya Sünnet, Kıyas
ve İcma veya İcma-i Ümmet olmak üzere dört başlık altında ele almıştır. Hz. Peygamber hayatta iken
uygulamayı bizzat kendisi Kuran’a dayandırarak yapıyordu. Dolayısıyla problem de çıkmıyordu. Fakat
sonraki yıllarda problemler çıkmıştır. Bu problemleri mezhep kurucularının geliştirdiği içtihatlarla çözme
yoluna gidilmiş ve farklılıkların meydana gelmesine yol açılmıştır. Mesela Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu
Hanife Re’y ehlinden olarak zamanın hükmüne göre karar verirken, Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii
sünnet ehli olarak Hz. Peygamber dönemindeki uygulamaları esas almıştır. Buna rağmen Güngör, on altıncı
yüzyıla kadar ciddi bir problemin çıkmadığını mevcut hukuki uygulamaların yeterli olduğu düşüncesindedir.
Özellikle Rönesans’tan sonra toplumlarda meydana gelen hızlı değişime karşılık İslam dünyasının bu
konuda gelişme sağlayamadığını; hukuki değişmenin hızı ile siyasi, idari, teknolojik ve iktisadi değişmenin
hızının birbirine paralel gitmediğini, bu açıklığın giderek devam ettiğini ve problemlere yol açtığını
belirtmiştir. Mecelle, Batılı tarzda bir hukuk sayılır, mükemmeldir fakat o dönem sıkıntılıdır ve bu sıkıntıya
çözüm olamamıştır. Mecelle ile yapılan reformun önemli olmakla birlikte gecikmiş bir çalışma olduğunu,
İslam Hukukunun toplum gelişmesinin ve sosyal değişmenin gerisinde kaldığını, değişmeye paralel
gitmediğini söylemiştir. Ona göre on altıncı yüzyıldan sonra batıdan alınan hukuk sistemleri de kısa sürede
çözüm getirmemiştir. Mesela bu yüzyıldan sonra belirli aralıklarla alınan hukuk metinleriyle Özel Hukuk
sahasında miras ve aile hukuku dışında kalan sahalar serbest bırakılmıştır. Kamu Hukuku alanında alınan ceza,
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borç, ticaret hukukları ise uzun süre uygulamalarında sıkıntılar ve çelişkiler yaşanmıştır. Aynı şekilde Özel
Hukuk sahasındaki aile ve miras açısından da sıkıntılar ve tartışmalar uzun süre devam etmiştir.
Güngör, İslâm hukukunun meseleci karakterine rağmen, İslâm devletleri maddeler halinde kanunlar
da tedvin (yazılı kanun) etmişlerdir. En büyük örneği Kanuni’nin yaptıklarıdır. Fakat buna rağmen hızlı
değişmenin önüne geçilememiştir. Böylece İslam dünyasının kendi hukuk sistemini unutarak veya dışlayarak
Batılı Hukuk sistemine yöneldiğini ve bunun da huzursuzluklara yol açtığını söylemiştir. İlmi yönüyle
bakacak olursak Batı dünyası felsefe ve bilimde olduğu gibi Hukuk anlayışının birtakım temellerini de İslam
dünyasından almış ve sistemleştirmiştir. Fakat Batı dünyası bunu sistemli ve düzenli hale getirirken İslam
dünyası bunu zamanında başaramamıştır. Fikri bir buhranın içine sürüklenen İslam dünyası, bu buhranını
hangi hukuk kurallarıyla çözeceğinin telaşına düşmüş ve Batıdan tercüme yoluyla hukuk metinleri ithal etmek
zorunda kalmıştır.

1.
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3.
4.
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Öğr. Gör. Dr, Hande Özolgun AKKURT393
TEKİRDAĞ İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE İŞLETME BAŞINA DÜŞEN DESTEKLER, VERGİ
ve KESİNTİLERİN ANALİZİ394
ANALYSIS OF SUPPORTS, TAXES and DEDUCTIONS PER BUSINESS IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN TEKIRDAG
ÖZ
Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin
yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan
bilim dalıdır. Tarım, ülke nüfusunun sürdürebilmesi, ekonomiye, istihdama ve milli gelire olan katkıları ile
tüm dünyada ekonomik faktörlerin başında yer alan vazgeçilmez bir sektördür. Tarımda bitkisel üretim
hayvansal üretimi tamamlar ve bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Az gelişmiş ülkeler
kalkınmayı sadece sanayileşme olarak gördüklerinden, uyguladıkları ekonomik politikalar çarpık kentleşme
gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Toplumun giderek artan tarım ürünleri talebi de hızlı nüfus artışı
nedeniyle tarım ürünleri talebi de karşılanamamaktadır. Bu fonksiyonlar sebebiyle bu sektöre tüm dünyada
özel olarak önem verilmektedir.
Bu araştırmanın temel amacı Tekirdağ ilinde tarım işletmelerinde işletme başına düşen destekler, vergi
ve kesintileri hesaplayarak ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda Tekirdağ ilinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan
182 tarım işletmesiyle görüşülmüştür. Toplanan verilerin kullanılmasıyla işletmelerin ekonomik analizi
yapılarak tarım işletmelerinde işletme başına düşen destekler, vergi ve kesintiler hesaplanmıştır. Bu çalışma
ile tüm işletmelerde ve neredeyse tüm işletme büyüklük gruplarında, işletmelerin ödedikleri vergi ve kesintiler
elde ettikleri desteklerden fazla olduğu, eğer devlet bir dizi önlemler alarak tarımsal desteklemeleri iyileştirme
konusunda birtakım çalışmalar yapmazsa, olumsuz ekonomik koşullara sahip tarım işletmelerinin
durumlarının daha da kötüye gideceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Destek, Vergi ve Kesintiler.
ABSTRACT
Agriculture or agriculture is a branch of science that deals with the production of herbal and animal
products, increasing their quality and yield, keeping these products under suitable conditions, processing,
evaluating and marketing them. Agriculture is an indispensable sector that is one of the leading economic
factors in the world, with its contributions to the economy, employment and national income, and to sustain
the population of the country. Crop production in agriculture complements animal production and they are
parts of an inseparable whole. Since underdeveloped countries see development only as industrialization,
their economic policies have created various problems such as unplanned urbanization. he increasing demand
for agricultural products of the society cannot be met due to the rapid population growth. Due to these
functions, this sector is given special importance all over the world.
The main purpose of this research is to calculate and reveal the supports, taxes and deductions per
enterprise in agricultural enterprises in Tekirdağ. In this context, 182 agricultural enterprises dealing with
agriculture and animal husbandry in Tekirdağ province were interviewed. Using the collected data, the
economic analysis of the enterprises was made, and the supports, taxes and deductions per enterprise in
agricultural enterprises were calculated. With this study, it has been revealed that in all enterprises and
almost all business size groups, the taxes and deductions paid by the enterprises are more than the supports
they receive, and if the state does not take some measures to improve agricultural supports, the situation of
agricultural enterprises with negative economic conditions will worsen.
Keywords: Agriculture, Supports, Tax and Deductions.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, hozolgun@nku.edu.tr, ORCID: 00000003-1204-4679
394
Öğr. Gör. Dr. Hande Özolgun AKKURT’un doktora tezinden yararlanılmıştır.
393

558

http://www.turansam.com
************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

1.
GİRİŞ
Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilerek verim ve kalitelerinin arttırılması, üretilen bu
ürünlerin elverişli şartlarda muhafaza edilmesi, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlamasını ele almaktadır
(Sakar, 2018, s.16).
Tarımda bitkisel üretim, hayvansal üretimi tamamlayan ve birbirinden ayrılmaz bir bütünün
parçalarıdır. Aynı zamanda bitkisel yapıya sahip olan ormanda, toprağı koruyan, su kaynaklarını besleyerek
zengin hale getiren, hatta iklime de olumlu etkisi olan bir özelliğe sahiptir. Tarım ülke nüfusunun yaşamını
sürdürebilmesi, ihracata yaptığı doğrudan ya da dolaylı etkileri, istihdama ve milli gelire olan katkısı, diğer
sektörlere hammadde ve sermaye temin etmesi ile tüm dünyada ekonomik faktörlerin başında yer alan
vazgeçilmez bir sektördür (Doğan, 2009).
Çoğu ülke ekonomisinin temelini tarım sektörü oluşturmaktadır. Bir ülkenin tarımına gerekli önem
verilmemişse, o ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve ekonomik büyümesinin hedeflenen düzeylere
ulaşması beklenemez. Az gelişmiş ülkeler kalkınmayı sadece sanayileşme olarak görmektedirler. Bu sebeple
uyguladıkları ekonomik politikalar çarpık kentleşme gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında
toplumun giderek artan tarım ürünleri talebi hızlı nüfus artışı sebebiyle karşılanamamaktadır (Metin, 2007, s.
2).
Muhasebe tarım işletmelerinde ihtiyaç duyduğu ölçüde önem kazanmalı ve faydası da yüksek bir hale
gelmelidir. Tarım muhasebesi, tarımsal faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan parasal işlem ve olayları kaydeden,
sınıflandıran, elde edilen bu bilgileri özetleyen, yorumlayarak analiz eden bir muhasebe dalıdır. Tarım
sektöründe meydana gelen sermaye yoğun gelişmelerle birlikte bu işletmeler için tarım muhasebesi mühim
bir konuma gelmiştir. Bu sebeple ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır
(Şentürk ve Yardımcıoğlu, 2018).
Başta büyük tarım işletmeleri olmak üzere tüm işletmelerin, ana faaliyet konusu tarım olsa da
faaliyetlerin niteliği, hacmi, çeşitliliği ve karlılığından ötürü endüstri işletmesi gibi yönetilmeleri
gerekmektedir. İşletme yönetimi tarafından pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe gibi bölümler
oluşturulur ve bu bölümler üretimden satışa kadar birçok alanda faaliyetlere yön verir. Özellikle son yıllarda
tarımda ihracata ağırlık verilmesi sayesinde tarımdaki gelişme hızlanmıştır. Bu durum da işletmelerde
muhasebe bölümünü önemli bir konuma taşımaktadır (Fidan, 2018).
Fakat ülkemizde tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun küçük işletme ve aile işletmesi olması
ve bu işletmelerin kayıt tutması ile ilgili yasal bir zorunluluğun olmaması sebebiyle işletmeler muhasebe kaydı
tutmamaktadırlar.
Türkiye’de tarımın ekonomi ve istihdam içindeki payı geçmişten beri küçümsenmeyecek kadar büyük
olmuştur. Bu sebeple bu sektör hep gündemde olmuş, ama bu alanda oluşan problemlere kalıcı çözümler
getirilememiştir. Özellikle gerçekleştirilen destekleme politikaları ussallıktan uzak ve çoğu defa halkçı
kaygılara dayandırılmıştır. Bu durum da tarım sektörünün diğer alanlarında yer alan problemlerin çözüme
kavuşturulmasına engel olmuştur. Farkına varılmadan da olsa, destekleme ödemeleri tarımsal nüfusu tasfiye
edici bir politika olarak kullanılmamış, tam aksine tarımsal üretimi arttırıcı şekilde kullanılmıştır. Bu da
verimlilik, çok parçalılık gibi problemlerin çözülmesinde engel teşkil etmiştir (Acar ve Bulut, 2009).
Tarımsal destekler, tarım sektörünün arzu edilen şekilde yönlendirebilmek için verilir. Bu destekler,
tarım sektöründe ortaya çıkan sorunları çözebilmek, üretimde yetersizliği giderebilmek ve tarımda yeni
teknolojilerin benimsenmesini sağlamak için uygulamaya konulan hükümet müdahaleleridir. Burada asıl
hedef, desteklere bağımlı olmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen ve rekabet edebilen bir sektör haline
getirmek olmalıdır. Bu sebeple hem sektörün yapısal ve dönemsel problemlerinin çözümüne katkı sağlaması,
hem de çiftçi gelirini olumlu olarak etkilemesi beklenmektedir (Kara, 2018).
Türkiye’de tarımsal destekleme politikalarının amacı, ülke ihtiyaçlarına uygun olarak optimal üretim
yapısının sağlanarak üreticinin korunması ve uygun gelir imkanına kavuşturulmasıdır. Bu şekilde tarımın ülke
ekonomisine olan katkısı da artacaktır (Yalçınkaya, Yalçınkaya, Çilbant, 2006).
Türkiye’de devletin tarım sektörüne ilişkin destekleme politikaları, uzun yıllar taban fiyat saptanarak
destekleme alımları yapması şeklinde olmuştur. İlerleyen dönemlerde ise, girdi destekleri, hayvancılık
destekleri, düşük faizli kredi, teşvik primi ödemeleri ile ürün bazında belirli ürünlerde ekim alanının
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sınırlandırarak alternatif ürünlere geçişi özendirecek destekleme primleri ve tazminat ödemeleri gibi
uygulamalarla tarım sektörü desteklenmiştir (Yalçınkaya vd., 2006).
Bu çalışmanın amacı, işletme başına düşen destekler, vergi ve kesintileri analiz ederek işletmelerin
durumun ortaya koymaktır. Bu kapsamda Tekirdağ ilinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 182 tarım işletmesi
ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler aracılığıyla bu işletmelerin elde ettikleri tarımsal desteklerinin,
ödedikleri vergi ve kesintilerin analizleri yapılmıştır. Böylelikle bu ildeki tarımsal işletmelerin ekonomik
durumları, işletmelerin tarımsal destekler ve vergiler açısından durumları ortaya konmuştur.
2.
Destek, Maliyet Analizleri
Bu bölümün birinci kısmında işletme büyüklük grupları ve tüm işletmeler için 2015 yılı için destek,
maliyet analizleri yapılmıştır. İlk olarak işletme başına düşen destekler, işletme başına düşen vergi ve
kesintiler ve desteklerle vergiler ve kesintiler arasındaki fark hesaplanmıştır.
Çizelge 2.1. 2015 Yılı İşletme Başına Düşen Destekler (TL)
İşletme
Büyüklük
Grupları
(dekar)
20- 40 arası
41- 80 arası
81- 140 arası
141- 250 arası
250 ve üzeri
Tüm
İşletmeler
Ortalaması

Ortalama
Büyüklük
(da)
25,14
62,28
110,03
188,70
353,62

Ürün

Mazot

Gübre

Sertifikalı Toprak İyi
Süt
Hayvancılık
TOPLAM
Tohum
Analiz Tarım
Desteği

1.109,46
2.197,84
4.324,07
7.871,79
15.917,91

184,05
344,42
639,97
1.104,12
2.094,76

213,00
397,14
727,73
1.253,15
2.345,12

6,28
22,67
278,28

20,54
14,30
170,38
386,98
848,10

143,09

6.012,73

841,47

952,29

51,18

269,62 27,31

33,72
121,38

1.484,11
802,91
1.208,08
726,63
422,93

414,00
401,86
676,62
341,58
284,28

3.425,16
4.198,47
7.746,85
11.706,92
22.312,76

916,00

429,63 9.500,23

Çizelge 2.1.’de işletme büyüklük grupları ve tüm işletmeler için 2015 yılı için işletme başına düşen
destek miktarları gösterilmiştir. Çizelgede ortalama büyüklüklere yer verildikten sonra, ürün, mazot, gübre,
sertifikalı tohum, toprak analiz, iyi tarım, hayvancılık ve süt destekleri gösterilmiştir. Bu miktarlara göre son
sütunda ise destek toplamları verilmiştir. Çizelge 2.1.’den görüleceği üzere işletme büyüklükleri arttıkça,
işletme başına düşen destek miktarları da artmaktadır. Örneğin 20-40 dekar arasındaki işletmeler 3.425 TL
destek alırken, 250 dekar ve üzerindeki işletmeler 22.313 TL destek almaktadır.
Çizelge 2.2. 2015 Yılı İşletme Başına Düşen Vergi ve Kesintiler(TL)
İşletme Büyüklük Grupları (dekar)
20- 40 arası
41- 80 arası
81- 140 arası
141- 250 arası
250 ve üzeri
Tüm İşletmeler Ortalaması

Ortalama
Büyüklük (da)
25,14
62,28
110,03
188,70
353,62

Kesintiler Ödenen
Stopaj
137,02
472,28
267,94
805,82
309,87
884,65
466,42
1.474,54
892,51
2.622,22

143,09

379,57

1.171,57

Ödenen
KDV

TOPLAM

6.928,73
6.778,75
7.579,80
9.717,28
11.777,83

7.538,03
7.852,51
8.774,32
11.658,24
15.292,56

8.228,04

9.779,18

Çizelge 2.2.’de işletme büyüklük grupları ve tüm işletmeler için işletme başına düşen vergi ve kesinti
miktarları gösterilmiştir. Ayrıca işletmeden yapılan kesintiler, işletme tarafından ödenen stopaj ve Katma
Değer Vergisi gösterilmiştir. Bu miktarlara göre son sütunda da vergi ve kesintiler toplamı verilmiştir. Çizelge
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2.2. incelendiğinde, işletme büyüklükleri arttıkça, işletme başına düşen vergi ve kesintilerin de arttığı
görülmektedir. Örneğin 41-80 dekar arasındaki işletmeler 7.853 TL vergi ve kesinti öderken, 250 dekar ve
üzeri işletmeler 15.293 TL vergi ve kesinti ödemektedir.
3.SONUÇ
Tarım sektörü, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal
olarak gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevleri de günümüze kadar sürdürmüştür. 2000’li
yıllarda Türkiye’de tarımla ilgili girişimlerde bulunulması ve bu alanda desteklerin payı arttırılmasına rağmen
sektörün önemli yapısal problemleri çözüme ulaşamamıştır.
Tekirdağ İli tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve elde ettikleri tarımsal desteklerle çiftçilerin
ödedikleri vergi ve kesintileri ortaya koymak amacıyla ilde 182 işletmeyle görüşülmüş, her bir işletmenin
yaptığı tüm üretim faaliyetleri, katlandıkları maliyetler ve diğer konular hakkında anketler doldurularak
detaylı bilgiler toplanmıştır. Elde edilen veriler gerek 182 işletmenin toplamı, gerekse işletme büyüklük
gruplarına göre hesaplanarak yorumlanmıştır. İşletmeler sahip oldukları arazi bakımından 20-40 dekar arası,
41-80 dekar arası, 81-140 dekar arası, 141-250 dekar arası ve 250 dekar ve üzeri olmak üzere 5 farklı tabakaya
ayrılmış, bu grupların verileri de özel olarak yorumlanmıştır.
Bölgedeki tarım işletmelerinin ortalama işletme büyüklüğü 143,09 dekar olarak hesaplanmış olup,
işletme başına elde edilen destekler 9.500,23 TL olarak hesaplanırken, ortalama vergi ve kesintiler ise
9.779,18 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm işletme büyüklük grupları incelendiğinde ise, 250 dekar ve üzeri
büyüklüğe sahip olan işletmeler hariç diğer bütün işletmelerin hem işletme hem de dekar başına ödedikleri
vergiler, elde ettikleri desteklerin oldukça üzerinde olmuştur.
Buradan da anlaşılacağı üzere, bulunan sonuçlara göre hem işletme hem de dekar başına işletmelerin
elde ettikleri destekler, ödedikleri vergiler ve kesintilerin altında kalmıştır. İşletmeler için elde edilen destek
miktarları oldukça düşük, bunun yanında ödedikleri Katma Değer Vergisi, stopaj ve diğer kesintiler oldukça
yüksek olmuştur. Elde edilen destekler, işletmelerin vergi ve kesintilerinin ancak bir kısmını
karşılayabilmektedir. Bu tutar da çiftçiler için oldukça yetersizdir.
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(72)
Oğuzhan KUZU
TÜRK İÇ POLİTİKASINDA BAŞLICA ETKENLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TEORİLERİ EKSENİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
KEY FACTORS IN TURKISH DOMESTIC POLICY AND TURKISH FOREIGN POLICY ON THE
AXIS OF INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES

ÖZ
Bu makalede geçmişten günümüze Türk iç ve dış politikasında gerçekleşen olayların yüzeysel ölçüde
ve uluslararası ilişkiler teorileri, yaklaşımları ele alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Aynı zamanda Türk
iç politikasında gidişat yönünü etkileyen başlıca etkenlerin ekonomik ve siyasi anlamda Gezi olayları, 15
Temmuz İşgal Girişimi, terör meseleleri gibi yaşanan olayların ne tür etkiler bıraktığı belirtilmiştir. Devlet
yönetme sanatını stratejik boyutta başarılı şekilde uygulayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belli
dönemlerde attığı adımlar bahsedilmiştir.
Denge politikası güden bir devlet anlayışından oyun kurucu ve kural koyucu bir ülke durumuna gelen
bir ülke olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Anlatım sebebinin yakın siyasi tarihte ülkemizin küresel siyaset
karşısında nasıl durduğu ile güncel siyaset karşısında nasıl durduğunun farklılığıdır.
Anahtar Kelimeler: Türk, strateji, neoliberalizm, realist, siyasi, ekonomik, askeri.

ABSTRACT
In this article, the events that have taken place in Turkish domestic and foreign policy from past to
present have been evaluated superficially and by considering international relations theories and approaches.
At the same time, it was stated that the main factors affecting the direction of the course of Turkish domestic
politics are the economic and political events such as the Gezi events, the 15 July Occupation Attempt and
terrorism issues. Steps taken by the State to manage the strategic dimension of art in successfully implementing
at certain periods of the Republic of Turkey have been mentioned.
It has been tried to explain that it is a country that has become a playmaking and rule-making country
from a state understanding with a balance policy. The reason for the expression is the difference between how
our country stands before global politics in recent political history and how it stands against current politics.
Keywords: Turk, strategy, neoliberalism, realist, political, economic, military.
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GİRİŞ
Siyaset kimi birey için bir çıkar veya inandığı dava üzerinde koşacağı bir araç, kimi kurum ve topluluk
için kalkınma mekanizması, kimi devlet için bir satranç, analiz veya yürünmesi gerekilen bir yol haritasıdır.
İlk iki varlığın bu kavram üzerinde çekilme veya duraksama payı vardır ve bu varlıklar için risk değildir.
Fakat, devletin bu mefhum üzerinde ne duraksama ne çekilme gibi bir hareketi olamaz. Bu konu üzerinden
genelleme ile yorumlayacak olursak kimi devlet, teknolojisi kimi devlet, dövizi kimi devlet ise siyaseti ile
ayakta durur. Çok basit örneklerle girilecek olursa bilindiği üzere Sanayi Devrimi sonrası teknolojiksel ve
finansal ilerlemeler sergileyen Avrupa’nın bugünkü dünya siyaseti kurulan birliğin amacında da görüldüğü
üzere para üzerinedir. Alınan güç belirledikleri dış politikalarında değil elde ettikleri maddi kazanımlardadır.
Bir bölgeye müdahale güçleri belirledikleri stratejilerde değil elinde bulundurdukları imkanlarıyladır. Buna
karşın olarak da Türkiye gibi jeopolitik yapısı Türk gözü ile bakıldığında dünyanın gözü ve merkezi
konumunda olan bir ülke siyaset, analiz, strateji ve taktiklerden uzak kalamazdır. Nitekim Avrasya ve
Ortadoğu içerisinde varlığımızı sürdüren hatta Güney Afrika ile kıta, Asya ile sınır komşusu olan bir ülkeyiz.
Bol sınır çizgisi ve komşusu olan ve dört mevsim yaşayan bir ülkenin tabii ki sorunları da çok olacaktır.
Konuya girişi genel durum konusu olarak göstermek istedim. Değerlendirmelerim kronolojik değil bir analiz,
bakış açısı hatta bir kısım yerlerde komplo teorisi şeklinde olacaktır.
Stratejik Adımlar
Belirtildiği üzere ülkelerin gidişatını belirleyen durum tarihte yapılan ve atılan adımlardan kaynaklıdır.
I. Dünya Savaşı sonrasında ciddi bir yorulma yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaş sonrası kendisine
karşı ve karşısındakine atılan adımlara karşı bir statü oluşturmuştur. İşte o statünün adı “Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh” (Peace at Home, pace in the World) statüsüdür. Bu statüyü belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
dünya savaşından çıkmış ve yaralar almış ülkesini herhangi bir savaşın eşiğinden veya bloğun içinden uzak
tutmak amacı ile barışçıl politika izleyerek ayakta tutmaya çalışmıştır. Bu statü II. Dünya Savaşı’nda da
kendini göstermiştir. Aslında bakıldığında o zamandan bu zamana kadar denge politikası ile oyunlar
kurmuşuz. Yani bu statüye de bir nevi Denge Politikası diyebiliriz. Mesela üniversite dönemlerimde II. Dünya
Savaşı’nı anlatan bir not sayfasında Türkiye’yi Almanya’nın arkadaşı, İngiltere’nin dostu, SSCB’nin kankası,
dünyanın sevgilisi gibi belli takım görseller ile şekillendirip paylaşmışlardı. Bu notları şekillendiren yabancı
kaynaklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin attığı adımlara başarılı Denge Politikası diye adlandıramıyorlardı.
İmaj yıkımı her zaman ikinci planlarıydı çünkü. Mesela dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Winston
Churchill’ın II. Dünya Savaş’ı esnasında Türkiye’ye ittifaka girmesini ve gerçekleştiği durumda buna karşılık
askeri teçhizat, mühimmat yardımında bulunacağını belirtmiştir. Fakat dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
denge politikası izlenimi ile Churchill’ın teklifini reddetmemiş, teklifte bulunduğu mühimmat ve teçhizatın
üç veya dört katı talebinde bulunarak kendisini vazgeçirmiş. Bu örnekle bile Türkiye’nin o dönemde savaşa
girme isteğinin olmaması ve iki tarafı da dengeli tutması ile denge politikası yürüttüğünü görebiliriz.
Zamanın geçmesi ve savaştan sonra Avrupa Birliği’nin temeli olan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nun kurulması ile Batı’da karşılıklı bağımlılık mefhumu fiile dönüşmüştür. Bu kavram Avrupa’da
oluşabilecek her hangi bir savaşın önüne geçti. Çünkü bir ülke ticaret yaptığı bir ülkeyle veya stratejik konumu
gereği arkadaşlık kurması gerektiği bir ülke ile savaşa girerse o ülkenin hem ekonomik hem siyasi zararına
dokunmuş olur. İşte burada neoliberalizm tam manası ile kendisini Avrupa’da göstermeye başlamıştı
diyebiliriz. İki savaştan da mağlubiyetle çıkan Almanya’nın her iki savaş sonrası kısa süre içerisinde
toparlanabilme gücü kaynaklarında bulunan kömür havzalarındandır. Bunu gören Fransa, İngiltere gibi
ülkelerin herhalde yıldıramama fikriyatına girdiğini ve faydalanma fikriyatına kapıldığını komplo teorik
olarak düşünebiliriz.
Yüzeysel olarak bahsettiğim Avrupa’daki bu ilerlemelerin neticesinde akçe üzerine planlanmış ve
kurulmuş birliğin Batı’yı bölgesel hegemonik güç olma yoluna itmiştir. Tabi bu birliğin gün geçtikçe içinde
oluşabilecek hegemon ülke olma yarışı yavaş yavaş dağılmaya da sebep olacaktır. Bunun başını da Brexit
kararı ile İngiltere çekmiş bulunmaktadır. Örnek verecek olursak günümüzde Almanya ve Fransa Ortadoğu,
Doğu Akdeniz gibi meselelerde ön plana çıkmakta hatta Fransa gereği ve işi olmayan bölgelerde kendince
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gereksiz adımlar atmaktadır. Burada toy olan Emmanuel Macron’un ön plana çıkma isteğini ve Batı’ya
kendisini ispatlama gereksinimini görebiliriz.
Kısacası stratejiler beyin gücü ve yönetme sanatı ile belirlenir akçe ile değil. İşte Batı’nın politikaları
para üzerine kurulmuş ve müdahale ve yıldırma, vazgeçirme politikaları para üzerinden olmuştur. Çoğumuz
hocalarımızın anlattıklarından veya herhangi bir kitabın sayfasından denk gelişi ile biliriz. Nedir bu? ABD’nin
Irak’a sözde demokrasi adı altında askeri müdahale ve bölgedeki petrol kaynaklarından yararlanma olayında
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayını alması. Burada karşısına çıkan tek engelin Çin olmasıydı
çünkü Çin, 1989 yılında Tiananmen meydanında onlarca öğrenciyi katletmiş ve bunun ardından ABD ve bazı
Batı ülkelerinden yaptırım görmüştü. Fakat 2003 yılında ABD BMGK’da daimi üyesi olan Çin’in onay
vermese dahi çekimser kalması için yaptırımlardan vazgeçeceğini söylemiştir. Tabi kazanan yine realist
politikalar sergileyen ABD olmuştur.
Türk Siyasetindeki Gidişatı Etkileyen Etkenler
Bir ülkenin siyasi ve sosyoekonomik gidişatını belirleyen en etkin güçler o ülkenin jeopolitik konumu
ve demografik yapısı ile alakalıdır. Kimi ülke coğrafik konumu gereği dünya siyasetinden çok uzak kalır kimi
ülke kargaşalara ve karmaşıklıklara maruz kalır kimi ülke ise ada olma sebebi ile dışarıdan sadece müdahaleci
olur mesela İngiltere. Ekonomisini güvenlik meselesi olarak jeopolitik konumu gereği sadece savunma
sanayisine harcayan bir ülkenin üretim bazlı çalışabilmesi daha kolay ve rahat olur. Binaenaleyh bizim
coğrafyamız siyasi, sosyolojik ve güvenlik meselelerimiz ile pek çok yoğundur. Neticede sekiz komşusu olan
bir ülkenin dış politika stratejileri ile az sayıda komşusu olan bir ülkenin stratejileri aynı zekada değildir.
Üniversite zamanında hocamın şahsıma söylemiş olduğu çok etkileyici bir lafı vardı; “Batı’nın her ne kadar
teknolojisi olursa olsun devlet yönetme sanatında bizleri hiçbir zaman geçememişlerdir ve
geçemeyeceklerdir”. Hocam, tarafsız, akademik çalışmaları ve ders anlatımları ile başarılı bulduğum ender
kişilerden biriydi. Bu cümle aslında uluslararası ilişkilere giriş yapacak olan öğrencilere Türk Dış Politikası
mefhumunun aydınlatıcı ve çalışmalarında yol gösterici bir çizgi olduğunu gösterecektir.
Türk siyasetinde I. Dünya Savaşı’ndan sonra başta da belirttiğim üzere barışçıl politikalar izlenmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrası 2002’ye kadar Türkiye kendi içinde krizler yaşayan sadece 1974 yılında Türk
olduklarını hatırlayan bir zaman geçirmiştir. Bunu neden mi söylüyorum? Cumhuriyet tarihimizin
başlangıcından günümüze kadar Parlamenter Sistem altında değişen hükümet sayısına bağlı olarak
söylüyorum. Bugün 67. Hükumetteyiz. Normalde dört senede bir seçim olan bir ülkenin 2020 yılında 25.
Hükümeti olması gerekiyordu fakat 42 hükümet fazla değişmiş. Bu matematik aslında bize ülkenin yakın
siyasi tarihindeki gidişatı ve çarktaki bozukluğu gösteriyor. Bir şirketin genel müdürü sürekli değişime uğrarsa
o şirket alçaklarda uçmaya mahkumdur. Bu durumu her yönüyle değerlendirebilirsiniz. Ülkemizin, sadece
vermiş olduğum bu örnekte bile ne kadar sıkıntılı süreçler geçirdiğini görebiliriz. Buna sebeple ülkemizin
ekonomi ve siyasetteki gidişatını belirleyen iki ana etken vardır bunlar; terör meselesi ve siyasi krizlerdir.
Siyasi
Ülkelerin ekonomik seviyelerini belirleyen ana etkenler o ülkelerin yakın tarihlerde atmış oldukları
teknolojik ve üretimsel adımlar belirler. AB’nden vermiş olduğumuz örneğin üzerine, savaşların bitmesi ve
diplomasinin hat safhalara ulaşmasıyla birlikte ekonomik düzeyin artması gerçekleşmiştir. Ülkemizin yakın
siyasi tarihinde yaşanan siyasi krizler bizleri üretim ve yenilikçilik anlayışından uzak kılmış ve acısını dijital
dönüşümlerin arkasından bakakalışlarımız ile çıkarmışızdır.
Dış yatırımcıyı kendi pazarınıza sokmanın çözümü ülkenizdeki siyasi meselelerinizden ve
nüfusunuzdan geçer. Türkiye Avrupa’nın Almanya’dan sonra en kalabalık nüfusuna sahip bir ülkedir. Geriye
siyasi meseleler kalır. Günümüzde pek çok yabancı yatırımcı ülkelere olan yatırımlarını Uluslararası
Derecelendirme Kuruluşları olarak adlandırdığımız Moodys, Standart&Poors, Fitch Rating gibi kuruluşların
kredi puanlamasına göre yapar. Bu kuruluşlarda da tabi siyasi kulisler dönmektedir. Fakat yatırımcıların baz
alarak hareket ettikleri genellikle bu kuruluşlardır. Ülkemizde geçmişteki satırlarda bahsettiğim yıllara göre
sayısal olarak orantısız olan hükümet değişiklikleri, bizlere tarihimizde oluşan siyasi krizleri ve askeri
darbeleri göstermektedir. İdeolojik ve fikir çoğunluğunun olduğu kısacası kozmopolit bir toplumun
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yönetenleri şiddetli fikir çatışması yaşadığı taktirde o toplumu her açıdan yönetebilecek mekanizmada
yavaşlamalar görülür. Koalisyonların anlaşamaması, kuvvetler ayrılığının ideolojik çatışması ülkemizde
görülmüş olan olaylardır. Buna en belirgin örnekte Süleyman Demirel’den sonra 2000 yılında
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Necdet Sezer ile döneminde Başbakanlık yapmış Bülent Ecevit
arasında gerçekleşen bazı anlaşmazlıklardır. Ülke gündemini siyasi meselelere boğan yasama yürütme
mekanizması maalesef ekonomik, teknolojik ve askeri gelişimi unutmuş fikir çatışmalarına girmiştir.
Demokrasi ve laiklik mefhumlarını sürekli dile getiren yürütme ve yasama erki siyasi çatışmaların sebebi
olmuş ve çoğu yatırımcının ülkemizden uzak kalmasına, ekonomik gelişimin unutulmasına sebebiyet
vermiştir. Tabi burada dönemin Başbakanlığını ve sonrasında Cumhurbaşkanlığını yapmış Turgut Özal’ı
kenara koymak gerekir. Çünkü Özal’ın devlet yönetme sanatı daha çok neo-liberal yaklaşımlar üzerine
olmuştur. Ülkemizdeki çoğu yatırımcıyı ve firmaları daha çok dünya pazarına tanıtmak gibi fikriyata sahip
olmuştur. Daha çok şirket yönetir gibi devlet yönetmek fikriyatının içerisinde olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılmasında bile Turgut Özal’ın iş insanlarını alıp KKTC’ye götürmesi gibi küçük
örnekler yaklaşımlarının ne denli olduğunu göstermektedir. Karşılıklı Bağımlılık fikriyatını benimseyen
Turgut Özal’ın Barış Suyu Projesi’ni Türkiye gündemine getirmesi politik yaklaşımlarını göstermektedir.
“Barış Suyu Projesi, 1986 yılında Türkiye tarafından gündeme getirilmiştir. Proje ile kaynağını Türkiye’den
alan ve sularını Akdeniz’e yine Türkiye topraklarında boşaltan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin fazla sularının,
Arap yarımadasının doğu ve batı kıyılarına ulaşacak iki boru hattı vasıtasıyla transferi amaçlanmıştır. BrownRoot firması tarafından hazırlanan ön çalışma, projenin ana hatlarını belirlemiştir.”i Ülkemizin ara zamanlarda
izlediği politikalar bile ekonomik gidişatımıza can suyu katmıştır.
2002 yılı sonrası Türkiye’de yenilikçilik kavramı meydana gelmeye başlamıştır. Günümüzün Devlet
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 25. Dönem Başbakanı olarak göreve geldiği dönemlerde halihazırda bulunan
askeri vesayet anlayışı perde arkasında beklemekteydi. Bunu 27 Nisan 2007 yılında E-Muhtıra olarak zihinlere
geçen dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından yayınlanmış bildiri ile de görebiliriz.ii
Çarkta ve mekanizmada modernleşme, kültür ve gelenekte muhafazakarlaşma yaklaşımını gösteren Recep
Tayyip Erdoğan milletin güvenini ve desteğini doğrudan arkasına alarak askeri vesayete meydan okumuş ve
açıkçası 2013 yılı Mayıs ayına kadar bu anlayışla mücadelesini sürdürmüş ve sonunda demokrasinin temel
koşullarından birisi olan “seçimle gelen seçimle gider” kavramını galip getirmiştir. 2013 yılı Mayıs ayı neden?
Bilindiği üzere Uluslararası Para Fonu olarak bildiğimiz ve daha çok İngilizce kısaltması ile duyduğumuz
IMF’e olan Türkiye’nin borcu bitmiştir. Bu kuruluşun borç verdiği ülkelerin sosyolojik ve sosyoekonomik
gidişatlarını da borcun ödenebilmesi koşulunda bu kuruluş belirliyordu. Yani milletin kaderini sadece
uluslararası bir kuruluş olan bir örgüt şekillendiriyor hatta müstemleke ediyordu. 2013 yılında bu borcu
Türkiye bitirmişti. Tabii iki ay sonrasında Gezi olayları meydana gelmişti. İşte burada siyasi bir kriz ortaya
çıkmış ve ağaç, yeşillik, çevre konusu altında toplanan gruplar işi hükümeti devirmeye yönelik başlatmıştı.
Sivil darbe girişimi olarak adlandırabileceğimiz bu girişim polisin bastırmasıyla son bulmuştu. Fakat dövize
olan etkisi, dış piyasaya verilen güvende ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının puanlamaları olumsuz
yönde etki edilerek bir nevi “Türkiye yatırım planlamasında olumsuz ülke” imajı yaratmıştı. Cumhuriyet
tarihinin ekonomik bazda yükselişe geçtiği dönemlerden biri olan 2013 Mayıs ayının iki ay sonrasında yabancı
servislerin de desteğiyle bu olayların patlak vermesi bizleri küresel arenada ve ticari alanda sıkıntıya
sokmuştur. Bununla birlikte askeri yönetimin içerisinde çıyan yatağı olarak yuvalanmış Fethullahçı Terör
Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 yılında işgal girişiminde bulunarak mevcut hükümeti devirmeye çalışması ve
251 vatandaşımızı şehit etmesi sonucu sınır dışından bakılınca siyasi kriz içeriden bakılınca safra temizliği
olarak görülmüştür. Bu konu ile alakalı ayrı parantez açmak istiyorum. Türkiye’de bulunan muhalif kesimin
ağzında iktidarın zamanında Fethullahçılar ile birlikte olduğu sürekli dile getirilmekte. Konu ile alakalı
yorumum her zaman şu şekilde olmuştur; bugün en ufak strateji ve yol haritası çizebilen bir sivil toplum örgütü
varken devletin uzun vadeli stratejiler ve planlamalar yapamayacağını sanmak büyük aptallık olacaktır. Bunun
kanıtı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini kuracağı zamanda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yanına
gidip bunu dile getirdikten sonra bulunduğu binanın asansöründe FETÖ üyesine söyledikleridir. Bunu birkaç
kez bazı yayın organlarında bizzat Fethullah Gülen dile getirmiştir.(Bknz:iii) Hatta 2004 yılında “Fethullah
Gülen Gurubunun Faaliyetlerine Karşı Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında Milli Güvenlik Kurulu
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kararı çıkarılmış ve bu kararın altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası yer almıştır.(Bknz:iv) Velhasıl
devlet tehlike unsuru olarak gördüğü yapılanmanın içine sızmış ve su yüzeyine çıkarmıştır. Hatta işgal
girişiminden hemen sonra sınırımızda oluşan terör yatağını kurutmak için Suriye’nin Afrin kentine “Zeytin
Dalı Harekatı” ismi ile asker çıkarmışızdır. Bu harekat aynı zamanda yenilenen, güvenilir sağlam bir orduya
sahip olduğumuzun da dünya kamuoyuna gösterişi olmuştur. Ülkemizde gerçekleşen bu tip olaylar sonuç
olarak askeri vesayet, dışarıdan müdahale, toplumsal olaylar gibi filler ülkemizin gidişatını ekonomik, siyasi
ve askeri anlamda yıl olarak geri atmıştır. Sonuç olarak siyasi krizlerin ülke ekonomisini en çok etkileyen
etkenlerden biri olduğunu bu şekilde kısa dokunuşlarla söyleyebiliriz.
Terör Meselesi
Terör meselesi bir ülkenin başına gelebilecek en makus talihlerden biridir. Her yönüyle olumsuz etki
eder. Terör meselesi yaşayan bir ülke siyasi ve ekonomik yönde her zaman geri düşer. Devletlerarası
maratonda ayağa takılmış bir çerçöp olarak betimlenir gözümde. Ülkemiz dünya sıralamasında terörle
mücadele konusunda sıranın başını çekmektedir. Binlerce verilen şehit, onlarca yanlış yönlendirilen beyinler,
yapılacak olan yatırımların tahrip edilmesi gibi çoğu olumsuz olaylar içerisinde kalmışızdır.
Bilindiği üzere bu meselenin başını ülkemizde PKK çekmektedir. “PKK, Lozan Anlaşması’yla
belirlenen sınırları değiştirmek, Anayasa’da tanımlanan Türk vatandaşlığını manipüle ederek, Kürt kimliği
üzerinden propaganda yapmaya çalışan etnik-ayrılıkçı bir terör örgütüdür. PKK “ulusların kendi kaderini tayin
hakkı”na dayanarak iddia ettiği sözde sömürgeci düzene karşı yaptığı terör eylemlerini meşrulaştırmaya
çalışmaktadır. Kırk yılı aşkın süredir varlığını devam ettiren örgüt; yalnızca askeri hedeflere değil sıklıkla
sivil hedeflere yönelmesinin de etkisiyle tüm bölge ve ülke halkı için çok büyük bedellere sebep olmaya
devam etmektedir”v Ülkemizdeki son yılların terörle mücadelesi ezici ve bezdirici güçte ve yönde olmuştur.
Çözüm süreci gibi politik-stratejik bir yön izleyen devletimiz süreç içerisinde örgütün kaynaklarını ve
irtibatlarını da su yüzeyine çıkarmıştır. İşte bu devletimizin ne denli stratejik zekaya ve güce sahip olduğunu
göstermektedir. Çoğu kalemci, yazar bu süreci soft-power veya terörizme karşı yumuşama olarak belirtse de
günümüzdeki mücadele yöntemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Çünkü o süreç içerisinde bazı kriptolar da
meydana çıkmıştır. Kriptolar diye belirtmek istediğim fikri yaklaşımları ve görüşleri ile bu örgütün
sempatizanlığını yapanlardır.
Yaklaşık beş ayımın Doğu’da geçmesi kısa bir çalıştay gibi olmuştur. Askeri birliklerimizin terörle
mücadelede kırmızı bölge olarak ilan edildiği yerlerde arama tarama yapmasından sonra ortaya çıkarılan
malzemelerin fikrimde aynı zamanda terörizm ile mücadele edilmesi gerektiğini uyandırdı. İdeolojik
yaklaşımları, fikir yapıları ve anlayışlarını yazdıkları küçük notların ve okudukları kitapların bu meselenin
silahlı mücadele yapılmasının da yanı sıra sosyolojik mücadele ile de yapılması kanaatine vardım. Aynı
FETÖ’nün hücre evleri gibi, gençleri alıp sonu olmayan ve ütopik hayallerle kandırması gibi eylemlerin
gerçekleştiği ortadadır.
Ekonomik anlamda bizi çoğu kez tahribata uğratmış olan bu mesele özellikle Doğu ve Güneydoğu
bölgelerinde yapılacak olan yatırımların önünde engel olmuştur. İş makinalarının yakılması, fabrikaların
uğradıkları tacizler, kamyon ve kamyon işçilerinin karşılaştıkları saldırılar bölgede istihdam ve yatırım
anlamında geri plana itmiştir. O bölgelerden Batı kısmına iş için gelen vatandaşlarımızın buna örnek olarak
olduğu aşikardır. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yaptığı açıklamada
şöyle belirtiyor “Bugüne kadar teröre harcanan para en az 500 milyar dolar. Daha çok olduğu da söyleniyor.
Bu, yüzlerce Yavuz Sultan Selim, Orhangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya, binlerce Muş Havalimanı
terminali, kilometrelerce yol yapmak demektir”viYüzeysel bahsettiğim bu meselenin gelişim noktamızda her
anlamda engel olduğunu görebiliriz.
Ama unutmamak gerekir ki öldürmeyen darbe güç verir. Terör meselesiyle yoğun olmuş bir ülkenin
askeri taktik, teçhizat ve mühimmatı da gelişime açık olmuştur. Terör örgütlerini destekleyen devlet ve
yabancı servisler şu noktayı kaçırmıştır, Türkiye günümüz savunma sanayiinde dışarıya bağımlılığını % 80
azaltmış ve kendi kendine yetebilir pozisyona getirmiştir. Askeri taktik ve strateji konusunda dünyada önüne
geçilemeyecek bir ordunun gücüne bu mesele güç katmıştır. Bunu günümüz dış politika meseleleri olan
Suriye’deki terör faaliyetlerine karşı yapılan operasyonlarda da görebiliriz. Nitekim dünya da buna şahit
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olmuştur. Kendilerine karşı sergilenen siyasi tutumları beğenmeyip askeri yaptırım tehditi ile ilerleyen
devletler (özellikle Almanya) artık bu konuda ağızlarını açamayacak hale gelmişlerdir.
Güncel Adımlar
Güncel gelişen olaylar dünün yansımalarından kaynaklı olmuştur her zaman. Türkiye-AB ilişkileri her
daim yüzde ellilik oranda devam etmiştir. Türkiye AB’ye giremeyeceğini AB’nin sürekli önüne engeller
koymasıyla göstermiştir. Demokratikleşme kisvesi altında sundukları maddeler teröre karşı tutumuzu
sergileyecek tavrımıza kadar bile gelmiştir. Vizelerin kaldırılması konusunda bile terörle mücadele
konumuzda yumuşamaya gidilmesi önerisini açıkça beyan etmişlerdir. Devlet sırlarını ifşa eden sözde
habercilerin tutuklanması, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanların tutuklanması gibi ülke içi
meselelerde AB üye ülkelerinin Türkiye karşıtı manifestoları olmuştur. Jeopolitik konumumuz gereği
Avrupa’nın gözünde bir zamanlar jandarma ülkeydik. Ortadoğu ile aralarında bizi korumalı set olarak görenler
günümüz Türk Dış Politikasında Ortadoğu’nun kural koyucu ve belirleyicisi olduğumuzu görmeye başlayınca
bu sefer devlet dışı aktörler ile Ortadoğu’daki statümüzün önüne geçmeye çalışmışlardır. Bunu Fransa’nın
hem PKK’ya hem de Suriye’deki uzantısı PYD’ye vermiş olduğu destekten görebiliriz. Fransa tavrını özellikle
Suriye’de PKK/PYD’nin işgal ettiği bölgelerde askeri varlığını bulundurarak göstermektedir. Hatta PYD’nin
sözde liderini 2019 yılında Elysee Sarayı’nda ağırlamış ve desteklerini sürdüreceklerini beyan etmiştir. O
tarihte çıkan haberler “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme
başkent Paris'teki Elysée Sarayı'nda gerçekleşti. Görüşme ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamaya göre
Macron, YPG/PKK'lı heyete Fransa'nın verdiği desteği bundan sonra da sürdüreceklerinin güvencesini
verdi.”vii şeklinde olmuştur. Almanya’nın belirli iç bölgelerinde terör örgütü PKK’nın Türkiye karşıtı
provokatif gösterilere izin vermesinden en basit şekilde görebiliriz.
Sevgili okurların hangi görüşten olursa olsun şunu görmesini istiyorum, artık eskisi gibi devletlerarası
olan savaşlar bitmiştir. Tunus’ta başlayan ve en son Suriye’de en ağır şekilde varlığını gösteren Arap Baharı
olayları devletlerin devlet dışı aktörler üzerinden savaştığını göstermiştir. ABD’nin PYD’nin silahlı kolu
YPG’ye tırlar dolusu silah göndermesi ilk başlarda DEAŞ’ı canlandırması, Rusya’nın artık Türkiye’nin
gözünde devlet dışı aktör olmuş olan Esad’ı her yönden desteklemesi ve çıkarlarını gördüğü noktada YPG’ye
vermiş olduğu desteği, Fransa, Almanya gibi Batı devletlerinin YPG/SDG gibi terör örgütlerine verdikleri
destekler bizlere günümüz savaşlarının satranç tahtasında değil başında yapıldığını göstermektedir. Fakat
savaşı hem satranç tahtasında (sahada) hem (masa) başında oynayan tek ülke biziz. Müdahaleleri bizzat
ordumuz ve açıkça desteklediğimizi beyan ettiğimiz (Özgür Suriye Ordusu gibi) gruplarla yapmaktayız. Sınır
bölgelerimizde oluşan terör yuvalanmasına karşın yapılan harekatlar içerde ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız
etmiştir. Bırakılsa neredeyse ülke sınırları içimizde hat safhada tehlike arz edebilecek terör yuvalanmaları
ciddi boyutta huzursuzluğa ve kayıplara neden olacaktı. Amaç Arap Baharı’nı Türkiye’ye sıçratmaktı. Fırat’ın
doğusundan batısına kadar haritada her yeri işgal etmiş olan terör örgütü YPG’ye müdahale etmemeyi
düşünmek büyük aptallıktır. Ve maalesef buna bazı siyasiler “Ne işimiz var oralarda” diyerek muhalif
olmuşlardır. Türkiye yaptığı her harekatı da uluslararası hukuka uygun şekilde yapmıştır. Uluslararası
ilişkilerde savaş nedeni olarak adlandırılan “Casus Belli” terimi vardır. Biz her ne kadar savaşmıyor terörle
mücadele ediyorsak dahi Suriye’den sınırlarımıza gelen tacizler uluslararası ilişkiler kavramlarında bile
bizlere haklılık payımızı göstermiştir. Nitekim başarı ile harekatları gerçekleştirmişiz ve Hatay, Gaziantep,
Şanlıurfa gibi sınır illerimize düşen RPG’lerin, bombaların önünü kesmişizdir. Şehitlerimizin ruhları şad
olsun…
Türkiye askeri alanda büyük devrimleri ile küresel siyasette yerini almıştır. Özellikle ordumuzun
operasyonlardaki kolu bacağı ve gözü olan SİHA(Silahlı İnsansız Hava Aracı)’ların geliştirilmesi ve
kullanılması şehit kaybımızda azalmalara, terör eylemlerinde caydırıcılığa hatta ve hatta sınır ötesi
operasyonlarda en ini materyalimiz olmuştur. Bunun en belirgin örnekleri Suriye ve Libya olaylarıdır.
Libya’da Hafter Güçlerini sadece SİHA’larımız ile yıldırdığımızı söyleyebiliriz.
Bildiğiniz üzere Doğu Akdeniz bölgemizde güncel dış politika konusu olan kıta sahanlığı belirleme
mücadelesi sürmektedir. Türkiye en güçlü silahı olan strateji kaynağını kullanmış, Başkan Recep Tayyip
Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüşme
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sonrası Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu konu
Doğu Akdeniz’de yeni siyasi çatışmalara yer açmıştır. Anlaşma sonrası CIA yetiştirmesi olan General Hafter
ABD, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden desteğini almış ve UMH’ye saldırılara başlamıştır. Batı’nın ve
bir zamanlar masaya oturmayı reddeden Hafter’ın unuttukları bir şey olmuştur: Türkiye’den gelen hava
araçlarımız olan SİHA’lar. Sadece bu araçlarımız ile Hafter’ı hezimete destekçilerini de yıkıma uğratmışızdır.
Bu apaçık bellidir. Bu meselenin arka görüşmesi, anlaşması Suriye’de olmadığı gibi bu bölgede de yoktur.
Kıta sahanlığımızın belirlendiği ve aynı zamanda yetki alanlarının belirlendiği zamandan sonra Mısır ve
Yunanistan bizim anlaşmamızı görmezden gelerek aralarında yetki alanı anlaşması yapmışlardır. Tabi buna
nazaran stratejik hamle olarak sondaj gemimiz olan Oruç Reis gemimizi Doğu Akdeniz sularında çalışmaya
başlatmışızdır. Çünkü Mısır ile Yunanistan’ın arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Gaye ve amaçları
Türkiye’yi her konuda olduğu gibi kaynak bulma ve bölgede kural belirleyici “rule maker” olma konusunda
set koymaktır. Ana kara sahasından değil adadan baz alınarak sözde belirlenmiş olan yetki alanları tamamen
Türkiye karşıtı bir eylem olduğunu göstermektedir. Yunanistan bu anlaşmayı tanımayıp kararlığımızda ciddi
boyutlarda olduğumuzu görünce bu sefer Fransa devreye girdi fakat Başkan Erdoğan’ın “Tarihine bir bak ilk
önce” deyişi akıllara 43 sene önceki Fransa ile İngiltere’nin arasında kıta sahanlığı anlaşmazlığını getirdi.
“Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970'lerde İngiltere ile yaşayan Fransa, Manş
Adaları olarak bilinen, Fransa'ya yakın ancak İngiltere'ye ait adaların kıta sahanlığının 3 milden daha fazla
olamayacağını savundu.”viii Ada sınırları ile deniz yetki alanların sınırlandırılmasının olamayacağını gayet
bilen Fransa bölgedeki doğalgaz rezervinin Türkiye pazarına girmesi konusunda endişe duymaktadır. Şimdi
Yunanistan bir üniversiteden çıkmış haritayı (Sevilla) baz alarak kıta sahanlığını belirliyor. AB haritayı
tanımıyorum demiyor, tanıyorum da demiyor. İki ülke arasında diplomatik olarak problem çözülsün diyor.
Kısacası Yunanistan iyice yalnız kaldı. Zaten AB sahanlığı belirleyecek yetkiye sahip değil. Bizim öyle
üniversiteden, kurumdan, kuruluştan çıkacak bir haritayı öne sürme gibi bir niyetimiz de yok. Apaçık belli her
şey, sınırımızda ada sınırı değil uluslararası hukuk alanında haklılık payımız çok yüksek.
SONUÇ
Makalede olaylara yüzeysel yaklaşım ile anlatılmak istenen Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar
olan ve iç ve dış siyasetindeki politik-strateji yaklaşımlarıdır. 21. yüzyılın başlarından günümüze kadar
diplomasi yoğunluğunu ve devletlerarası ilişkilerini geliştiren ve ticari temaslarda bulunan Türkiye Batı’ya
karşı neo-liberal Ortadoğu’da ise realist politikalar izlediği görülmektedir. Mevcut duruma göre küresel
siyasette denge yürüten Türkiye şimdi denge ve oyun kuran bir ülke statüsüne gelmiştir. Bu tezin en belirgin
özelliği Suriye ve Doğu Akdeniz meselelerinde görülmektedir.
Günümüz dış politika hareketleri ulusal çıkarlar nezdinde yürütülmektedir. Türkiye’nin bu bağlamda
hareket ettiği aşikardır. Yoğun diplomasi ile sınırlar ötesi siyasi bağ kuran Türkiye belirgin ticari anlaşmalar
ile dünya pazarında yerini alma istemini göstermiştir. Bu tez, Denge Oyunu adlı kitapta bahsedilen uluslararası
ilişkiler akademisyeni Alman Morgenthau’nun şu sözü ile doğrulanmaktadır: “Diplomatik beceri bir devletin
gücünü oluşturan etmenlerin arasında en önemlisidir”ix Diplomatik becerileri ile küresel arenada rol sergileyen
Türkiye, bölgesine ve sınır hatlarına hakimiyet konusunda başarılarını göstermiştir.
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