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(1)
Prof. Dr. Mikail
Prof. Dr. Özlem Arzu AZER2; Res. Assist. Benay BULUT3
THE IMPACTS OF AUTOMOTIVE EXPORT ON DIRECT FOREIGN INVESTMENT AND
ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON TURKEY AND BRICS
COUNTRIES
OTOMOTİV İHRACATININ DOĞRUDAN DIŞ YATIRIM VE EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNDE EKONOMETRİK BİR
UYGULAMA
EROL1;

ABSTRACT
Due to the developments of the technological era we are living in, export-led growth has gained
momentum. While the added value and technological developments originating from the automotive sector
are increasing the international competition, they also make the countries become automotive exporters with
dependency on one other. The effect of this sector on the economic development and foreign trade of Turkey,
Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS) increases the need for more research. This study conducts
an analysis on the effect of automotive export on foreign direct investment and development in Turkey and
BRICS countries using panel regression analysis covering the period between 2000-2019. The variables of
this study were found to be stationary variables on different levels and the suitable model was determined
through the Hausman Test. The results of the panel regression model show that there is a significant
relationship between macroeconomic variables. Accordingly, there was found to be a positive relationship
between Gross Domestic Product, Foreign Direct Investment, and Automotive Export.
Keywords: Automotive, Export, Foreign Direct Investment; Panel Data Analysis.

ÖZ
İçinde bulunduğumuz teknolojik çağın gelişmelerine bağlı olarak ihracata dayalı büyüme ivme
kazanmıştır. Otomotiv sektöründen kaynaklanan katma değer ve teknolojik gelişmeler, uluslararası rekabeti
artırırken, ülkeleri birbirine bağımlı otomotiv ihracatçısı haline getiriyor. Bu sektörün Türkiye, Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika (BRICS) ekonomik kalkınması ve dış ticareti üzerindeki etkisi daha
fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çalışma, 2000-2019 dönemini kapsayan panel regresyon
analizi kullanılarak Türkiye ve BRICS ülkelerinde otomotiv ihracatının doğrudan yabancı yatırım ve
kalkınmaya etkisi üzerine bir analiz yapmaktadır. Bu çalışmanın değişkenleri farklı düzeylerde durağan
değişkenler olarak bulunmuş ve uygun model Hausman Testi ile belirlenmiştir. Panel regresyon modelinin
sonuçları, makroekonomik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna göre Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Otomotiv İhracatı arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv, İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırım; Panel Veri Analizi.
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1. INTRODUCTION
It will be beneficial to define the following terms beforehand. Foreign direct investment is the type of
investment that companies make in countries without their headquarters with the aim of establishing a new
facility there (Seyitoğlu, 2003:718). Economic growth is the increase in the gross domestic product (GDP) or
production volume of a country in a given period. The factors indicating economic growth are the
accumulation of capital, natural resources, labor and technology. Companies need to utilize these factors
efficiently (Üzümcü, 2012:3-4). The automotive sector is strategically important in terms of its contributions
to national economies and its effect on economic growth. The export value and employment created by this
sector and its relationship with other sectors have a positive impact on the economy. As the sector is one of
the target markets of the iron-steel, fuel and plastic industry, it steers the whole economy.
Large automotive companies who want to decrease their costs in new markets and increase their market
shares, invest heavily in different countries. Therefore, foreign direct investments in the automotive sector
benefits the economy and the growth of the sector thanks to its positive effect on other related sectors (Pişkin,
2017:15).
Developing first on a national level and then on an international level with the increase in international
competition, the automotive sector has made progress in the face of many challenges. The sector first
developed rapidly in advanced economies and recently it has both shown progress and brought countries to a
competitive level, especially together with the sectoral industry policies of China and other Asian economies.
However, automobile production is still centered in developed countries. More than half of the production is
divided among North America, Europe and Japan. Other Asian economies have also created an important
production position for themselves (Barnes and Morris, 2008:34).
After the global economic crisis, most of the automobile production in 2017 has shifted towards Asia.
The shares of the USA, Japan and Canada in automobile production have decreased while that of developing
countries like China and India have increased. It is expected that the demand for automotive will continue to
be an important driving force because of the advantageous position of the sector in terms of market and
production in addition to the unsaturated domestic market especially in countries like China, India, Mexico,
Brazil and Turkey. (Polat, 2020:506)
The global transition in production has had positive effect on automobile sales when Asia increased its
total income share in the last 10 years. The total sales percentage of 33% in America and 32,2% in Europe in
2007 has decreased to 26,6% and 21,6% respectively in 2017. While the same percentage has risen from 33%
to 50% in Asian economies. 2012 European debt crisis and 2018 global economic recession have caused the
Turkish automotive sector to shrink (KPMG, 2019:8).
This study first makes a general analysis using the annual data of BRICS countries and Turkey between
2000-2019. Then, it includes the relevant studies in the literature and introduces the data set. Lastly, it analyzes
the effect of automotive export on foreign direct investment and economic growth.
2. Literature Review
Kugler (1991), Crospo and Wörz (2003) revealed that export positively affects growth in developed
countries by analyzing the relationship between export and GDP using the time series analysis (Takım,
2010:5).
By using the panel data analysis method, Liu et al. (2001) conducted a study covering the period
between 1984-1998 and found how the increase in foreign direct investment also increases exports.
Egger (2001) conducted a study on 15 EU countries using the data between 1986-1996 by using the
panel regression analysis confirming the prediction that short-term parameters usually have a small impact
and found that foreign direct investment mostly has a positive impact on exports while the reverse has a
negative impact.
Yapraklı (2007) analyzed the causality between export and economic growth for the years between
1970-2005 using the Granger-causality test. The analysis showed that there is a positive one-way causality
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from total and industrial exports towards economic growth in Turkey. The study also found that there is a twoway causality between the exports of mining, and agriculture industry and economic growth.
Prakash and Singh (2009) analyzed the effect of foreign direct investment on R&D performances of
Indian automotive companies using the data between 1988-2008 through qualitative analysis techniques. The
study found that foreign direct investment positively affects R&D performances.
Amighini ve Franco (2013) analyzed the determinants of foreign direct investment of Chinese
automobile manufacturing companies in 44 countries between 2006-2011 using unbalanced panel data
analysis. The analysis results suggest that the countries that were invested in are mostly low or medium income
countries with low market share.
Damoska Sekuloska (2018) stated that FDI is an important tool in economics and that there was a
significant increase in FDI inflows in Macedonian economy between 2009-2016. She aimed to analyze the
relationship between FDI inflows in the automotive sector and the growth in exports. By conducting Granger
causality analysis, she found that FDI establishes the basis for change in the export structure of Macedonian
economy. In conclusion, she tried to explain the export growth in a certain sector through the increase in FDI
in that sector.
Chloe (2003) conducted an analysis on the data of 80 countries between 1971-1995 using the VAR
model. The analyses showed that there is a two-way causality between capital investment and growth.
However, the relationship from economic growth to foreign direct investment was found to be stronger than
vice versa.
3. The Automotive Sector in BRICS Countries and Turkey
Over the years, the automotive sector has developed to be an important industry around the world.
Considering the current conditions and market share of countries, the dynamic market and inward investment
of India has caused a competitive industry to emerge. The geographical position of Turkey and that it
neighbors EU countries has made it preferable for investment. While South Africa is in a disadvantageous
position because it is far from broad markets. Therefore, it is not easy to develop an automobile sector with a
small market (Black, et al.,2020:27).
Occupying a large place in the economy of Russia, the automotive sector covers 31% of the market.
The automotive sector is also related to the products of various other sectors (Kikkas, 2018:2). After the low
levels of market share in 1930s, the sector has come to a considerable level thanks both to new foreign and
domestic manufacture. Russia became the eighth largest automotive manufacturer in the world in 1990. In
2003 a new bylaw on changing the Custom Tariff in Russia was enacted. Associating technological
developments with government policies, Russia has been successful in assigning new technologies; however,
it has fallen behind other countries in terms of competitive market (Aervitz, 2007:42).
The growth in the automotive sector of China started in the late 1970s. Ever since the start of the open
door policy of China, the sector has been used against the new changes occuring in the economy. Especially
with the growth of sectors like durable goods, textiles, aerospace, electronics and petrochemicals, China has
been moving towards a market economy, while the West has significantly relied on foreign direct investment.
Since 1994, the automotive sector has been the main industry in the five-year government plans. The
significant progress that China has made in the global automotive industry, the national efforts made by the
government, new initiatives with the Western and Japanese automobile manufacturers through foreign direct
investment have gathered the local entrepreneurs and encouraged the growth of venture firms (Donelly,
2008:37).
Explained by Ferro (1995), the growth in the Brazilian automotive industry started in the 1950s with
the aim of import substitution. However, different from the policies of the Indian government, Brazil allowed
foreign countries to enter the economy under management control. Volkswagen, General Motors and Ford
have long existed as companies of great importance in Brazil. In the 1990s, the government shifted the market
towards imports. However, no initiatives have been made in terms of product development. Thus, no effort
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was encouraged in product development and instead lean manufacturing was adopted. For this reason, no local
automotive companies have been established in Brazil. Having given importance to import substitution in the
recent past, Brazil now wants to gain a competitive advantage by opening its automobile industry to imports.
Aditionally, new measures are taken to keep the local industry alive (Mukherjee ve Sastry,2002:6). Brazil
became one of the most important automotive exporters in 2006 and has been growing as one of the countries
with the largest export volume.
Turkey also has a long history in the automotive industry like many other countries. The country
experienced a boom in terms of exports and has continued by balancing exports and imports. The customs
union agreement made with the EU has had positive consequences for the advancement of the sector. Being
one of the most important manufacturing countries, Turkey has also worked in partnership with multinational
and local companies in automobile assembly. Until 2014, the private sphere had been in charge of R&D in
Turkey. Later, Turkey has started creating significant incentives that benefited the automotive sector. The
geographical position of Turkey and being a neighbor to the EU countries have made it an important location
for the market (Black, vd.,2020:16).
Table 1: Automobile Production Figures by Country between 2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
C
2
C
2
C
2
C
2
C
2
hina
4.503.32 hina
8.118.79 hina
9.015.43 hina
7.809.19 hina
5.720.66
6
4
4
6
5
2
I
4
I
4
I
4
I
5
I
4
ndia
.125.744 ndia
.488.965 ndia
.782.896 ndia
.174.645 ndia
.516.017
3
B
2
B
2
B
2
B
2
B
2
razil
.429.463 razil
.156.356 razil
.699.672 razil
.879.809 razil
.944.988
4
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
ussia
.384.399 ussia
.303.989 ussia
.551.293 ussia
.767.674 ussia
.719.784
5
S
6
S
5
S
5
S
6
S
6
outh
15,658
outh
99,004
outh
89,951
outh
10,854
outh
31,983
Africa
Africa
Africa
Africa
Africa
6
T
1
T
1
T
1
T
1
T
1
urkey .358.796 urkey .485.927 urkey .695.731 urkey .550.150 urkey .461.244
Source: OICA
Table 1 shows that the production rate in Turkey has decreased by 5,7% in 2019 compared to the
previous year and the production figure amounted to 1.461.244. Again, the production rate in China showed
a 7,5% decrease compared to the previous year amounting to 25.720.665. South Africa, on the other hand,
increased its production rate by 3.5% from 2018 to 2019.
4. Methodology
In order to obtain valid results, regression analysis was made and the results showed that there is a
significant relationship among the macroeconomic variables. Thus, it was found that there is a positive
relationship between GDP and FDI and automotive export.
4.1. The Analysis and Data Set
This study used panel regression analysis techniques using the data collected from BRICS countries
and Turkey between 2000-2019 to examine the effect of automotive exports (AUTEX) on foreign direct
investment (FDI) and gross domestic product per capita (GDPPC). The logarithms of all variables were taken
before the analysis. The variables are as follows, logarithmic gross domestic product per capita (LGDPPC),
logarithmic foreign direct investment (LFDI), and logarithmic automotive export (LAUTEX). The dependent
variables of the study are LFDI and LGDPPC while the independent variable is LAUTEX.
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The study first includes the time series graph and descriptive statistics of LGDPPC, LAUTEX and
LFDI and then analyzes whether these variables are static or not. Taking into account the differences of the
countries and their heterogeneity, the stationary tests made by Levin et al. (2002) (LLC) and Hadri (2000)
were used.
Hausman test was performed in order to choose between fixed and random effect models while creating
panel regression models (Torres-Reyna, 2010). After performing the Hausman test and choosing the model,
it was tested for autocorrelation and heteroscedasticity. In each model developed for LFDI and LGDPPC,
Breusch-Godfrey (BG) test was performed in the presence of an autocorrelation problem and Breusch-Pagan
test was performed in the case of heteroscedasticity.
In the presence of an autocorrelation or heteroscedasticity problem in the estimated panel regression
models, feasible generalized least squares (FGLS) technique was used and final panel regression results were
obtained. Models developed through FGLS technique are resistant to autocorrelation and heteroscedasticity
errors (Croissant and Millo, 2008). The test results show the test statistics with their significance values in
parentheses. The research results were evaluated based on the margin of error of 1%, 5% and 10%. The
analyses were conducted through plm and lmtest packages in R-project (Zeileis and Hothorn, 2002; Croissant
and Millo, 2018).
Table 2: The Definitions and Sources of the Variables
Variables
Definition
Timeframe
Sources
LGDPPC
Gross
2000-2019
World
Domestic Product Per
Bank
Capita ($Million)
LFDI
Foreign Direct
World
Investment ($Million)
2000-2019 Bank
LAUTEX
Automotive
2000-2019
WTO
exports ($Million)
Table 3 presents information regarding the data set. All of the variables were included in the analysis
after taking their logarithm. Logarithmic gross domestic product per capita (LGDPPC), logarithmic foreign
direct investment (LFDI), and logarithmic automotive export (LAUTEX) were used as the variables. The
timeframe and data sources are included in Table 2.
4.2.Application
The following are the automotive exports graphs for panel data that cover the data between 2000-2019
for the mentioned countries.

Figure 1: Panel data graph for automotive exports by country since 2000
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Figure 2: Panel data graph for foreign direct investment by country since 2000

Figure 3: Panel data graph for gross domestic product by capita by country since 2000
Figure 1,2 and 3 show the panel data graphs for the LFDI, LGDPPC and LAUTEX variables by country
since 2000.
Table 3: Descriptive statistics for the variables
Variable

Mean

SD

Min

Max

Skew

Kurt

LFDI
8.420
0.906
6.094
9.679
-0.814
2.699
LGDPPC
23.700
1.484
20.251
26.396
-0.276
2.452
LAUTEX
8.848
1.074
6.347
11.013
-0.188
2.537
SD: Standard deviation, Min: Minimum, Max: Maximum, Skew: Skewness, Kurt: Kurtosis
Table 3 shows the the results of the descriptive statistics used in the study. According to these results,
the LDYY mean is 8,420, the LKBGSYIH mean is 23,700 and the LOTOIHR mean is 8,848. The transformed
skewness [-2,2] and kurtosis [-7,7] values of all three variables are within normal limits.
Table 4: Stationarity analysis results for the LFDI and LGDPPC dependent variables
Variable
Hadri
LLC
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Stationary
Stationary
Stationary + Trend
Stationary + Trend
-2.374***
-1.803**
15.378***
13.267***
LFDI
(0.009)
(0.036)
(0.000)
(0.000)
-2.854***
-4.139***
23.415***
20.989***
LGDPPC (0.002)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-6.197***
-2.310***
22.431***
16.837***
LAUTEX (0.000)
(0.010)
(0.000)
(0.000)
***1% significant, **5% significant, *10% significant
Table 4 shows the results of the stationary analysis for the dependent variables of the study. These
results suggest that the LFDI, LGDPPC and LAUTEX variables were stationary at their level l(0) when both
stationary and stationary and trend were tested together.
Table 5: Hausman test results for the LFDI dependent variable
Dependent variable

Hausman test

LFDI
0.000 (0.985)
The results of the Hausman test for the LFDI dependent variable are shown in table 5. According to
the Test result, it was found appropriate to choose the random effect type for the model to be installed for the
LFDI dependent variable.
Table 6: Autocorrelation test results for the LFDI dependent variable.
Dependent variable

Breusch-Godfrey autocorelation test

LFDI
38.476*** (0.007)
***1% significant, **5% significant, *10% significant
Table 6 shows the autocorrelation test result obtained from the LFDI dependent variable. The
autocorrelation test detected an autocorrelation problem in the model for the LFDI dependent variable.
Table 7: Heteroscedasticity test for the LFDI dependent variable
Dependent variable

Breusch-Pagan heteroscedasticity test

LFDI
1.368 (0.242)
Table 7 shows the heteroscedasticity test results for the LFDI dependent variable. The
heteroscedasticity test found no heteroscedasticity error in the model for the LFDI dependent variable.
Table 8: Panel regression model for the LFDI dependent variable
Variable

Coefficient

Invariable
LAUTEX
RSS=205,680
TRSS=262.190
𝑅 2 = 0.215
***1% significant, **5% significant, *10% significant

18.290*** (0.000)
0.653*** (0.000)

𝑅 2 : Coefficient of determination, RSS: Residual sum of squares, TRSS: Total residual sum of squares
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Panel regression model results for the LFDI dependent variable are shown in table 8. Coefficient
statistics of the model show that automotive exports have a direct significant effect on foreign investments.
The estimated regression coefficient for the LFDI dependent variable was found to be positive𝛽 > 0). Based
on this result, it is predicted that an increase in automotive exports in BRICS countries and Turkey will directly
increase foreign investment. The panel regression equation of this model is as follows:
𝐿𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 = 18.290 + 0.653 x 𝐿𝑂𝑇𝑂𝐼𝐻𝑅𝑖𝑡
i=1,2,..5; t=2000,2001,...,2019
(1)
Table 9: Hausman test results for the LGDPPC dependent variable
Dependent variable

Hausman test

LGDPPC
0.992 (0.319)
The results of the Hausman test for the LGDPPC dependent variable are shown in table 9. According
to the test results, choosing random effect type will be appropriate for the model to be developed for the
LGDPPC dependent variable
Table 10: Autocorrelation test results for the LGDPPC dependent variable.
Dependent variable

Breusch-Godfrey autocorelation test

LGDPPC
92.429*** (0.000)
***1% significant, **5% significant, *10% significant
The results of the autocorrelation test for LGDPPC dependent variable are shown in table 10 The
autocorrelation test results showed that there is an autocorrelation problem in the model to be developed for
the LGDPPC dependent variable.
Table 11: Heteroscedasticity test results for the LGDPPC dependent variable
Dependent variable

Breusch-Pagan heteroscedasticity test

LGDPPC
19.139*** (0.000)
***1% significant, **5% significant, *10% significant
Table 11 shows the results of the heteroscedasticity test conducted for the LGDPPC dependent
variable. The heteroscedasticity test detected a heteroscedasticity problem in the model to be developed for
the LGDPPC dependent variable.
Table 12: panel regression model for lkbgsyih dependent variable
Variable

Coefficient

Invariable
5.053*** (0.000)
LAUTEX
0.343*** (0.000)
RSS=90.797
TRSS=97.769
𝑅 2 = 0.071
***1% significant, **5% significant, *10% significant
𝑅 2 : Coefficient of determination, RSS: Residual sum of squares, TRSS: Total residual sum of squares
Panel regression model results for the LGDPPC dependent variable are shown in table 12. The
coefficients of the model suggest that automotive export has a significant effect on gross domestic product per
capita. The estimated regression coefficient for the LGDPPC dependent variable was found to be positive
(𝛽 > 0)). According to this result, it is expected that the increase in automotive exports in BRICS countries
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and Turkey will also increase gross domestic product per capita. The panel regression equation of this model
is as follows:
𝐿𝐾𝐵𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 = 5.053 + 0.343 x 𝐿𝑂𝑇𝑂𝐼𝐻𝑅𝑖𝑡
i=1,2,..5; t=2000,2001,...,2019
(2)
Conclusion and Implications
The automotive sector has a great importance for both developed and developing economies. For this
reason, the developments in this sector will also positively affect production, sales and growth. In the current
global competition, automotive exports are vital for the economies of BRICS countries and Turkey.
This study analyzed the effect of automotive exports on foreign direct investments using the data from
2000-2019 through conducting panel regression analysis techniques. The study first includes the descriptive
statistics of the variables and analyzes whether these variables were stationary or not. The analysis shows that
the variables were stationary. Hausman test was made to choose the appropriate model. After choosing the
model, it was tested for autocorrelation and heteroscedasticity and it was found that the variables in the model
had an autocorrelation problem and the model to be developed for the LGDPPC dependent variable had a
heteroscedasticity problem. While, no heteroscedasticity problem was found for the LFDI dependent variable.
Final panel regression results were obtained by applying general feasible generalized least squares (FGLS)
technique. Finally, the results of the panel regression model and the coefficients of the model show that
automotive exports have a 1% significance on gross domestic product. An increase in automotive exports
cause an increase in GDP. According to the panel regression model results for the LFDI variable, automotive
exports have a significant effect on foreign direct investment. Thus, an increase in automotive exports in
BRICS countries and Turkey will cause a positive increase in LFDI. Based on these results, an increase in
foreign direct investment in developing countries will create a competitive advantage for the country as FDI
is an important part of international economics. For this reason, an increase in automotive exports will
contribute to attracting foreign direct investments. Thus, foreign investment and economic cooperation will
be strengthened. It can be deducted that when the total automotive export rate increases, GDP will also
increase which will in turn cause economic growth.
Based on these results, it can also be said that automotive exports will positively affect growth in many
different areas and will lead to economic development. Establishing R&D strategies, developing new
technologies and decreasing the logistic costs within the total cost of automobile production will enhance the
competitiveness in the industry. Most importantly, setting up the supply chain will help develop the export
rates of the sector. Aditionally, the exchange rates in a country and oil prices significantly affect the market
share of the sector. Future studies to be conducted with more and different variables can add to important
economic indicators such as GDP and FDI.

1.

2.
3.

4.
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(2)
Prof. Dr. Hasan TOSUN
ADIM ÜNİVERSİTELERİNİN YENİLİKCİLİK-GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI ESASINDA
PERFORMANSLARI
PERFORMANCES OF ADIM UNIVERSITIES UNION ON INNOVATION-ENTREPRENEURSHIP
ITEM

ÖZ
Türkiye’de Yükseköğretim sistemi içinde bölgesel ölçekte üniversite birlikleri oluşturulmuştur. Bunun
nedeni, birlik içinde yer alan üniversitelerin farklılıklarının azaltılması, akademik alanda ortak değerlerin
oluşturulması, üniversite imkânlarının birleştirilerek daha etkin sonuçlara ulaşılması, idari ve mali alanda
oluşan deneyimlerin karşılıklı paylaşılması gibi isteklerdir. Bu birliklerden biri, genelde Ege ve İç Batı
Anadolu’daki üniversiteleri (Aydın Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Celal Bayar, Çanakkale
Onsekiz Mart, Kütahya Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Mehmet Akif Ersoy, Muğla Sıtkı Koçman,
Süleyman Demirel ve Uşak) kapsayan “ADIM Üniversiteleri” birliğidir. Yazar, bu üniversite birliğinin
geçmiş yıllardaki performansı ile ilgili çalışmalar yapmış ve bunları yayımlamıştır. Bu çalışmalara göre, ilgili
birlik bir farkındalık yaratamamış, özellikle bölgesel ölçekte çok önemli ve geniş uygulama alanı olmasına
rağmen istenilen başarı elde edilememiştir. Bu bildiride, ilgili birlikteki üniversitelerin bir başka alandaki
performansı üzerinde durulmuştur. TUBİTAK öncülüğünde 2012 yılından buna düzenlenenin GirişimciYenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) esasındaki performansları değerlendirilmekte ve ilgili üniversitelere
öneriler sunulmaktadır. Çalışmada, birliğe sonradan katılan yeni üniversiteler dikkate alınmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Yükseköğretim, Performans Değerlendirme, Yenilikçi- Girişimci
Üniversite Endeksi.

ABSTRACT
Unions have been established on a regional scale within the higher education system in Turkey. The
reason for this is to reduce the differences of the universities participating in the Union, to form common
values in the academic field, to achieve more effective results by combining the opportunities of the
universities and to share the experiences formed in the administrative and financial areas. One of these Unions
is “the Adım Üniversiteleri”, which generally covers universities (Aydın Adnan Menderes, Afyon, Balıkesir,
Celal Bayar, Çanakkale Onsekiz Mart, Kütahya Dumlupınar, Eskisehir Osmangazi, Mehmet Akif Ersoy,
Muğla Sıtkı Koçman, Süleyman Demirel and Uşak) in the Aegean and Inner Anatolia Regions. The author has
conducted studies on the performance of this university union in past years and has published them. According
to these studies, it is seen that the relevant union did not raise awareness and not achieve the desired success,
especially on a regional scale, despite there are very important and wide application areas. In this paper, the
performance of the universities in the relevant union was emphasized in another area. Since 2012, under the
leadership of TUBITAK, the performance of those organized on the basis of the entrepreneurial-innovative
university Index (GYÜE) is evaluated. In the study, new universities that subsequently joined the Union were
not taken into account.
Keywords: University, Higher Education, Research University, Performance Assessment, InnovativeEntrepreneurial University Index.
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GİRİŞ
Üniversite; bilgi üreten ve bu bilgiyi toplum yararına paylaşan, paydaşlarına öğretim imkânı ile birlikte
meslek sahibi olma fırsatını sağlayan ve araştırma çalışmalarını yürüten yükseköğretim sisteminin önemli
kurumlarından biridir. Bu kurumsal yapılar, Orta Çağda gerçeği göksel kutsiyet içinde aramayı
benimsemişken, 19.yüzyılda Humboldt üniversite modeli doğayı keşfetmeyi kendine görev edinmiştir. İkinci
Dünya savası sonunda Kuzey Amerika, özellikle ABD üniversiteleri; Humboldt modeliyle birlikte özgün
değerlerini koruyarak daha verimli ve etkin bir üniversite modeline ulaşmışlardır. Bu üniversitelerde
lisansüstü öğretime önem verilmiş, sanayi, tarım, sivil toplum ve kamu işbirliği önemle hayata geçirilerek
toplum ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. ABD’de, üniversiteler için Humboldt modelinde
benimsenen “özgürlük-yalnızlık” kavramı yerine “özgürlük-işbirliği” sloganı ön plana çıkartılmıştır.
Kuzey Amerika üniversite modelinde, doğayı keşfetmekten ziyade değer yaratmaya yönelik bir anlayış
hâkimdir. Bu anlayış ile yükseköğretim kurumlarında disiplinler arası işbirliği ile bilgi üretilmesi ve bilim
insanından daha çok girişimci kimlikli insan yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlgili kurumlar, küresel bir
anlayışla profesyonel bir idare tarzı ile yönetilmektedir. Türkiye’de 2547 sayılı kanunla yeni bir düzene
kavuşturulan yükseköğretim sistemi, bazı farklılıklar mevcut olsa da genelde Kuzey Amerika Yükseköğretim
modeli esasında örgütlenmiştir. Ancak kanunda sonradan yapılan revizyonlar, mevzuatı ağırlaştırmış ve
işleyişle ilgili temel bazı engeller oluşturmuştur.
Gelişmiş ülkelerde üniversiteler; her yıl bilimsel verim, proje üretimi, öğretim yapısı, öğretim kalitesi,
sosyal iletişim ve öğrenci memnuniyeti gibi farklı alanlarda değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları
mukayeseli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu değerlendirmeleri yapan, profesyonel kuruluşlar
mevcuttur. Ülkemizde de bu anlamda 2000’li yıllardan sonra üniversitelerdeki öğretim kalitesi ve bilimsel
faaliyetler üzerinde çalışmalar yapılmış, bölgesel anlamda üniversiteler arasındaki farklılıkların en aza
indirmesi ve kurumlar arası işbirliğinin artırması için üniversite birlikleri oluşturulmuş ve bir GirişimciYenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) uygulanmaya başlanmıştır.
Üniversitelerde girişimcilik-yenilikçilik anlayışının değişik yöntemlerle incelenmesi ve bunların
topluma yansıması, başka araştırmacılar tarafında da incelenmiştir (Er ve Yıldız, 2019; Koyuncuoğlu ve
Tekin, 2019; Uslu vd., 2020; Yıldırım ve Yıldırım, 2020; Güngör Göksu, 2020). Yazar, ülkemizdeki tüm
devlet üniversitelerin ‘girişimci ve yenilikçi üniversite’ anlayışı ile ilgili değişik dönemlere ait performansları
üzerine araştırmalar yapmış ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır (Tosun, 2004; 2006; 2015; 2016
ve 2019a). Bu çalışmada, bünyesinde Batı ve İç Anadolu’da yer alan bazı benzer özelliklere sahip
yükseköğretim kurumlarının yer aldığı “Adım Üniversiteleri’ birliğinin, TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen
Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi esasındaki performansı değerlendirilmiştir.
MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, bünyesinde 1992 ve 2006 yılları arasında kurulmuş 12 üniversitenin yer aldığı Adım
Üniversiteleri’nin girişimcilik ve yenilikçilik anlayışı değerlendirmektedir. Bu yükseköğretim kurumları;
Aydın Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Celal Bayar, Çanakkale Onsekiz Mart, Kütahya
Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Mehmet Akif Ersoy, Muğla Sıtkı Koçman, Süleyman Demirel ve Uşak
üniversiteleridir. İlgili üniversitelerin kuruluş bilgileri ile öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, Tablo 1’de
sunulmaktadır. İlgili veriler; 2021 yılı ağustos ayı sonu itibariyle, üniversitelerin sahip olduğu değerleri temsil
etmektedir.
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Tablo 1. Adım Üniversiteleri ve fiziki değerler
Kuruluş
Kuruluş
Toplam
yılı
Yeri
Öğrenci
# Üniversite
Sayısı
1
2
3
4
5
6

Adnan Menderes
Afyon Kocatepe
Balıkesir
Celal Bayar
Çanakkale OM
Dumlupınar
Eskişehir
7
Osmangazi
Mehmet
Akif
8
Ersoy
Muğla
Sıtkı
9
Koçman
10 Pamukkale
Süleyman
11
Demirel
12 Uşak
Toplam**

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993

Aydın
Afyon
Balıkesir
Manisa
Çanakkale
Kütahya
Eskişehir

49 026
32 442
30 305
46 755
47 089
45 581
30 480

Birlik
içindeki
Oranı
(%)
10.30
6.82
6.37
9.82
9.89
9.58
6.40

Toplam
Öğretim
Elemanı
Sayısı
1 896
1 038
1 219
1 835
1 997
982
1 766

Birlik
içindeki
Oranı
(%)
10.20
5.59
6.56
9.88
10.75
5.25
9.50

2006

Burdur

31 554

6.63

1 032

5.56

1992

Muğla

42 567

8.94

1 765

9.50

1992
1992

Denizli
Isparta

49 667
42 035

10.43
8.83

2 258
1 936

12.16
10.42

2006

Uşak

28 518
476 019

5.99
100.00

858
18 582

4.63
100.00

Bu üniversiteler için 5 alanda ve 23 parametre kullanılarak tanımlanan Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi (GYÜE) toplam puanı esasında değerlendirme yapılmıştır. Bu endeksinin tanımında
bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve
yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 5 alanda değerlendirme yapılmaktadır. 2018
yılı sonrasında girişimcilik ve yenilikçilik kültürü alanı çıkartılmış ve değerlendirme yeni tanımlanmış 4
alanda yapılmaya başlanmış ve puan dağılımlında yeni esaslar getirilmiştir (Tosun, 2020a; Tosun, 2021). Bu
endeks, müracaat eden devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamı için uygulanmakta ve ilk 50 sırada yer alan
Üniversiteler açıklanmaktadır.
Yazar tarafından daha önce yayımlanan bazı çalışmalarda, devlet üniversitelerinin tamamı için
hesaplanan verilerin kullanılmasıyla ilgili değerlendirmeler yapılmış, bu endeksi dikkate alan modeller
geliştirilmiş ve uygulamalar yapılmıştır (Tosun, 2011, 2017, 2019b ve 2020b). Yazar, yakın zamanda
ülkemizdeki yükseköğretim kurumları için bu endeks değerleri ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak farklı
çalışmalar yapmıştır (Tosun, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f ve 2020g). Yazar tarafından konuyla ilgili en güncel
çalışma, araştırma üniversitelerin bu endeks esasındaki performansları üzerinedir (Tosun, 2021).
ANALİZ VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, kuruluşunun üzerinden 10 yıldan fazla süre geçen ve ADIM Üniversiteleri
içinde yer alan 12 yükseköğretim kurumunun, GYÜE esasındaki performansları tartışılmaktadır. Tablo 1’de
verilen en güncel bilgilere göre, bu birlik içinde 476 019 öğrenci ve 18 582 öğretim elemanı bulunmaktadır.
İlgili tablodaki verilere en kalabalık üniversite, 49 667 öğrenci ile Pamukkale Üniversitesidir. Bu üniversiteyi;
sırayla Adnan Menderes, Çanakkale Onsekiz Mart, Celal Bayar, Dumlupınar, Muğla Sıtkı Üniversiteleri takip
etmektedir. Bu üniversitelerden sonra, yakın zamanda bölünmüş olmasına rağmen, 42 035 toplam öğrenci
sayısı ile Süleyman Demirel Üniversitesi gelmektedir. Öğretim elemanı sayıları yönünden de benzer tablo
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karışımıza çıkmaktadır. En düşük öğretim üyesi sayısı, 2006 yılında kurulan Uşak Üniversitesi ile 1992
yılında kurulan Dumlupınar Üniversitelerine aittir.
Gerçekte öğrenci ve öğretim elemanı sayılarından ziyade, bu büyüklerin birlik toplam değerlerine oranı
çok daha önemlidir. Daha doğrusu, Birlik içindeki bir üniversite için toplam öğrenci ve toplam öğretim
elemanı yönünden sahip olduğu oransal büyüklüklerin (tablo 1, üçüncü ve dördüncü sütun) birbirine göre nispi
değerleri önem arz etmektedir. Adnan Menderes, Balıkesir ve Celal Bayar Üniversitelerinde bu oransal
büyükler birbirine çok yakındır. Birlik içindeki 5 üniversite (Çanakkale Onsekiz Mart, Eskişehir Osmangazi,
Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale ve Süleyman Demirel) için öğretim elemanı oranı yüksek iken, Afyon
Kocatepe, Dumlupınar, Mehmet Akif Ersoy ve Uşak Üniversitelerde düşüktür. Öğretim elemanı oranı, toplam
öğrenci sayısına göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde oldukça yüksek ve Dumlupınar Üniversitesinde
ise tersine oldukça düşüktür. Dumlupınar Üniversitesinde ortaya çıkan bu durumun 2019 yılında yapılan
bölünme işleminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Benzer bir durum, Afyon Kocatepe Üniversitesi için de
yapılabilir.
Aslında üniversiteleri yalnızca yukarıda ifade edilen iki oransal büyüklüğe göre değerlendirmek uygun
değildir. Bu oransal büyüklerin göreceli değerleri, Üniversite’nin birlik içindeki durumunu ortaya
koymaktadır. Bunun için öğretim yapısı, öğretim gelirleri, öğretim kalitesi, bilimsel üretim, proje verimi ve
öğrenci memnuniyeti gibi hususların da dikkate alındığı geniş bir değerlendirme yapılmalıdır. Yazar, geçmiş
yıllar için bu birlik içinde yer alan aynı üniversiteler için geniş kapsamlı bir çalışma yapmış ve bunu
yayımlamıştır (Tosun, 2020g). Gelecekte yeni verilerle ilgili çalışmasını yenilenmesinin uygun olacağı
belirtilmelidir.
Bu çalışmada dikkate alınan 12 üniversitenin GYÜE esasındaki performansları, Tablo 2 ve 3’de
sunulmaktadır. Tablo 2’de bu çalışma kapsamında dikkate alınan üniversitelerin, yıllara göre aldıkları puanlar
verilmektedir. İlgili veriler, 2012 ile 2020 arasındaki 9 yılı kapsamaktadır. Bu verilere göre; Üniversitelerin
değişik yıllar için 100 üzerinden aldıkları puanlar, 23 ile 45 arasında değişmektedir. Bu puanlar oldukça
düşüktür. Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversiteleri, 9 değerlendirme yılında her yıl ilk 50 Üniversite
içinde yer almıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin 6 değerlendirme yılında, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinin, 3 değerlendirme yılında, Dumlupınar Üniversitesinin 2 değerlendirme yılında, Afyon
Kocatepe ve Uşak Üniversitelerinin de 1 çalışma yılında listede yer aldıkları görülmektedir.
Tablo 2. Adım Üniversiteleri Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi Değerleri
Üniversite
Yıl
Adı
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1
Adnan Menderes
2
Afyon Kocatepe
27.6 3
Balıkesir
4
Celal Bayar
5
Çanakkale OM
25.0 32.15
6
Dumlupınar
31.17 35.34 7
Eskişehir Osmangazi
26.7 30.41 30.09 30.48 34.60
8
Mehmet Akif Ersoy
9
Muğla Sıtkı Koçman
10
Pamukkale
29.0 29.8 28.84 33.15 40.93 42.12 40.83
11
Süleyman Demirel
45.0 44.5 42.82 40.61 39.20 33.59 43.36
12
Uşak
23.0 Listeye giren Üniversite Sayısı 4
4
3
3
4
3
4
Ortalama (listeye giren)
30.50 32.15 34.02 34.61 35.44 37.02 37.73
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2019
34.9
37.8
41.3
3
38.00

2020
42.0
38.6
35.8
3
38.80
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Tablo 3. Adım Üniversiteleri Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi Esasında Ülke Sıraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Üniversite
Adı
Adnan
Menderes
Afyon
Kocatepe
Balıkesir
Celal Bayar
Çanakkale
OM
Dumlupınar
Eskişehir
Osmangazi
Mehmet
Akif Ersoy
Muğla Sıtkı
Koçman
Pamukkale
Süleyman
Demirel
Uşak

Yıl
2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

48

41

-

-

49

42

49

46
50

39
-

41

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
14

42
22

48
20

42
28

34
35

27
45

35
30

33
29

41
46

48

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablo 3’de, bir önceki tabloda sunulan verilere göre ilgili üniversitelerin listedeki sıraları (ilk elli
içinde) verilmektedir. Bu verilere göre, ADIM Üniversiteleri birliği içindeki en başarılı yükseköğretim
kurumu Süleyman Demirel Üniversitesidir. Bu Üniversite, 2012 yılında on dördüncü, 2013 yılında yirmi
ikinci ve 2014 yılında yirmincidir. Birlik içindeki en başarılı yıllar, bu üniversiteye aittir. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi’nin yüksek öğretim elemanına sahip olmasına rağmen, belli yıllar listeye girebilmesi
düşündürücüdür. Aksine düşük öğretim elemanı oranına sahip Afyon Kocatepe Üniversitenin iki yıl listede
yer alması da nispi olarak başarı olarak değerlendirilebilir. Aslında bu endeks esasında üniversite sıraları, ilk
elliden sonra da açıklansa çok daha sağlıklı değerlendirme imkânı ortaya çıkacaktır.
SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında, “Adım Üniversiteler Birliği” içinde yer alan ve 1992 yılında kurulan dokuz,
kuruluşunu 1970 yılı olarak kabul eden (gerçekte 1993) bir ve 2006 yılında kurulan iki üniversite için
Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi esasında yapılan çalışma sonuçları sunulmaktadır. Bu çalışmada
değerlendirilen çoğu üniversitenin kuruluşu üzerinden 30 yıl geçmiştir. Bu üniversitelerin fiziki imkânlarının
Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen, düşük verimde çalıştıkları görülmektedir. Hatta bazı
üniversitelerin dokuz değerlendirme yılı boyunca hiç listeye girememesi oldukça düşündürücüdür. Bu durum,
ilgili üniversitelerin bu dönem boyunca iyi yönetilmediğini göstermektedir. Ayrıca bu üniversiteler üzerinde
değişik etki seviyesinde yerelleşmenin ve siyasallaşmanın etkili olduğu kesindir. Ayrıca kitleselleşme (öğrenci
sayılarındaki hızlı artış) de bu düşük verimde etkili olan bir başka faktördür. 2019 yılı içinde bu birlik içindeki
bazı üniversiteler de yapılan bölünmeler, sorunu biraz hafifletmesine rağmen, sonuca etkili olarak
yansımamıştır. Ayrıca bu birlik içinde yer alan üniversitelerde, öğretim elemanları arasında anlatılamaz bazı
olayların yaşanması ve bu anlaşmazlıkların ölümlere kadar ulaşması, üst düzey yöneticilerin birinci derece
yakınlarına idari ve akademik avantaj sağlayan uygulamalar içinde olması ve ihalelerde ortaya çıkan şaibeler,
sorunları derinleştirmiştir. Üniversiteler, toplumda en güvenilir kurumların başında gelmelidir. Her
uygulamanın hakça yapıldığının gösterildiği şeffaf bir sevk-idare sistemi üniversite yönetimde hâkim
olmalıdır. Aslında bu birlik içinde yer alan çoğu üniversite, fiziki imkânlar ve insan kaynakları yönünden
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu yükseköğretim kurumları, sahip oldukları coğrafi üstünlükle birlikte çok
daha başarılı olabilecekleri yeni bir süreci başlatabilirler.
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Prof. Dr. Sani HACIYEV*
ŞEMSEDDİN SAMİ FRAŞİRİ’NİN İÇTİMAİ, SİYASİ VE EDEBİ FAALİYETİ HAKKINDA
ABOUT SHAMSADDIN SAMI FRASHIRI'S SOCIO-POLITICAL AND LITERARY ACTIVITY

ÖZ
Şemseddin Sami Fraşiri, modern Türk milliyetçiliğinin ilk biçimi olan Osmanlıcılığın Arnavut asıllı
önemli temsilcilerinden olmuştur. Şemseddin Sami aslen Arnavut olmuş, Arnavut milli sorunlarıyla
ilgilenmiş, aynı zamanda Osmanlı devletinin modernleşerek güçlenmesini savunmuş, bunun için büyük
devletin ortak dili olmasını seçtiği Türkçenin önemini vurgulamıştır. Şemseddin Sami Türkçeyi incelemek,
modernize etmek ve geliştirmek alanlarında büyük emek vermişdir.
Şemseddin Sami, türk harfleriyle yazılan ilk Türkçe roman olan “Taaşşuk-i Talat” ve “Fitnat”, ilk
Türkçe ansiklopedi olan “Kamus-ül Alam” ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan
“Kamûs-ı Türkî”n yazarıdır. Ayrıca “Kamûs-ı Fransevî” adlı Fransızca ve “Kamûs-ı Arabî” adlı Arapça
sözlükleri kaleme almıştır. Şemseddin Sami ağabeyi Abdül Fraşiri ile birlikte, Latin ve Yunan harflerini
kullanan ilk Arnavut alfabesini geliştirmiş ve Arnavutça bir gramer kitabı yazmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlıcılık, Türk Milliyetçiliği, Türkçe, Arnavutluk, Arnavutça.

ABSTRACT
Shamsaddin Sami Frashiri was one of the prominent representatives of the Ottoman trend, the first
stage of modern Turkish nationalism. Shamsaddin Sami was originally an Albanian, interested in the national
issues of Albania, and simultaneously wanted to modernize and strengthen the Ottoman state. For this reason,
he stressed the importance of the Turkish language, which is considered the common language of the great
state. Shamsaddin Sami has made great contributions to the study, modernization and development of the
Turkish language.
Shamsaddin Sami is the author of the first Turkish novel in Turkish letters, “Taashshuk-i Talat” and
“Fitnat”, the first Turkish encyclopedia, “Kamus-ul Alam”, and the first large-scale Turkish dictionary,
“Kamus-i Turki”. He also prepared French dictionaries called “Kamûs-ı Fransevî” and Arabic dictionaries
called “Kamûs-ı Arabî”. Shamsaddin Sami, together with his elder brother Abdul Frashiri, developed the first
Albanian alphabet using Latin and Greek letters and wrote an Albanian grammar book.
Keywords: Ottomanism, Turkish Nationalism, Turkish, Albania, Albanian.
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GİRİŞ
1453-cü ildə İstanbulun Osmanlı Türkləri tərəfindən fəthi ilə varlığına son qoyulan Bizans imperiyası
etnik quruluşu və siyasi idarəçiliyinə görə fenomen bir dövlət olmuşdur. Bu imperiya özünü Romanın varisi
olaraq gördüyü üçün yunan və digər qeyri-türk xalqlar ilk mərhələdə Osmanlı dövlətini də Bizansın davamçısı
olaraq qəbul etmiş, Osmanlı sultanlarını Bizans vasilevslərinin qanuni varisləri kimi tanımışlar (Çağlayan,
2020, s.548).
Osmanlı türklərinin xristian xalqlara münasibətdə tolerant davranışı bu düşüncələri bir qədər də
dərinləşdirmiş, yunan, bolqar, serb, alban (arnavut) əsilli elit təbəqənin Osmanlı dövlətinin siyasi və sosialiqtisadi həyatına inteqrasiyası güclənmişdir. XVII əsrin ortalarından etibarən qeyri-müsəlmanlar Osmanlı
dövlətində yüksək vəzifələri tutmağa başlamışlar. Məhz bu səbəbdəndir ki, Avropa dövlətlərinin Osmanlı
dövlətinin daxili işlərinə müdaxilə etmələrinə qədər, bir neçə əsr boyunca qeyri-türk xalqların müsəlman
hakimiyyətinə qarşı üsyanları böyük miqyaslı olmamış, lokal xarakter daşımışdır (Çağlayan, 2020, s.548).
Ümumiyyətlə, Avropa dövlətlərinin, ələlxüsus Rusiya imperiyasının Osmanlı dövləti ilə aparmış
olduqları müharibələr XVIII əsrin sonlarından etibarən siyasi vəziyyəti dəyişməyə başlamışdır: artıq Qərb
dövlətləri dövlətinin daxili işlərinə ən fəal şəkildə müdaxilə etmək üçün qeyri-müsəlman xalqların
hüquqlarının “müdafiəçisi” qismində çıxış edir və bu xalqlar üçün öz dövlətlərində öz vəttəndaşlarının sahib
olmadıqları hüquqları istəyirdilər. Xüsusilə 1774-cü il Küçük Kaynarca sülhündən sonra Rusiya Osmanlı
dövlətinin ərazisində yaşayan xristian xalqların siyasi hüquqlarını genişləndirməyi tələb etməyə başlamışdır.
XVIII-XIX əsrlərin hüdudunda Osmanlı dövlətində başlayan hərbi-siyasi və sosial-iqtisadi problemlər,
Avropa dövlətlərinin müstəmləkəçi siyasətinin güclənməsi və bu dövlətlərin Osmanlını gücdən salıb onu
yarımmüstəmləkəyə çevirmək istəyinin artması qeyri-türk əhali arasında milliyyətçi düşüncələrin ortaya
çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Türkiyə tədqiqatçısı N. Aydoğdunun da yazdığı kimi, “Modernləşmə dövrü
Türkiyəsində siyasi və sosial dönüşümün çox mübahisə edilən sahələrindən biri də milli kimlik düşüncəsinin
ehtiva etdiyi məna və özəllikləridir. Osmanlı Dövlətindən milli dövlətə keçiş prosesində Osmanlıçılık və
Türkçülük kimliyi üzərindən ən gərgin mübahisələrin toqquşma nöqtəsi də elə milli kimliyin inşası
məsələsidir” (Aydoğdu, 2021, s.59).
Albaniya (Arnavutluk) da bu proseslərdən kənarda qalmamışdır və bu dövrdə bir sıra görkəmli ictimaisiyasi xadimlər yetişdirmişdir. Albaniyanın Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi daha XIV əsrin sonlarına aiddir:
1385-ci il Savra döyüşündə alban ordusunun türklər tərəfindən məğlub edilməsindən sonra Albaniya uğrunda
uzun müddət sürəcək Osmanlı – Venesiya mübarizəsi başladı. XV əsrin ortalarına doğru Albaniyanın bir çox
şəhərində güclənən Osmanlı türkləri ölkə üzərində tam nəzarəti yalnız 1571-ci ildə qura bilmişdilər (Bilge,
1991, s.385-386). Alban xalqının nümayəndələri Osmanlı elitasında yüksək mövqeyə sahib olmuş, Gedik
Əhməd, Koca Davud, Dükakinzadə Əhməd, Qara Əhməd, Qoca Sinan, Qara Murad, Tarhunçu Əhməd kimi
paşalar onların içərisindən çıxmışdır.
XVIII əsrin sonlarından etibarən digər xalqlar kimi albanların da arasında yeni ictimai-siyasi
düşüncələr ortaya çıxmağa başlamışdır. Doğrudur, onların arasında separatçı təmayülli fikirlər də var idi.
Lakin qeyd etməliyik ki, bu separatçı fikirlər Osmanlı dövlətində yaşayan müsəlman albanlar tərəfındən heç
də yekdilliklə dəstəklənmirdi. Ümumiyyətlə, albanların əksəriyyəti bu dövrdə Osmanlı dövlətinə qarşı
düşmənçilik duyğularına sahib deyildilər, çünki bu dövlətdəki hüquqi və sosial-iqtisadi statuslarından
məmnun idilər (Petrunina, 2009, s.48).
XIX əsrin sonlarına doğru Osmanlı dövlətinin himayəsində olan qeyri-türk xalqlar, o cümlədən
albanların arasında türklərlə birlikdə konfederasiya qurmaq düşüncələri və şüarları geniş yayılmağa
başlamışdır. Albaniyada bu hərəkatın yayılmasında özü də alban əsilli olan Osmanlı yazıçısı Şəmsəddin Sami
Fraşiri və onun kitaplarının böyük rolu olmuşdur.
Şəmsəddin Sami Fraşiri Türk hərfləri ilə yazılan ilk Türkçə roman olan “Taaşşuk-i Tələt və Fitnət” /
alb. “Dashuria e Talatit me Fitneten” (1872), ilk Türkçə ensiklopediya olan “Qamus-ül Aləm” (1889-1898)
və müasir mənada ilk geniş həcmli Türkcə lüğət olan “Qamus-i Türki”nin (1901) müəllifidir. Şəmsəddin Sami
Fraşiri, həmçinin “Qamus-i Fransəvi” adlı fransızca və “Qamus-i Ərəbi” adlı ərəbcə lüğətləri də qələmə
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almışdır. Şəmsəddin Sami Fraşirinin Albaniya ədəbiyyatı və Albaniya mədəniyyətinin inkişafında böyük
xidmətləri vardır. 1879-cu ildə o, böyük qardaşı Əbdül Fraşiri ilə birlikdə latın və yunan hərflərini istifadə
etməklə ilk alban əlifbasını hazırlamış, 1886-cı ildə isə alban dilində qrammatika kitabını yazmışdır.
Tarixi ədəbiyyatda Şəmsəddin Sami Fraşirinin daha çox ədəbi və maarifçi fəaliyyəti işıqlandırılsa da,
ictimai-siyasi baxışları hələ də mübahisə obyekti olmaqda davam edir. Xüsusilə Albaniya və Rusiya
tarixşünaslığında Şəmsəddin Sami Fraşirinin milliyyətçi düşüncələri haqqında yazılanlar Türkiyə
tarixşünaslığından xeyli fərqlidir və məqalədə biz bu məsələnin bəzi məqamları üzərində dayanacayıq.
Şəmsəddin Saminin ictimai və siyasi görüşləri
Yazıçı, ensiklopedist, bir neçə lüğət müəllifi və ictimai xadim olan Şəmsəddin Sami Fraşiri 1850-ci
ildə Yanya (Janine) vilayətinin Ergiri sancağına bağlı olan Pırmeti qəzasının Fraşiri kəndində anadan
olmuşdur. Alban ədəbiyyatında daha çox Sami Fraşiri kimi tanınır (Uçman, 2010, s.519). Albaniyada ilk və
orta təhsilini alan Şəmsəddin Sami məktəbi bitirdiyində artıq ərəb və fars dilləri ilə yanaşı, latın, yunan (qədim
və yeni), italyan və fransız dillərini bilirdi.
1872-ci ildə İstanbula gələn Şəmsəddin Sami Fraşiri mətbuat idarəsində məmur olaraq fəaliyyətə
başlamış, məhz elə məmurluq illərində də ilk əsərləri olan “Taaşşuk-i Tələt və Fitnət” adlı romanını (18721873-ci illərdə) nəşr etdirmişdir (Uçman, 2010, s.520). Bu illərdə Şəmsəddin Sami Fraşiri “Sirac” və “Hadika”
qəzetlərində də işləmiş, həmçinin teatr səhnələri üçün əsərlər yazmışdır. Şəmsəddin Sami 1877-ci ildə bir
müddət Rodosun valisi Sava paşanın möhürdarı olmuş, bu əsnada da Albaniya mövzusu ilə maraqlanmağa
başlamışdır. Bir tərəfdən böyük qardaşı Əbdül Fraşirinin liderliyində Albaniya Birliyi (Arnavut İttihadı)
hərəkatını dəstəkləyən Şəmsəddin Sami, digər tərəfdən də Albaniyanın Osmanlı Dövlətindən ayrılması
fikirlərinə qarşı çıxırdı.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Şəmsəddin Sami Fraşirinin milliyyətçi görüşləri tarixi ədəbiyyatda
çox mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Belə ki, Türkiyə tarixşünaslığında Şəmsəddin Sami Fraşiri daha çox
müasir Türk milliyyətçiliyinin ilk məthələsini təşkil edən Osmanlıçılığın tanınmış təmsilçisi olaraq qəbul
edilir. Lakin Avrupa, xüsusilə Rusiya tarixşünaslığında onun milliyyətçi görüşləri fərqli yöndə analiz edilir və
Şəmsəddin Sami Fraşiri Albaniya milli hərəkatının radikal təmsilçisi olaraq təqdim edilir (bkz. Arş, 1965;
Eyntrey, 1999).
Şəmsəddin Sami Fraşirinin ictimai və siyasi görüşlərini, həmçinin əsərlərini diqqətlə nəzərdən
keçirdiyimizdə qarşımıza aşağıdakı mənzərə çıxır: Şəmsəddin Sami Fraşiri alban əsilli bir ziyalı olduğu üçün,
əlbəttə ki, Albaniya məsələsi onun üçün həssa mövzulardan olmuşdur. Albanların özünüdərkini gücləndirmək,
eyni zamanda təmsil etdiyi xalqın adət və ənənələrini, mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq məqsədilə Şəmsəddin
Sami Fraşiri bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu da təbiidir, çünki həmin dövrdə Osmanlı
dövlətininin demək olar ki, bütün torpaqlarında milliyətçi hərəkatlar yayılırdı və milli özünüdərk önəmli
mövzular içərisində yer alırdı.
Şəmsəddin Sami Fraşirinin 1874-cü ildə yazmış olduğu və artıq 1875-ci ildə nəşr olunan “Besa və ya
Əhdə Vəfa” / alb. “Besa ose Mbajtja e Fjalës”, adlı pyesi məhz bu istiqamətlərdən birini təşkil edir. Şəmsəddin
Sami Fraşirinin albanların milli özünüdərkini gücləndirmək üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdən biri də alban
əlifbası məsələsi ilə əlaqədardır. Belə ki, 1879-cu ildə İstanbulda Albaniya xalqlarının müdafiəsi Komitəsinin
bir alt komissiyası onun rəhbərliyi altında əlifba hazırlanması işinə başlamışdı. Məhz bu komissiya Şəmsəddin
Sami Fraşirinin təklif etdiyi 36 hərflik alban əlifbasını qəbul etmişdi. Şəmsəddin Saminin rəhbərliyi ilə 1878ci ildə İstanbulda çıxan “Tərcüman-i Şərq”, “Bəsirət”, “Tərcüman-i Həqiqət” kimi qəzetlərdə isə Albaniyanın
tarixi və mədəniyyəti haqqında çoxlu sayda yazılar dərc edilmişdi (İdrizi, 2018, s.94).
Maraqlıdır ki, Şəmsəddin Sami Fraşirinin Albaniyanın Osmanlı dövlətindən ayrılıb müstəqil bir
dövlətə çevrilməsi haqqında fikirlərinin olduğunu irəli sürən Rusiya tarixçiləri daha çox onun “Albaniya nə
idi, nədir, nə olacaq” / alb. “Shqipëria ç´ka qenë, ç´është e ç´do të bëhet” adlı kitabındaki görüşləri əsas
gətirirlər (bkz. Arş, 1965, s.278). İlk olaraq onu qeyd etməliyik ki, adı çəkilən kitabın həqiqətən Sami Fraşiriyə
aid olub olmaması şübhə altındadır, çünki kitab ilk dəfə 1899-cu ildə alban dilində, daha sonra fransız dilində
31

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

anonim olaraq nəşr edilmişdir. Şəmsəddin Sami Fraşirinin bu kitabı anonim olaraq nəşr etdirməsi
təəccüblüdür: bütün həyatını və fəaliyyətini gözümüzün önünə gətirirsək, onun çox prinsipial adam olduğunu
və heç bir şeydən çəkinmədiyini söyləyə bilərik.
Rusiya, eləcə də Yunanıstan və Albaniya tarixçiləri müasir Albaniya milliyyətçiliyinin manifesti
sayılan “Albaniya nə idi, nədir, nə olacaq” adlı kitabın anonim müəllif tərəfindən yazılması ehtimalını qəti
şəkildə qəbul etmir və müəllifinin Şəmsəddin Sami Fraşiriyə aid olduğunu qeyd edirlər. Həmin fikirdən çıxış
edən bu tarixçilər hətta Şəmsəddin, Naim və Əbdül Sami qardaşlarını, bəzi hallarda isə Şəmsəddin Samini
ayrıca şəkildə Albaniya milli hərəkatının atası hesab edirlər (məsələn, Arş, 1980; Birman, 1991).
Biz isə hesab edirik ki, həmin dövrdə Albaniyada çox güclü milliyyətçi hərəkat yayıldığı üçün bu
hərəkatın istənilən radikal üzvü (məsələn, elə Şəmsəddinin qardaşı Əbdül Fraşiri) belə bir kitabı anonim yazıb
yaya bilərdi. “Albaniya nə idi, nədir, nə olacaq” adlı kitabın Şəmsəddin Sami Fraşirinin adına çıxarılması isə
onun xalq arasında məşhur olması ilə əlaqəli ola bilərdi. Əlbəttə, Şəmsəddin Sami Fraşiri alban əsilli bir
mütəfəkkir idi, əsərlərində və düşüncələrində Albaniyanın problemlərini dilə gətirməsi də təəccüblü
olmamalıdır. Lakin bu, onun Albaniyanın tamamilə Osmanlıdan ayrılıb, fərqli inkişaf xətti götürməsi
fikirlərini dəstəkləməsi anlamına gəlməməlidir.
“Albaniya nə idi, nədir, nə olacaq” adlı kitaba gəlincə, bu əsərdə əsas ana xətt Albaniyanın
parçalanmasının, eləcə də alban mədəniyyətinin və dilinin unudulmasının qarşısını almaqdır. Bu hədəfə
çatmaq üçün başlıca yol Osmanlı hakimiyyətindən çıxıb müstəqil dövlətə çevrilmək olaraq göstərilmişdir
(İdrizi, 2018, s.118-120). Bu kitabı hərtərəfli təhlil edən Rusiya tədqiqatçıları, o cümlədən M. A. Birman, Y.
A. Pisarev, N. D. Smirnova və S. İ. Dançenko onun müəllifinin Osmanlıdan asılı olmayan, müstəqil və
demokratik dövlət tərəfdarı olduğunu, Albaniya üzərində hər hansı böyük dövlətin protektorluğunu rədd
etdiyini göstərməkdədirlər ki (Birman və Pisarev, 1991, s.333; Smirnova, 2003, s.29; Dançenko, 2014, s.54),
bu da Şəmsəddin Sami Fraşirinin ictimai-siyasi fikirləri ilə tam uzlaşmamaqdadır.
Şəmsəddin Sami Fraşiri əsərlərində və qəzet məqalələrində alban xalqının kğkəni ilə bağlı
araşdırmalara da yer vermişdir. Məsələn, Şəmsəddin Sami Fraşiriyə görə, albanlar pelazgı tayfalarından
törəmişlərdir. Pelazgılar da öz növbəsində illiriyalıların da atalarıdır (bax: İdrizi, 2018, s.11). Bundan əlavə,
Şəmsəddin Sami Fraşiri epirlilərin, makedoniyalıların və frakiyalıların da eyni kökdən gəldiyini qeyd edir
(bax: İdrizi, 2018, s.14). Şəmsəddin Sami Fraşiriyə görə, alban xalqı digər xalqları tərəfindən fərqli şəkildə
adlandırılmışlar: arban, arbın, alban, arbanas, arvanit və s. Türklər albanlara “arnavut”, digər müsəlman
xalqları isə “arnebut” demişlər (bax: İdrizi, 2018, s.26). Şəmsəddin Sami alban dilinin yunan və latın dillərinə
yaxın olduğunu da göstərmişdir, sonradan bu dilə türk, fars və ərəb sözləri daxil olmuşdur (İdrizi, 2018, s.35,
44). Şəmsəddin Sami Fraşiri əsərlərində İslam mövzusuna da toxunmuş, bu dinin Albaniyada əsgəri güclə
deyil, könüllü qəbul edilməsi fikrini irəli sürmüşdür.
Şəmsəddin Sami Fraşirinin ictimai-siyasi fəaliyyətini, xüsusilə bu fəaliyyətin son illərini, həmçinin
Türkçülük və Osmançılık mövzularına göstərdiyi dərin marağı və türk dilində ədəbiyyatın inkişafına verdiyi
xidmətləri nəzərə alarsaq, onun müasir Türk milliyyətçiliyinin ilk mərhələsi olan Osmanlıçılığın alban əsilli
görkəmli təmsilçilərindən biri olduğunu görə bilərik. Digər tərəfdən, Balkan xalqları içərisində Alban
milliyyətçiliyinin ortaya çıxıb yayılması spesifik xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Bu anlamda diqqəti çəkən
məqam “alban ziyalıların Albaniyaya olduğu qədər Osmanlıya da yaxın olmaları idi ki, bunun ən parlaq
nümunəsi Şəmsəddin Sami Fraşiri ailəsidir” (İdrizi, 2018, s.90).
Şəmsəddin Sami Fraşirinin ədəbi fəaliyyəti
Şəmsəddin Sami Fraşiri ictimai fəaliyyətlə yanaşı, ədəbi fəaliyyəti ilə məşhur olub, bir neçə əsərin,
lüğətin və tərcümələrin müəllifidir. Onun ədəbi fəaliyyəti ictimai fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi də qəbul
edilə bilər, çünki müəllifi olduğu əsərlər türk dilinin və ədəbiyyatının inkişafı, həmçinin alban əlifbasının
hazırlanıb inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər sırasındadır.
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Şəmsəddin Sami Fraşirinin 1874-cü ildə fransız dilindən tərcümə etdiyi “İxtiyar Onbaşı” adlı faciənin
səhnədə qazandığı uğurun ardından Albaniyanın dərdlərini dilə gətirən “Besa və ya Əhdə Vəfa” adlı pyesi də
Gedikpaşa Teatrında səhnələşdirilmişdir.
Şəmsəddin Sami Fraşiri 1882-83-cü illərdə böyük əsərlərinin ilki olan Fransızca - Türkcə “Qamus-i
Fransəvi”ni, 1885-ci ildə isə bu əsərin Türkcə - Fransızca qismini nəşr etmişdir. Qeyd edək ki, əsərinə görə
Şəmsəddin Sami Fraşiri Osmanlı sultanı II Əbdülhəmid tərəfindən İftixar Medalı ilə təltif olunmuşdur
(Uçman, 2010, s.520).
Şəmsəddin Sami Fraşiri 1889-cu ildən başlayaraq tək başına yazdığı və 9 ildə altı cild olaraq nəşr
etdirdiyi “Qamus-ül Aləm” adlı ensiklopediyası ilə əslində Türkiyənin ən məşhur yazıçılarından birinə
çevrilmişdir. Qeyd edək ki, Şəmsəddin Sami Fraşiri “Qamus-ül Aləm” ensiklopediyasının nəşrini daha
tamamlanmadan, 1896-1897-ci illər içərisində ən böyük miqyaslı Ərəbcə - Türkcə lügət olan “Qamus-i Ərəbi”
adlı büyük bir lüğəti hsissə-hissə çıxarmağa başlamışdır (Uçman, 2010, s.520).
1898-ci ildə Türkiyə qəzetlərində Şəmsəddin Sami Fraşirinin Türk dilinin islahatı ilə bağlı silsilə
məqalələri nəşr olunmuşdur. Şəmsəddin Sami Fraşiri 1899-cu ildə müasir prinsiplərə uyğun olaraq
hazırlanmış ilk Türkcə - Türkcə lüğət olan “Qamus-i Türki” adlı əsərinin üzərində çalışmağa başlamışdır.
1901-ci ildə bu böyük əsəri nəşr etdirkdikdən sonra Şəmsəddin Sami Fraşiri özünü tamamilə Türk dili
araşdırmalarına vermişdir. O, dilin sadələşməsini və Türkcələşməsini müdaiə etmiş, bunun üçün lazım olarsa,
Türk dilinin ən qədim mənbələrinə və hətta Şərqi Türkcəyə (Çağatay dilinə) müraciət edilməsini tövsiyə
etmişdir.
Bundan əlavə, Şəmsəddin Sami Fraşiri latın hərflərinin qəbul edilməsi ilə bağlı da bəzi dəstəkləyici
fikirlər irəli sürmüş, müxtəlif Avropa ölkələrində olduğu kimi, Osmanlı dövlətində də ərəb və fars dillərinin
müasir üsullarla öyrənilməsi və oxudulması üçün bir müəssisənin qurulmasını təklif etmişdir (Uçman, 2010,
s.522).
Vəfatından az əvvəl, 1902-ci ildə Şəmsəddin Sami Fraşiri “Kutadgu Bilik” və 1903-cü ildə “Orhon
Abidələri”nin izahlı tərcümələrini hazırlamışdır ki, bu fəaliyyəti bir daha onun türk dilinin inkişafı
məsələlərinə nə qədər önəm verdiyinin isbatıdır. Şəmsəddin Sami Fraşiri bu illərdə vaxtının böyük bir
hissəsini “Ət-Tuhfetü-z-Zəkiyyəi lüğəti-t-Türkiyyə” və “Ləhcə-i Türkiyyə-i Məmalik-i Mısır” kimi əsərlərin
üzərində çalışmaqla keçirmiş, maddi imkansızlıqlar və xəstəliyi səbəbilə onları nəşr etdirə bilməmişdir
(Uçman, 2010, s.520).
Şəmsəddin Sami Fraşirinin ədəbi fəaliyyətində romanları xüsusi yer tutur. Belə ki, yazıçı “Taaşşuk-i
Tələt və Fitnət” adlı romanı 1872-1873-cü illər ərzində “Hadika” adlı qəzetin səhifələrində dərc etdirmiş,
ayrıca kitab şəklində isə 1875-ci ildə nəşr etdirmişdir. Hüzünlü bir məhəbbət hekayəsi olan bu əsər Avropa
ədəbiyyatı tərzində yazılmış və Osmanlıca hərflərlə nəşr edilmiş ilk türkcə romandır.
Türkiyə tədqiqatçısı Mustafa Karabulutun yazdığı kimi, “Tənzimat dövrü yazıçıları qələmə aldıqları
romanlarındakı qadın qəhramanların vasitəsilə müasiri olduqları dövrə ünvanlanan mesajlar verirdilər.
Yazıçılar əsasən qadının sosial həyatdakı yerinin necə olması məsələsini ortaya qoymak istəyirdilər. Bunun
üçün də çox zaman Osmanlı ilə Avropa qadınını haqq, hürriyyət, təhsil, əxlaq və başqa yönlərdən müqayiaə
edirdilər. Yazıçılar Osmanlının üzünü Qərbə çevirdiyi bu dönəmdə qadının azadlığını və Osmanlı ailəsində
yerinin yüksəldilməsi məqsədi güdürdülər” (Karabulut, 2013, s.50). Şəmsəddin Sami Fraşirinin “Taaşşuk-i
Tələt və Fitnət” adlı romanı da məhz bu mövzuları ələ almışdır. Xüsusilə romanda daha sonralar da Türkiyə
yazıçılarının əsərlərində ortaya qoyulan qadınların təhsili və zorla evləndirilməsi məsələləri ana xətt olaraq
işlənmişdir. Bundan əlavə, əsərdə ülvi məhəbbətin önəmi də vurğulanmışdır.
Ümumiyyətlə, Şəmsəddin Sami Fraşirinin “Taaşşuk-i Tələt və Fitnət” adlı romanının Türkcə yazı ilə
ilk Türkcə roman olub olmadığı kifayət qədər araşdırılmasa da, tədqiqatçılar əsərin ən azından böyük şöhrət
qazanmış ilk Türkcə roman olduğunu söyləməkdədirlər.
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Nəticə
Şəmsəddin Sami Fraşiri XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Albaniyanın, eləcə də ümumilikdə
Osmanlı dövlətinin milliyyətçilik tarixinin önəmli şəxsiyyətlərindəndir. Onun Türkçülük, Osmanlıçılıq və
Albaniyaçılıq mövzularından əlavə, İslamçılıq, maairfləndirmə və hətta sosializm mövzularında da yazıları
və düşüncələri vardır. Şübhə yoxdur ki, XIX əsrin sonlarına doğru Osmanlı dövlətinin himayəsində türklərlə
birlikdə konfederasiya qurmaq düşüncələrinin yayılmasında onun kitaplarının böyük rolu olmuşdur.
Albanların özünüdərki, tarixi, kökəni, adət və ənənələri, mədəniyyəti məsələləri Şəmsəddin Sami
Fraşirinin çox istiqamətli fəaliyyətində ana xətlərdən olmuşdur. Lakin istər ədəbi fəaliyyəti, istərsə də ictimaisiyasi görüşləri onun bir Osmanlı ziyalısı olduğunu göstərməkdədir. Etnik kökəni inkar etməyən, ona bağlı
qalan Şəmsəddin Sami Fraşiri, eyni zamanda Osmanlı dövlətinin parçalanmasının və Avropa dövlətlərinin
müstəmləkəsinə çevrilməsinin qəti əleyhdarı olmuşdur.
Şəmsəddin Sami Fraşirinin ədəbi fəaliyyəti ictimai fəaliyyətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Onun müəllifi
olduğu romanlar və hazırladığı lüğətlər isə türk dilinin və ədəbiyyatının inkişafı, həmçinin alban əlifbasının
hazırlanıb inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər sırasındadır. Bir çox tərcüməsi və müəllifi olduğu
əsərləri ilə Şəmsəddin Sami Fraşirinin Türk dili və ədəbiyyatının, Türk İslam mədəniyyətinin öyrənilməsində
böyük xidmətləri vardır.
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(4)
Prof. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY4
TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ REFORMLARI KARŞISINDAKİ DİRENİŞLER:
SUHTE AYAKLANMALARI ÖRNEĞİ
THE RESISTANCES AGAINST THE REFORMS OF THE TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL
PERIOD: THE CASE OF THE SUHTE UPRISING

ÖZ
Osmanlı’nın Batılılaşma döneminde attığı önemli adımlar, tebaanın eşitliğinin sağlanmasından
duyulan memnuniyet yanında bazı hoşnutsuzlukların ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Direnme
hareketlerinde eylemlerin aktörleri olarak reaya, ulema, tarikatlar, bürokrasi ve medrese öğrencileri öne
çıkmaktadırlar. Söz konusu hareketler, kimi zaman vergi konusundaki adaletsizliklerden kaynaklandığı gibi
kimi zaman da devletin bekasını tehdit eden siyasal taleplerden hareketle oluşmaktadır. Bu dönemdeki
direnme hareketlerinin kökeninde, vergi adaletsizlikleri ve reformları uygulayan memurlara yönelik tepkilerin
yattığı muhakkaktır. Medrese öğrencilerinin siyasal ve toplumsal sorunlar karşısındaki direnişlerinin önemi,
siyasi karakteri olan muhalefet hareketleri olması ve yalnızca Türk öğrenciler arasında çıkmış olmasındadır.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Meşrutiyet, suhte ayaklanmaları, muhalefet, direnme.
JEL Kodu: K34.

ABSTRACT
The important steps taken by the Ottomans during the Westernization period led to the emergence of
some discontent as well as the satisfaction of ensuring the equality of the subjects. Reaya, ulama, sects,
bureaucracy and madrasah students stand out as the actors of the protests. These movements sometimes arise
from injustices in taxation, and sometimes from political demands that threaten the survival of the state. It is
certain that the roots of the resistance movements in this period were tax injustices and the reactions against
the officials who implemented the reforms. The importance of the resistance of madrasah students against
political and social problems is that they are opposition movements with a political character and that they
emerged only among Turkish students.
Keywords: Tanzimat, Mesrutiyet, suhte uprising, defience, resistance.
JEL Code: K34.

4 Prof. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY. Balıkesir Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
sanbarli10@gmail.com. Çalışma, yazarın “Baskıya Karşı Direnme Hakkı ve Sivil İtaatsizlik: Türkiye Örneği” adlı
doktora tezinden, geliştirilerek üretilmiştir
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GİRİŞ
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi reformları, Osmanlı’nın batılılaşma yolunda attığı önemli adımlar
olup, Osmanlı tarihi bu dönemde apayrı bir gelişme göstermiştir. Ancak reformlara yönelik memnuniyet
yanında, direnme hareketlerine yol açan hoşnutsuzluklar da döneme damgasını vurmuştur. Çalışma, tarihsel
çözümlemeye dayalı ve betimleyici bir yöntemle hazırlanırken, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi reformlarının
haklar alanında getirdiği yeniliklerin yanı sıra, reformlara yönelik direnişleri incelemektedir. Suhte
ayaklanmalarının (Medreseli isyanlarının) çatışma potansiyeli ve özellikleri, örnek olay olarak ele alınmakta
ve değerlendirilmektedir.
1.TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİLİKLERİ
Tanzimat Fermanı’ndan altı ay gibi kısa bir süre sonra Ceza Kanunu’nun yürürlüğe konması,
Tanzimat’ın modern haklar açısından anlamını belirten bir harekettir. Bu kanun, tebaaya padişah tarafından
verilen hakların bir garantisi olarak ele alınabildiği gibi tebaanın kanun önündeki eşitliğinin sembolü
biçiminde de kabul edilebilir. 1846’da memurların ödev, yetki ve sorumluluklarını göstermek üzere
düzenlenen İdare Kanunu’nda, memurların işleyecekleri suçlara karşılık gelen cezalar belirtilmiştir. Haklar
alanında yapılan bu değişikliklerin yanı sıra zenci esaretinin yasaklanması, mezhep değiştirmeyi yasaklayan
kanunun kaldırılması, insan hakları ve vicdan özgürlüğü açısından işaret edilmesi gereken girişimlerdir
(Karal,ty: 173-175).
Tanzimat’ın ilk yıllarında Gülhane Hattı’nda belirtilen biçimde iltizam ve âşar toplama usulü
kaldırılmış, bunun yanında maliye memurlukları aracılığıyla âşarı toplama yolu kabul edilmiştir. Ancak gerek
âşar gerekse cizyenin toplanmasında benimsenen usuller beklenen yararı göstermeyince eski usule
dönülmüştür. Bununla birlikte halkın eskiden uğradığı haksızlıklara muhatap olmaması adına birtakım
önlemler alınsa da bu önlemler Gülhane Hattı’nın amaçlarını gerçekleştirmekten uzaktır. Bu önlemler; mali
işlerin valilerin yetkisinden alınarak defterdarlara verilmesi, vergilerin toplanmasında maliye memurlarının
atanması, vergilerin ayarlanması ve toplanmasında belediye meclislerinin yetkilerinin genişletilmesi ve vilayet
meclislerinin kurulması, devlet memurlarından mültezimlik yapma hakkının alınmasıdır (Karal, 1992:14-15).
2.REFORMLARA YÖNELİK HOŞNUTSUZLUK VE İLK TEPKİLER
Tanzimat’ın getirdiği yenilikler yalnızca yöneticiler değil reaya arasında da beklentiler ortaya
çıkarmıştır. Reaya açısından öne çıkan yenilik, mültezim zulmünün önlenmesi hedefidir. Yönetim, bu
reformlar sayesinde reayaya huzur ve asayiş getirileceği için vergilerin de yüksek oranda toplanacağını
düşünse de gelişmeler aksi yönde olmuştur. Herkesin servetine göre vergi verecek olmasıyla, ayan ve ağaların
geçmişe oranla vergi yükü artışı ortaya çıkmış, bunun yanında daha önce vergilerden muaf tutulanlar ve
menfaat kaybeden nüfuz sahipleri reformları başarısız kılmak için halkı kışkırtmışlardır. Burada şaşırtıcı olan,
reformları başta sevinçle karşılayan reayanın daha sonra şiddetli direniş göstermesidir. Bunun altında ise
reformları icra ile görevlendirilen memurların halkın tepkilerine yol açan uygulamalarıdır (Uzun, 2002:9-11).
Tanzimat Fermanı’nın hükümlerini zor hayatlarından kurtulma vesilesi gören köylüler, Rumeli ve
Anadolu’da ağa ve yöneticilere karşı zaman zaman isyan etmişler, Anadolu’da bazı Hıristiyan köyler cizye
vermeyi reddederken, Rumeli’de de bazıları ek vergilere karşı çıkmışlardır. Özellikle Rumeli’de bu tür köylü
ayaklanmaları ulusal niteliğe dönüşmüştür (1841 Niş İsyanı). Anadolu’daki köylü ayaklanmalarında ise bu
nitelik görülmez ve geniş çiftliklerin ve büyük toprak mülkiyetinin görülmediği Anadolu’da bu tür olaylar
kontrol altında tutulmuştur.(Ortaylı, 2003:120-121). Bu dönemde Bâbıâli’nin Anadolu ve Rumeli’deki
krizlerin yönetiminde mali endişeleri daima göz tuttuğu göze çarpmaktadır. Öne çıkan iki husustan ilki,
krizlerin vergi kayıplarına yol açma endişesi, ikincisi ise direnişlerin giderilmesi için ilave asker istihdamının
ortaya çıkardığı harcamalardır. Anadolu’daki direnişlerle yalnızca olayları çıkaranlara ceza verilerek reayanın
affedilmesi, vergi endişesini açıklamaktadır.(Uzun, 2002:98).
Osmanlı’da yapılan yeni düzen hareketlerinin tepki uyandırması adeta kural hükmündedir.
Tanzimat’tan önce de gerçekleştirilmek istenen bu tür hareketler nedeniyle isyanlar çıktığı, hükümet ve
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saltanat değişiklikleri olduğu bilinmektedir. Ancak önceki düzen hareketleri, bazı müesseselerin ya da
şekillerinin değişmesi anlamına geldiği için bu hareketlere karşı doğan tepki hiçbir zaman tüm imparatorluk
halkını ilgilendirmemiştir. Tanzimat’a karşı gelenler arasında eski rejimden yararlananlar da bulunmaktadır.
Özellikle zengin olmalarını kolaylaştıran usullerin kaldırılmasından şikâyetçi olan mültezimler Tanzimat’ı
kötülemek için Hıristiyan tebaaya verilen hakların şeriata aykırı olduğunu dahi savunmuşlardır. Bu noktada
aslında tuhaf olan Hıristiyan tebaanın bir kesiminin de gelişimleri eleştirmiş olmasıdır. Gülhane Hatt’nın
okunması sırasında Rum Patriği, Hatt okunup kırmızı atlastan bir keseye konulduğunda, “inşallah bir daha bu
keseden dışarı çıkmaz” demek suretiyle hoşnutsuzluğunu göstermiştir (Karal, 1999:25-28).
3.MUHALEFETİN KURUMSALLAŞMASI VE KADIN DERNEKLERİ
Osmanlı siyasal yaşamı, Tanzimat’a kadar siyasi iktidara karşı kurumsallaşmış muhalefet kavramını
geliştirememiştir. Bunda en önemli neden, Osmanlı sultanının İslam Hukuku ve kamu düzeninin koruyucusu
olması dolayısıyla toplum üzerindeki manevi otoritesidir. Bu nedenle merkezi yönetim kendisine yönelen
hiçbir hareketi meşru saymamış, kalkışanları asilik ve hainlikle suçlamıştır. Dolayısıyla hainlikle muhalefet
arasında daima ince bir çizgi olmuştur (Eryılmaz, 1992:242).
Tanzimat sürecinde muhalefetin
kurumsallaşmasında en önemli gösterge, halkın yönetenleri etkilemek için faaliyette bulunarak siyasal sürecin
giderek parçası haline gelmesidir. Osmanlı muhalefet geleneğinde çok büyük bir değişime işaret eden bu
durum, siyasetin kutsal gizemini yitirmeye başladığının ve halkın merkezden ve siyasetten beklentilerinin
değişmeye başladığının kanıtıdır (Kalaycıoğlu, Sarıbay: 23-43).
Halkın beklentileri açısından Tanzimat Fermanı’nın bir dönüm noktası oluşturması hadisesi, siyasal
katılımın artması ile somutlaşmıştır. Kişiler artık arz-ı haller yoluyla merkeze isteklerini doğrudan
iletebilmektedirler. Siyasal katılma, belirtildiği biçimde sadece bu tür kanalların bireysel amaçlar için
kullanılmasında değil, sivilleşmenin kendisini en çok göstereceği cemiyetler içinde politika üretmekte de
kendisini göstermektedir. Gelişmeler top yekûn değerlendirildiğinde en önemli yenilik, kamusal alana, bir
takım haklara sahip olduğunu fark eden bireyin çıkmasıdır. Tanzimat’la başlayan dönemde bireyin bir değer
olarak ele alınması sadece devlet yaşamıyla ilgili değildir. Edebiyatta ve özellikle Batılılaşma etkisindeki Türk
edebiyatı içinde yeni Batılı bir tür olarak belirginleşen romanda birey vurgusu öne çıkmakta, Batılı yaşam
biçimleri okuyucuya aktarılırken, geleneksel değerlerdeki değişimlere yer verilmektedir. Bu noktada kadın
profili de değişerek, gelenekselin taşıyıcısı konumunu sürdürmekle birlikte modernleşmenin sunduklarından
payını almaktadır (Anbarlı, 2006:184).
Meşrutiyet’in ilanı sonrasında özgürlük taleplerini ifade imkânı elde eden kadınlar, başta Halide Salih
olmak üzere, gazetelerde yazmaya, dernekler kurmaya (Osmanlı Kadınları İttihat Cemiyeti) törenlere
katılmaya başlamışlardır. İsmet Hakkı Hanım, “Ya Biz Ne Olacağız?” diye yazarken, Keçecizade İkbal,
taleplerin sadece mutlu azınlığa mensup kadınları ilgilendirdiğinden söz etmektedir. Bazı kesimlerin belirtilen
tartışmaları başka bir yöne çekerek, gelişmeleri baltalamaları (Meşrutiyetin tesettüre son vereceği yolundaki
söylentiler), aslında meşrutiyet aleyhtarlarının, kıpırdanan kadın hareketine tepkileridir. Ancak sindirme
politikalarına karşısında kadınlar, daha serbest bir hayatın sınırlarını zorlamaya başlamışlardır. Kadın dergileri
bu dönemde kadınların kendilerine yüklenen anlam kalıplarını eleştirmek suretiyle değiştirmek istemişler ve
toplumsal yaşamda daha çok yer alma konusunda çaba harcamışlardır (Çaha, 1996:89).
Kadınların toplumsal muhalefete yaptıkları katkılar, en açık biçimde derneklerde izlenmektedir.
Bireysel talepleri örgütlü birliklere dönüştüren Osmanlı kadın dernekleri, yardım, eğitim, kültür gibi amaçlar
yanında feminizm ve ülke sorunlarına çözüm aramak gibi siyasal amaçlarla da kurulmuşlardır. Örneğin,
Meşrutiyet döneminde feminist olarak nitelendirilebilecek “Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti
(Osmanlı Kadınının Hukukunu Savunma Derneği) mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı kadınlarına
açıktır. Dernek, kadını kuşatan geleneklere, kısıtlamalara hukuksuzluğa ve eğitimsizliğe karşı mücadele
başlatmış, bu amaçla da yayın organı olan “Kadınlar Dünyası” dergisiyle kadının gerek aile yaşamında gerekse
de toplumsal yaşamdaki ilişkiler ağında yeni düzenlemelere gitmek gereği üzerinde durmuştur. Boşanma
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hakkının kadına tanınması, çok eşliliğin önlenmesi ve kadınların çalışma yaşamına katılımını kolaylaştıracak
işyerlerinin açılmasının planlanması o döneme kadar ifade edilmeyen konulardır (Çakır, 1991: 146-148).
4.MEDRESE ÖĞRENCİLERİNİN HAREKETLERİ (SUHTE AYAKLANMALARI)
Fedailer Cemiyeti (Kuleli Olayı), Yeni Osmanlıların gerçekleştirdiği muhalefet ve medrese
öğrencilerinin hareketleri döneme damgasını vuran direnme hareketleridir. Tanzimat’a karşı halk kitlelerinden
kaynaklanmayan her üç direnişin de ortak noktası, İslamcı olmalarıdır. Bu eylem ve düşünceler ile halkın
tepkileri arasında İslamcı olmaları noktasında bir özdeşlikten söz edilebilir. Bunun da temel nedeni,
Tanzimat’ın Hıristiyan Batı karşısındaki teslimiyetçiliği ve Osmanlı Hıristiyanlarının Müslümanlar
karşısındaki kazanımlarıdır (Yetkin, 2003:644).
16.yy’ın başlarında görülmeye başlayan ve Türk tarihinin en önemli olayları arasında yer alan
medreseli isyanlarının (geçmişteki tabiriyle suhte ayaklanmaları) en önemli yanı Türk medreselerinde ve
yalnız Türk öğrenciler arasında çıkması nedeniyle milli bir karakter taşımasıdır. Medrese öğrencilerinin
ayaklanmaları, Anadolu’da Tarsus’tan başlayarak, Sivas’tan ve Erzincan’dan Giresun’un doğusuna çekilen
hattın batısında kalan sahada etkili olmuştur. Bu ayaklanmaların Celali İsyanlarında da etkili olduğu
bilinmektedir. Öğrenci isyanları genel olarak devleti tehdit eder bir durum göstermemiş ancak yıldan yıla halkı
da içine alan toplumsal bir bunalıma doğru ilerlemiştir. Anadolu’da kanlı olaylara neden olan bu isyanlarda
merkezin bunlara karşı hareketsiz kalması tehdit algılamasının yüksek seviyede olmamasıyla açıklanabilir
(Akdağ, 1949:361-362). Medrese öğrencilerinin siyasal ve toplumsal sorunlar karşısında sözü edilen türden
direniş göstermeleri, siyasi bir katılıma işaret etmektedir. Bu bağlamda özellikle Tanzimat dönemindeki
öğrenci hareketleri daha çok siyasi karakteri olan muhalefet hareketleri biçiminde de değerlendirilebilir.
Tanzimat dönemindeki öğrenci olaylarının ilki (1854) Kırım Savaşı sırasında öğrencilerin
dersleri boykotuyla başlamış, Reşid Paşa iktidarına karşı yapılan gösterilerle büyümüştür. Olaylar, Rusya’ya
karşı savaş açılıp açılmaması tartışmaları sırasında savaş yanlısı askerlerin kamuoyu oluşturmak amacıyla
medrese öğrencilerini tahrikiyle çıkmıştır. Ancak daha sonra tahrikin arkasındaki ismin Damad Mehmed Ali
Paşa olduğu anlaşılmıştır. (Bulut,1998:258-259).
10 Mayıs 1876’da softalar veya Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye medreselerinin öğrencileri, Babıâli
önünde ayaklanarak sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi’nin azlini
istemişlerdir. Kanıtlar, ayaklanmanın kendiliğinden çıkmadığını göstermektedir. Osmanlı tarihinde hükümet
değişikliği sağlamak için düzenlenen öğrenci gösterisi yeni bir durumdur. Halkın ve ileri gelenlerin de
katıldığı eylemlerde ilk sonuçlar, Rüştü Paşa’nın sadrazam, Hüseyin Avni Paşa’nın serasker olması ve
şeyhülislamlığa da Hasan Hayrullah Efendi’nin getirilmesidir. 30 Mayıs 1876’da Harp Okulu öğrencileri
silahlandırılmış ve başka birliklerden alınan destekle Abdülaziz tahttan indirilerek yerine V. Murat
geçirilmiştir (Yetkin, 2003:671, Lewis,1993:159-160) Osmanlı medreselerinde meydana gelen bu olaylardan
dolayı öğrencilerin toplumsal yöndeki ayaklanmaları, daha küçük çaplı ve yerel olarak devam etmiştir.
Örneğin III. Selim dönemine ait bir belgede talebelerin, (1794) “yobaz” olarak tarif edilip, savaş aletleri ile
gezerek kentin huzurunu bozmaya çalıştıkları iddia edilmektedir (Akyüz, 763: 1979).
SONUÇ
Osmanlı’da ayaklanmalar, biriken hoşnutsuzlukların yol açtığı ve tavizler elde etme amacını güden
hareketler olup Avrupa’daki gibi kurumlaşmış, ayrıcalıklı kesimlerin gerçek çatışmaları değildir. Mardin’in
tespitiyle genellikle yeniçerilerle başkent esnafından oluşan ya da aşağı sınıfla ittifak halindeki eşrafın mahalli
bir patlaması biçimindeki Türk ihtilalleri, zaferlerin pekiştirilmesine olanak veren örgütsel özerkliğe sahip
değillerdir (Mardin,2003:125-126). Bu bağlamda Osmanlı’da toplumsal yapı, ihtilalleri oluşturan ortam
bakımından uygun olmadığı gibi patlak veren bir direnme hareketinin başarısını sağlayacak örgütlenme için
de elverişsiz konumdadır.
Medreselerin kendi içindeki eğitim sorunlarının daha sonra meydana gelecek suhte ayaklanmalarına
zemin hazırladığı muhakkaktır. Suhte ayaklanmaları ile beraber, bu kurumdaki kişiler eşkıyalığa varan
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olaylara karışmış ve medreselerin sahip olduğu toplumsal imaj da değişmiştir (Aşkın,2019:339). Yetkin’in
İslami karakter taşıdığını belirttiği ve Akdağ’ın da milli bir karakterde olduğunu savunduğu medrese
öğrencilerinin direnişleri, özellikle Tanzimat dönemindeki etkileri bakımından önemli bir dinamiğe işaret
etmektedir. Öğrenciler bu dönemde bir iktidarın değimine yol açabilecek güce ve etkiye sahip olmalarıyla,
siyasi tarihimizdeki tek örneği oluşturmuşlardır.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MESAİ DIŞI ÖZEL MUAYENE VE TEDAVİ
UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PROBLEMS IN PRIVATE EXEMINATION AND TREATMENT PRACTICES IN UNIVERSITY
HOSPITALS

ÖZ
İsteyen hastalar "Tam Gün Yasası" olarak bilinen yasayla beraber üniversite hastanelerinde öğretim
üyelerine özel muayene olabilmeye başladılar. Bu uygulama beraberinde pekçok sorunları ve maduriyetleri
beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda günlük pratik uygulamalarımızda karşılaşılan aksaklıkları ve
sebeplerini irdeleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Tam Gün Yasası, Özel muayene.

ABSTRACT
With the law known as the "Full Day Law", patients who wanted to be able to have private
examinations for faculty members in university hospitals began. This practice has brought with it many
problems and vulnerabilities. In our study, we will examine the problems encountered in our daily practical
applications and their causes.
Keywords: Full Time Low, Private inspection.
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GİRİŞ
6514 sayılı sayılı kanunun 18 Ocak 2014 yılında Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından başlayan
süreçte üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri tarafından özel muayene ve özel ameliyatların önü açılmıştır.
İlgili kanunda işleyiş ana hatlarıyla belirlenmiş ama pratik uygulamada pek çok sorun ve maduriyeti
beraberinde getirmiştir [1].
Yasanın Sahada Uygulanışı ve Aksaklıkları
İlgili yasayla imkanı olan hastaların kendi istekleri ile ilgili branşın öğretim üyelerine vezneye
yatırılacak belli bir ücret karşılığında mesai saatleri dışında muayene ya da ameliyat olabilmelerinin önü
açılmıştır. İlk aksaklık bu aşamada yatırılan ücretin dağıtımında yaşanmaktadır. Kanunda ön görülen kesinti
ve vergiler düştükten sonra hastanın yatırdığı paranın muayenelerde yaklaşık yarısı, cerrahi müdahalelerde
yaklaşı %35 i hizmeti bizzat veren hekime aktarılmaktadır. Bu durum hasta açısından yüksek ücret, hekim
açısından da hakının tam karşılığını alamama sorununu ortaya çıkartmaktadır. Hastanın yatırdığı ücretten
hizmetin verilmesinde yardımı geçen diğer sağlık personeline (asistan, hemşire, teknisyen ameliyathane
görevlisi vb.) ücret verilmemesi diğer bir maduriyet kaynağıdır. Bu maduriyet bir süre sonra çalışma barışını
zedelemektedir. Mesai dışı verilmesi kanunen zorunlu olan bu hizmetler için yardımcı sağlık personeli
gönülsüz olarak çalışmakta ya da kanuni zorunluluğu olmadığı için çalışmamaktadır. Günümüzde bu süreç
zorunlu olarak nöbete kalmakta olan personelin sırtında gönülsüz olarak sürdürülmektedir. Bu durum özellikle
cerrahi gibi özveri ve ekip ruhu gerektiren disiplinlerin ahengini bozmaktadır [2, 3, 4].
Mesai sonrası muayene hizmetlerinden yararlanmak isteyen uzak mesafelerden (köylerden,ilçelerden)
gelen hastalar, mesai saati sona erdiği için doktor tarafından istenmesi olası laboratuvar tetkikleri, EKG,
radyolojik tetkikler vb tetkikleri yaptıramadan hastaneden ayrılmakta ve ertesi gün mesai saatleri içinde tekrar
hastaneye gelmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum da ücret yatırarak hizmet almaya çalışan insanlar
açısından uygun düşmemektedir.
Mesai dışı özel ameliyatların durumu da eksik ya da isteksiz yardımcı personel sorunu sebebiyle hem
hekim hem de hasta tarafından sıkıntılı bir süreç halini almaktadır. Ayrıca tüm bu faktörler stres, görsel dikkat
bozukluğu gibi problemler ve dolayısı ile iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını da beraberinde getirir [5, 6].
Özel ameliyatların kapsamının daha sonradan daraltılması hasta ve hekimleri madur eden konulardan
birisidir. Daha sonradan uygulamaya eklenen "Kanser hastalarına ve acil hastalara özel ameliyat yapılamaz"
yönergesi ile bu hizmeti almak isteyen hastaların bu istekleri karşılanamaz olmuştur. Bu bağlamada genel
cerrahi disipliniden örnek verecek olursak; genel cerrahi bölümünün en önemli ameliyatları özel ameliyat
kapsamından çıkartılmış, geriye sanat değeri çok yüksek olmayan fıtık, kıl dönmesi gibi basit ameliyatlar
kalmıştır. Hastalar yüksek tecrübe ve sanat gerektiren büyük ameliyatları özel ameliyat olarak tercih
etmektedirler. Yasada hastaları korumaya yönelik bu yaklaşım hastaları büyük şehirlere, özel hastanelere
yönlendirmekte ve daha çok maduriyetlere yol açmaktadır.
Düzeltilmesi Gereken Hususlar
Özel muayene kapsamında verilen hizmetlerden alınan ücretin büyük kısmı hastane döner sermayesine
ve vergiye gitmektedir. Yasada zaten makul tutulan ücretlerin çoğunun hizmeti veren hekime ve ekibe
dağıtılması, ekibin motivasyonu yükseltecektir. Bu durum hastaya hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini
arttıracaktır. Şuanki mevzuata göre özel hasta gelirinin hiçbir yardımcı sağlık personeline aktarılması mümkün
değildir. Bu sebeple bu işleyiş problemni gören idareciler de yardımcı sağlık personeline çözüm
sunamamaktadırlar.
Mesai dışı özel muayene ve ameliyat saatlerinin günlük işleyişi bozmayacak şekilde esnetilerek hasta
ve personel maduriyetinin önüne geçilmesi mümkün olabilir. Böylece ek mesai saati konulmadan aynı yelişte
hastanın işlemleri yapılabilir.
Büyük ve özellikli ameliyatlara özel ameliyat erişiminin yolu mutlaka açılmalıdır. Bu ameliyatlar hasta
açısından ne derece önemliyse ameliyatı yapan doktor ve ekip açısından da bir o kadar zahmetli, öğrenilmesi
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fedakarlıklarla yıllar alan, tehlikeli ve ameliyat sonrası meşakkatli süreçlerdir. Bu özellikleri ile özel
ameliyatları küçük ameliyatlardan çok daha fazla hak etmektedirler. Bu imkan isteyen hastalara ve hekimlere
verilmelidir.
Tartışma ve Sonuç
Öğretim Üyesi tarafından bizzat özel olarak sunulan hizmetler normal Sosyal Güvenlik Kurumu
formatında devam ettiği için sağlık kurumunun zarar etmesi söz konusu değildir. Kaldı ki hasta tarafından
yatırılan ücretin büyük bölümü hastane gelirine katılmaktadır. Hasta memnuniyetinin artmasıyla çok daha
fazla hasta özel hizmet yolunu seçecektir.
Özel hizmet miktar ve kalitesini arttırmak için yasal değişiklikler yapılarak mevcut sıkıntıların
giderilmesi; kanser ameliyatları da dahil ameliyat çeşitliliğinin arttırılması, hasta katkısından aşırı kesintilerin
çıkartılması ve ekibe katkı dağıtılmasının yolu açılması ülkenin total sağlık kalitesin ve çalışan mutluluğunu
arttıracaktır.
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ÜNİVERSİTE DE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMA
RESEARCH ON THE EFFECT OF JOB SATISFACTION OF THE UNIVERSITY STAFF ON
EFFICIENCY

ÖZ
Üniversite personelinde iş tatmininin verimliliğe etkisinin araştırıldığı bu araştırmanın amacı iş tatmini
ve verimlilik kavramlarını literatürde bulunan kaynaklar ile harmanlanıp, çıkan araştırma sonuçları ile yorum
katabilmektir. Literatürde daha önce yapılan araştırmalar, çalışmalar taranmış ve detaylıca incelenmiştir. Bir
vakıf üniversitesinde uygulanan bir saha araştırması ile desteklenmiş bu çalışma, iş tatminini verimliliğe
etkisini vurgular vaziyettedir. Araştırmada literatür taraması yapılarak kavramlar tanımlanmaya çalışılmış ve
daha önce uygulanmış ve güvenilirlik bakımından geçerliliği test edilmiş anket formları kullanılarak çalışma
tamamlanmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerini elde edebilmek için 6 soruluk demografik anket
oluşturulmuştur. Bu amaçla oluşturulan anketin yanında iş doyumunu ölçmeye yarayan ve güvenirliği
Yelboğa (2009) tarafından sağlaması yapılan iş tatmin ölçeği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Devir Süresi, Verimlilik, Performans, Motivasyon.

ABSTRACT
The purpose of this study, which investigates the effect of job satisfaction on productivity in university
employees, is to combine the concepts of job satisfaction and productivity with the sources in the literature
and to interpret the results of the research. Previous researches and studies in the literature have been scanned
and examined in detail. This topic, supported by a field study conducted at a foundation university, highlights
the effect of job satisfaction on productivity. In the research, the concepts were defined with the literature
search technique and questionnaire forms that were applied before and whose validity was tested in terms of
reliability were used. A 6-question demographic questionnaire was created to obtain demographic
information of the participants. In addition to the questionnaire created for this purpose, the job satisfaction
quadrant scale, which is used to measure job satisfaction and whose reliability was provided by Yelboğa
(2009), was used.
Keywords: Job Satisfaction, Turnover Period, Productivity, Performance, Motivation.
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İŞ TATMİNİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
İş tatmini kavramını sade bir ifade ile bir personelin işiyle ne derece mutlu olduğunun belirlenmesi
olarak Erdil (2004) tarafından tanımlamıştır8. Cranny vd.(1992:1) iş tatminini kavramını, personelin işlerine
olan pozitif yaklaşımları ve oluşan yaklaşımların personeller üzerinde gösterdiği etkilerin sonuçları 9 olarak
tanımlamıştır. İş tatmini, çalışanın işini ya da iş deneyimini ölçmesinden kaynaklı olumlu duygusal, iyi
hissettirici durum olarak tanımlanmaktadır10.
Yaşamımızın odak noktasını oluşturan bu kavramların olumlu ve olumsuz yönlerinin incelenmesi
önem arz etmektedir. İş tatmini iki temel nedenden ötürü çok önemlidir. Birinci sebebi; iş görenlerin
çalıştıkları işleri hakkındaki fikirleri ve duygularıdır. İş görenlerin işleri hakkındaki fikir ve hissettikleri önce
kendileri açısından, sonra çalıştıkları işleri açısından önem arz etmektedir. Diğer neden ise; iş görenlerin
işlerine karşı sergiledikleri tutum ve hareketlerin verimlilik ve performansları üzerinde etkili olduğudur.
Bunun nedeni iş tatmininin direk etki etiği davranışlar devamsızlık, işi bırakma, performans, fiziksel ve ruhsal
sağlıktır.11
İşe bakış açısı çalışan personelin başarısı üzerinde büyük etki oluşturur. İş doyumu personelin işe geliş
ve çıkış saatlerine bile etki eden önemli faktördür. “Devamlı olarak işe geç kalma, işe başlangıcında gecikme
ve işten mesai bitmeden erken ayrılmaların nedenleri iş doyumsuzluğu ile ilişkili olduğu söylenebilir. İş
tatmininin önemli bir durum olduğunu özellikle savunanlar, ilk olarak insanların kişisel yeteneklerini ortaya
çıkarılması gerektiğinin altını çizmektedir.” 12 İş tatmini, kişilerin psikolojik olgunluk seviyelerinde yukarı
seviyelere erişmelerine destek sağlarken, bu olgunluk seviyelerine çıkamamakta hayal kırıklığına neden
olabilmektedir.
İŞ TATMİNİ İLE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
Moral kavramı hem iş doyumu ile bağlantılıdır, hem de iş doyumunun bir parçası gibidir. İş görenler
iş doyumunu ne kadar fazla elde ederler ise, moralleri yüksek olacak, keyifli hissedecekler ve iyi duyguları
artacaktır. Hissedecekleri yüksek moral ve iyi duygular, birlik ve beraberlik ruhuna, direnme, haraketli ve
başarılı çalışmaya, iş tatminsizliğine karşı durma fırsatı doğuracaktır.
İş görenlerin, iş motivasyonun ve morallerinin alt seviyede olması sonucunda iş durdurmaları, işi
yavaşlatmalar, sürekli işe geç gelmeler, işe devamsızlık, verimliliğin düşmesi, personel sirkülasyonunda
yükseklik, şirket içi ilişkilerde olumsuz durumlar boy göstermeye başlaması ve bozulmalar, çalışanların kendi
aralarında geçimsizliğin artması, uyulması gereken yönetmelik gibi iş güvenliği ya da işin gerektirdiği
kurallara uymama gibi olumsuzluklar baş göstermeye başlar. Sonuç olarak, iş doyumu moral kavramı ile
birlikte ifade değerlendirileceği gibi, moral kavramı iş tatminsizliğinin nedenleri arasında yer alabilmektedir.
Çeşitli birçok nedeni içinde bulundurabilir.
İŞ TATMİNİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
“Şirketlerin başarıyı elde edebilmesinde en önemli olgulardan birisi insan faktörüdür. Şirketlerin etkili
davranmaları ve yüksek verimlilikte çalışmaları, pazarda rekabet açısından avantajlı olabilmeleri ancak

8 Oya Erdil vd., “Yönetim Tarzı Ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu ile İş
TatminiArasındakiİlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, s. 17-26, s. 18.
9 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2006, s. 123.
10 Mehmet Sezai Türk, Bir İletişim Sistemi Olan Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Önemi, Selçuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s. 17, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
11 Stephen, P. Robınson, a.g.e.. s. 59.
12 Frederick Herzberg, a.g.e., s. 57.
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çalışanların başarılı olmasıyla olur. çalışanların verimliliklerinin üst seviyede olması, yüksek performans
gösterebilmeleri için ise çalıştıkları işten tatmin olarak motive olmalarıyla gerçekleşebilir”13.
Motivasyon iş görenlerin iş tatmin duygusunun aksine daha çok ekip tarafından üretilir ve bir ekibin
doyuma ulaşması, firmaların önemli sorumluluklarındandır. Yüksek motivasyona sahip ve doyuma
ulaşmış çalışanlar, moral seviyeler, üst düzeyden olur ve akabinde çalıştıkları işlere olan yararları da
artmaktadır14. İşletmelerin etki düzeyi çalışanların etki seviyeleriyle doğru ilişkilidir . Mutlu ve sağlıklı
hisseden insanlar daha etkili çalışmaktadır. Kendi çalıştığı işletmeden memnun olan iş gören firmanın
hedeflere ulaşmadaki çabasına daha çok katkıda bulunur. Bu sebeple firma içerisinde çalışan bireylerin
psikolojik ve beden sağlığının korunması işletme açısından önem arz etmektedir.
İŞ TATMİNİ İLE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Lawler ve Porter verimliliğin iş doyumuna sebep olduğu ile ilgili ve bu durumu savunan bir model ve
çalışma ortaya çıkarmışlardır. Bir firmanın kendi personelinin performans seviyesinin yüksek olması, firmanın
sahip olduğu veya kabul ettiği amaçların tutarlılığı ile ilişki içerisindedir. İşletmenin ulaşmak istediği amaç
ve hedefleri yakalamak, çalışanlar için anlamlı ve gerçekleştirilebilir ise; bu doğrultuda ki yapılması
gerekenler için çaba sarf edilmesi gerekir. Bu bireyler kendini bilen ve özgüveni tam olan çalışanlardan oluşur.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmamızda anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Araştırma deseni olarak nicel araştırma
yöntemlerinden nedensel karşılaştırmalı model uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır.
EVREN ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde yer alan 122 sayıdaki çalışan oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise evrende yer alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 122 kişi
oluşturmaktadır.
ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
•
Araştırmaya katılanlara yöneltilen ve ölçeklerde yer alan soruların katılım sağlayanlar
tarafından anlaşılır olduğu varsayılmaktadır.
•
Araştırmaya katılanların ölçek maddelerini tam ve doğru anladıkları ve vermiş oldukları
cevapların gerçek düşünce ve fikirlerini yansıttığı varsayılmaktadır.
•
Seçmiş olduğumuz örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.
•
Kullanılan ölçeklerin iş tatminin verimlilik üzerindeki etkisini ölçebilecek nitelikte olduğu
varsayılmaktadır.

13 Feldman, C. D. ve Arnold, J. H.,Managing Individual and Group Behavior in Organization, Mc.Graw-Hill International
Book Company, Auckland, 1983. Aktr: Akkoç İrfan, Çalışkan Abdullah ve Turunç Ömer, Örgütlerde Gelişim Kültürü ve
Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, s. 105-134.
14Schoderbek, P.P.,Cosıer R.A. ve Aplın J.C. (1991), Management, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, USA, 1991, s.
107.
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ARAŞTIRMA MODELİ
Fİyat
Yükselme
Yönetim
İş Tatmini

Sosyal Haklar

İş Verimliliği

Ödüllendirme
İş Prosedürü
Çalışma Arkadaşları
İşin Doğası

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Fiyat kavramının verimlilik üzerinde etkisi vardır.
İletişim H
1

H

Yükselme kavramının verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

Yönetimin verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

Maaş Dışı Hakların verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

Ödüllendirmenin verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

İş Prosedürünün verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

Çalışma Arkadaşlarının verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

İşin Doğasının verimlilik üzerinde etkisi vardır.

H

İletişimin verimlilik üzerinde etkisi vardır.

2

3

4

5

6

7

8

9

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
İş tatmininin ölçülmesinde hazırlanmış olan ve genel olarak bu tür araştırmalarda kullanılan ölçekler;
İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Survey-JSS),İş Betimlemesi Ölçeği (Job Descriptive Index-JDI),
Minnesota Doyum Olceği (The Minnesota Satisfaction Questionaires-MSQ) ve İş Tanımı Ölçeği (The Job
Diagnostic Survey-JDS)’dir15. Bu araştırmada, JSS iş doyum ölçeği katılımcılara sunulmuştur.

15 Şelale Korkut vd., “Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir
Araştırma”, Bilgi Dünyası Dergisi, 11 (1) 49-80, 2010, s. 53.
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Veri toplama aracı olarak birinci bölümde katılımcıların demografik özellik bilgilerini elde edebilmek
için oluşturulan 6 soruluk demografik anket katılımcılara sunulmuştur.
Veri toplama aracı olarak ikinci bölümde kullanılan ve iş doyumunu ölçmeye uygun olan
“Yelboğa (2009) tarafından Türkiye’de geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş, iş doyum ölçeği katılımcılara
sunulmuştur. Yelboğa (2009), Spector(1985) tarafından geliştirilen İş Doyumu Ölçeğini (Job Satisfaction
Survey/JSS) Türkiye’ye uyarlamıştır.” Belirtilen ölçekle iş doyumu 9 alt boyut ile tanımlanmaktadır.
Üçüncü bölümde ise çalışan verimliliği ölçeği yer almaktadır bu ölçekteki İlk dört soru Kirkman ve
Rosen (1999) tarafından geliştirilmiştir. (Yıldız, 2000) Çalışan verimliliği ölçeği Sibel Yıldızın yüksek lisans
tezi kapsamında yapmış olduğu çalışmada kullandığı şekilde alınarak kullanılmıştır. Son soru ise araştırmacı
tarafından literatür taranarak elde edilen verilere dayandırılarak oluşturulmuştur.
VERİ ANALİZİ
Katılımcılardan elde edilen verilere yüzde frekans gibi tanımlayıcı istatistikler uygulamanın yanı sıra
araştırmanın hipotezlerini test etmek ve araştırmanın amaçlarına ulaşabilmek için verilerin iç tutarlılığını
ölçmek için güvenilirlik analizi, iş üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için basit doğrusal regresyon
analizi uygulanmıştır. Tüm analiz sonuçları 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.
ÖLÇEKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Faktör Analizi
İş Doyum Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi
Çalışmamızda değerlendirmeye aldığımız İş doyum Ölçeğimize ilişkin yapmış olduğumuz analiz
sonucunda KMO değeri 0,812 çıkmıştır. Bu değer bize ölçeğin faktör analizi yapmak için iyi olduğunu
göstermektedir. Bartlett testi sonucunda p<0,05 olduğundan dolayı bu da bize veri setinin faktör analizi
yapmak için uygun olduğunu ifade etmektedir.
İş Doyum Ölçeği Faktör Analizi
İş doyum Ölçeğine uygulanan Faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte 9 alt boyuttan oluşan ölçek
çalışmamızda yine 9 boyuttan meydana gelmiştir. Diğer taraftan Ödüllendirme boyutunda 23 numaralı
sorunun faktör yükü 30’un altında kalması nedeniyle ve maaş dışı haklardan (4. Ve 29. Sorular) 2 adet soru
analiz dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak 33 maddeli ve 9 boyutlu iş doyum ölçeği yukarıdaki gibi oluşmuştur.
Oluşan bu ölçek yapısı varyansın %73.443 ’ünü açıklar niteliktedir.
Performans Ölçeği İçin KMO ve Bartlett Testi
Çalışmamızda değerlendirmeye aldığımız İş doyum Ölçeğimize ilişkin yapmış olduğumuz analiz
sonucunda KMO değeri 0,877 çıkmıştır. Bu değer bize ölçeğin faktör analizi yapmak için iyi olduğunu ifade
etmektedir. Bartlett testi sonucunda p<0,05 olduğundan dolayı bu da bize veri setinin faktör analizi yapmak
için uygunluğunu ifade eder.
Çalışan Verimliliği Ölçeği İçin Faktör Analizi
Çalışan Verimliliği ölçeğine uygulanan faktör analiz sonucunda ölçek orijinal ölçekte olduğu gibi tek
boyuttan meydana gelmiştir. Kullanılan bu ölçek varyansın %57.875’ini açıklamaktadır.
Güvenilirlik analizi
Ölçeklerden elde etmiş olduğumuz güvenilirlik katsayıları aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirilmektedir. (Tavşancıl 2006: 29).
Genel iş doyum ölçek güvenilirliği .763 ile oldukça güvenilir seviyeside bulunmaktadır. Bu
güvenilirlik düzeylerinden hareketle ölçek vasıtası ile elde etmiş olduğumuz verilerimizde iç tutarlılığın
olduğunu ve sonuçların genelleştirilebileceği söyleyebilme imkanı doğar.
Çalışan Verimliliği Ölçeği Güvenilirlik Analizi
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Çalışan verimliliği ölçeği güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde ise alfa kat sayısı .833 olarak
ve yüksek düzeyde güvenilir sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu ölçek vasıtası ile elde edilen sonuçlar
güvenilir ve genelleştirilebilir nitelikte diyebiliriz.
Yapılan analizler sonucunda incelendiğinde iş tatmininin verimlilik üzerine etkisi detaylı
incelendiğinde çalışmamızda işin Ücreti, Ödüllendirme, Maaş dışı Haklar, İşin Doğası ve iletişimin verimlilik
üzerine etkisi anlamlı çıkmıştır. Farklı coğrafi alanlarda farklı örneklem gruplarında araştırmanın sonuçları
farklı çıkabilme imkânı vardır.
ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
•
Araştırma bir vakıf üniversitesinde yapılmış olması nedeni ile bu kurumlar için
genelleştirilebilir farklı coğrafya ve farklı zamanlarda yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.
•
Araştırmada sadece iş tatmininin verimlilik üzerine etkisi araştırılmıştır
SONUÇ
Emek üretime ve işletme verimliliğine etki eden en önemli unsurlardan biridir. İşletmenin koymuş
olduğu ve ulaşmak istediği hedeflere ne kadar yaklaşacağı, çalışanların gösterecekleri bağlılıkla ilişkilidir.
İçinde bulunduğu pazarda rekabet avantajı elde etmek önemlidir. Bu da sürekli gelişmeyle, şartlara göre
dinamik değişim içinde bulunarak, işletmenin ve dolayısıyla çalışanların verimliliğini üst seviyelere taşımaya
çalışarak sağlanmaktadır. Çalışanların verimliliğini arttırmada en önemli etken ücret olgusudur.
Çalışmalarının karşılığını ücret anlamında alan çalışanlar işlerine karşı sorumluluk duyarlar. Ama tek başına
ücret yeterli gelmemektedir. Uzun yıllar aynı pozisyonda çalışma zamanla motivasyonda düşmelere ya da
sabit performans göstermeye neden olur. Olduğu yerde sayan personelin verimliliği de olduğu yerde sayar.
Bu sebeple ulaşacağı bir üst mevki, bir terfi durumu varsa verimliliği olumlu yönde etkiler. Yönetimin
yaklaşımı ve çalışma ortamında personelin çalışma durumuna olumlu etkide bulunur. Bunlar iş tatmini
durumunu ortaya çıkarır. Fakat her performansı yüksek personel iş tatminine sahip olmayabilir. Düşük
verimlilikte çalışan personelinde iş tatmin duygusu yüksek olabilir. Bunun sebepleri arasında maaş, iletişim,
çalışma ortamı her ne kadar verimliliğine etki etsilerde, bir tanesi bile tatmin duygusunu doğurabilir. Bu
duyguyu yaratabilir. İş tatmini duygusu demek yüksek verimlilikte çalışan personel demek değildir. Verildiği
işi olduğu kadar ya da işlerin yürüdüğü kadar yapan personelde iş tatminine sahiptir. İş tatmini ile çalışan
verimliliği, yani çalışanın performansı arasında kesin bir bağ olduğu söylenemez. Verimliliğe etki eden
faktörler tatmin duygusunu etkilese de farklı faktörlerde farklı durumlar ortaya çıkarabilir. Biri iş tatmini
doğururken aynı faktör verimlilik kavramını doğurmayabilir. Etki etmeyebilir. Mesela Çalışanların ücreti her
zaman verimliliğe etki etse de, iş tatmini duygusuna zaman zaman etki etmeyebilir. Sosyal haklarında yanında
verilmesi ve adil olması istenir. İş ortamı ve işin gerekliliği kavramları her ikisinde öne çıksa da doğru işe
doğru personelin seçilmesi çok önemlidir.
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(8)
Doç. Dr. Bülent ŞENER*
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE “SINIR” OLGUSUNDAKİ DEĞİŞİMİN/DÖNÜŞÜMÜN ANA
HATLARI
OUTLINES OF THE CHANGE/TRANSFORMATION IN THE “BORDER” FACT IN THE
GLOBALIZATION PROCESS

ÖZ
Küreselleşme sürecinin ülkesel sınırlar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu bir gerçektir. Bu
gerçeklik, Soğuk Savaş döneminin bitişinden bu yana belirginleşen ve çoğu askeri olmayan tehditler
bağlamında her geçen gün kendini daha fazla göstermekte, etkisini hissettirmektedir. Ulus-devletin bir siyasal
kurum olarak etkinliğinin büyük ölçüde toprakları üzerindeki egemenliğine bağlı olduğu ve bunu da
sınırlarından geçen bilgi, mal, sermaye ve insan kaynakları üzerindeki kontrol mekanizmasıyla sağladığı
düşünüldüğünde, iç ve dış yatırımlar, karşılıklı bağımlılık, uluslararası göç, salgın hastalıklar, çevresel
sorunlar, kitlesel seyahat, uluslararası göç ve kitle iletişim araçları vb. olguların 19. yüzyıl denetim
yöntemlerinin ulusal ile yabancı arasında inşa ettikleri tüm sınırları aşındırdığına şahit olunmaktadır. Bu
bağlamda, ulus-devletler geleneksel işlevlerini yerine getirmekte zorlanmaktadır, hükümetlerin verdiği
kararlara küresel unsurlar daha fazla etki etmektedir. Bu çalışmada, küreselleşme sürecinin sınırlar üzerindeki
etkilerini genel hatlarıyla irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınır(lar), Küreselleşme, Ulus-devlet, Egemenlik, Ülkesellik.
JEL Kodu: Z00.

ABSTRACT
It is a fact that the globalization process has direct and indirect effects on national borders. This reality
shows itself more and more every day in the context of most non-military threats, which have become evident
since the end of the Cold War, and its impact is felt. Considering that the effectiveness of the nation-state as
a political institution largely depends on its sovereignty over its territory, and this is achieved through the
control mechanism over the information, goods, capital and human resources that pass through its borders,
domestic and foreign investments, interdependence, international migration, epidemics, environmental
problems. It is witnessed that the 19th century control methods erode all the borders built between national
and foreign, by mass travel, international migration, mass media and similar phenomena. In this context,
nation-states have difficulty in fulfilling their traditional functions, and global factors influence the decisions
made by governments more. In this study, the effects of the globalization process on borders are examined in
general terms.
Keywords: Border(s), Globalization, Nation-state, Sovereignty, Territoriality.
JEL Code: Z00.

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Trabzon/TÜRKİYE,
E-posta: bulentsener@ktu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1223-4106
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GİRİŞ
Ekonomi-politik bağlamında kapitalizmin doğuşuyla birlikte 15. yüzyılın sonlarından itibaren
Batı merkezli olarak gelişen bir olgu olarak küreselleşme, 20. yüzyılın son çeyreğinde etkisini hızla arttırarak
ekonomiden politikaya, kültürden sanata, hukuktan felsefeye ve çevreye kadar hemen her alanda etkisini
hissettirmektedir. Küreselleşmenin yol açtığı gelişmelerle birlikte Soğuk Savaş döneminin sonlarından
itibaren literatürde son yıllarda “ulus-devletin sonu”, “egemenliğin dönüşümü”, “sınırların önemini yitirmesi”
gibi kavramların da yoğun olarak tartışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, meşruiyet ve iktidarlarının
sınırlarını zorlamalarına rağmen ulus-devletler güç kaybına engel olamamakta ve dönüşüme uğradıkları bir
süreçten geçmektedirler. Ulus-devletlerin ekonomik krizler, insani güvenlik krizleri, uluslararası terörizm,
çevresel ve demografik sorunlar, iklim değişikliği gibi uluslararası güvenlik sorunlarından daha fazla etkilenir
hale geldiği küreselleşme ortamında yeni risk ve tehditler ülkesel sınırlarda belirginleşmekte, ulusal ve
toplumsal güvenliği etkilemektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, “sınır” kavramı ve küreselleşme
sürecinin sınırlar üzerindeki etkilerini genel hatlarıyla irdelenmeye çalışılmıştır.
1. “Sınır” Olgusuna Genel Bir Bakış
Yunanca “sínoron/sýnoros” kelimesinden türemiş olan sınır (border) kavramı
(https://www.nisanyansozluk.com), noktasal, çizgisel ya da yüzeysel bir kuşağı ifade etmektedir. Diğer bir
deyişle sınır, somut ya da soyut bölme hatlarına işaret etmektedir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe
sözlüğünde, sınır kavramı şu anlamlarda tanımlanmaktadır (http://www.sozluk.gov.tr):
▪
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut;
▪
Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi;
▪
Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç;
▪
Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit;
▪
Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit;
▪
Uç, son.
Sınır olgusu, sınır çalışmaları literatüründe üç farklı kavramla ifade edilmektedir: Border, boundary ve
frontier. Border bir siyasi birimin egemenlik alanını kesin bir şekilde sınırlayan hatta işaret ederken, boundary
siyasi birimin otoritesinin ve etkinlik alanının en son nerelere kadar ulaştığını gösterir. Frontier ise siyasi
birimin kendi sınırları dışında yöneldiği ve etkinlik kurmaya çalıştığı alanı tanımlamak için kullanılır. Bu
çerçevede, border kavramı egemen ulus-devlete atıfla anlam kazanan, dolayısıyla modern döneme ait bir
kavramken; boundary kavramı daha çok modern dönem öncesinde, imparatorlukların uluslararası sistemin
temel aktörü olduğu dönemde anlam kazanmıştır. Frontier kavramı ise hem egemen ulus-devletler hem de
imparatorluklar dünyasında geçerliliği olan bir kavramdır (Aslan, 2009: 42; Tekin, 2014: 71-75; Karabağ,
2008: 11)
Varoluş sebepleri veya koşulları birbirinden farklı olan birden çok oluşum bir araya geldiklerinde, her
birisinin kendisi için optimum olan ortamı yakalama eğilimleri onları birbirinden ayırmaktadır. Bu durum, su
ile havanın ara yüzünde, yağ ve suyun bir araya gelişindeki çizgideki gibi doğadaki pek çok olayda
gözlemlenebildiği gibi, toplumlardaki sosyal ve siyasal yapı farklılığında, mülkiyeti sahiplenme arzusunda,
güvenlik ihtiyacı gibi pek çok sosyal ve siyasal olayda da gözlemlenebilmektedir. Bir başka ifadeyle, sınır
olgusu ancak bir ötekinin varlığıyla mümkün olabilmektedir (Geron, 2004: 1).
İnsanoğlu kâinatın sınırsızlığı karşısında sınırlarıyla var olabilen bir varlıktır. İnsanın doğal
çevresindeki sınırları deneyimleyerek korunma, güven içinde olma, mülkiyet edinme, sahiplenme, saklama
vb. içgüdüleriyle kendi sınırlarını yaratma/mekân oluşturma eylemi aynı zamanda kendini dış çevreden
ayırmaya
ve
kendi
çevresini
yaratmaya
dönüktür.
Zaman
içinde
sınır(lar)ı
biçimlendirmeyi/dönüştürmeyi/yönetmeyi öğrenen insan, sınırlarla birlikte oluşturduğu yapılı çevresi ve tüm
bileşenleriyle bir anlamda kendi kimliğini de inşa etmiş olmaktadır. Dolayısıyla sınır iki boyutlu bir çizgiden
çok daha fazlasıdır insanlığın tarihinde (Selçuk ve Sorguç, 2016: 54).
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Sınır, olguları ya da unsurları birbirinden ayıran bir etken olarak tanımlanabilir. Nitelik olarak iki farklı
ortamın ara yüzü olarak ortaya çıkabileceği gibi, herhangi iki ortamı birbirinden ayıran dışsal bir etken olarak
da var olabilir. Diğer bir ifadeyle, sınırlar içsel ve dışsal bir sistemi ifade etmektedir. Bu bağlamda sınırlar,
uzamlar (bir nesnenin uzayda kapladığı yer) arasında hem bir köprü hem de bir engel olabildiği gibi, sınırların
aşılması da, hem teşvik edici hem engelleyici olabilir, fırsatlar yaratabilir, var olan fırsatları ortadan
kaldırabilir ya da belirsizlik yaratabilir. Zira, sınırlar, farklılıklara işaret etmek, onları belirginleştirmek için
kullanılmaktadır (Donnan ve Wilson, 2002: 188-189).
Herhangi bir sınırın var olabilmesi, onun geçirimlilik düzeyine bağlıdır. Homojen ortamlarda bir
sınırdan söz edebilmek mümkün değildir. Çünkü sınırda bir nitelik farklılığı ve bu farklılığı belirginleştiren
bir engel ifadesi vardır ki, zaten “sınırlandırmak” ifadesi de, “izin vermemek/mani olmak” anlamındadır. Sınır
aynı zamanda belirleyici olma niteliği taşır. Çok seçenekli ortamlarda belirgin olmayı sağlar, rasyonel bir
seçimin nedenidir. Bu yönüyle sınırlar bir olguya, unsura ya da varlığa dair kapalılığın (bitmiş, oluşumunu
tamamlamış) derecesini belirler. Bu yüzden sınır bu anlamda düzen yaratabilmenin, öngörüldüğü gibi bir
şeyleri değiştirmeksizin devam ettirebilmenin diğer adıdır (Geron, 2004: 1).
Sınır ister ülkesel ister sosyo-politik olsun hem siyasal hem de sosyolojik bir olgudur. Zira sınır her
halükarda önemini ve işlevini, böldüğü insanlardan, ayırdığı siyasi birimlerden (devlet) almaktadır. Diğer bir
deyişle, sınırlar hemen her çeşit (fiziki, coğrafi, sosyal, siyasal, ideolojik vs.) kategorileştirmenin temel aygıtı
olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda, ister doğal olsun (örneğin, Pirene Dağları’nın Fransa-İspanya sınırını,
Ren ve Tuna nehirlerinin Batı ve Orta Avrupa’da pek çok ülkenin sınırlarını oluşturması), ister yapay olsun
(örneğin, Kore Yarımadası’nı Kuzey Kore ve Güney Kore şeklinde ikiye bölen 38. enlem çizgisi), ister mental
olsun (örneğin, İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in Mart 1945’te yaptığı meşhur Fulton konuşmasında,
Baltık Denizi’ndeki Stettin’den Adriyatik’teki Trieste’ye kadar, Soğuk Savaş’ın Avrupa’yı iki ideolojik
kampa ayırmasının zihinlerdeki yansıması olan ve sembolik bir sınır işlevi gören “Demir Perde” (Iron Curtain)
tanımlaması), sınırlar tarihseldirler.
Şüphesiz sınır çekme/sınır oluşturma insanlığın çok eski dönemlerinden beri var olagelen bir eylemdir.
Birey, grup, topluluk ve siyasi oluşumlar kendilerini tanımlamak için hemen her dönem değişik sınırlar
oluşturmuşlardır. Tarihsel süreçte sınır oluşturma faaliyetleri, özellikle toplumsal yaşamın başlaması (yerleşik
yaşama geçiş/avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçiş) ve siyasal otoritelerin oluşmasıyla birlikte
ortaya çıkmış, içinde bulunulan dönemlerin şartlarına göre şekillenerek belirlenmiştir. Bu bağlamda sınır
oluşturma eylemi sürekli tekrarlanan bir insan faaliyeti olmasına rağmen, sınırların nitelikleri ve inşa süreçleri
sosyal ve politik açılardan zamanla dikkat çekici bir şekilde çeşitlenerek, farklı tiplerde sınırların oluşmasına
yol açmıştır. Bunların bazıları İlkçağ (site/şehir devletleri) ve Ortaçağ’da (Roma İmparatorluğu) modern
devletten önce ortaya çıkmış olsa da (İlkçağ ve Ortaçağ’da), sınırların toprak/ülke (territory) esasına göre
belirlenmesi tamamen modern bir olgudur ve günümüzde sert ve keskin hatlar olarak algılanmaları da
tamamen modern ulus-devlete hastır (Tekin, 2012: 158). Thomas B. Bottomore’nin de işaret ettiği gibi modern
dünyanın en önde gelen siyasal birimi modern ulus-devlettir ve modern ulus-devleti siyasi bir birim olarak
Pre-Westphalian dönemin devletinden ayıran asli unsur ise, hiç şüphesiz egemenlik ve onun uzantıları olan
sınırlar ve ülkeselliktir (territoriality) (Bottomore, 1987: 59).
2. Küreselleşme Sürecinde “Sınır” Olgusundaki Değişim/Dönüşüm ve Ulus-Devlet
Modern dünyada devletlerin egemenlik tesis ettikleri toprak parçaları sınır nosyonuyla
ilişkilendirilmektedirler. 16. yüzyıla kadar sınır sözcüğü asıl olarak bir binanın cephesi ya da ordunun ön
cephesi anlamına gelmekteydi (boundary ve frontier), fakat 16. yüzyılda belli bir mekânın sınır ya da hudutları
anlamına gelmeye başladı ve o zamandan beri de devlet sınırlarıyla ilişkilendirilmektedir (Neocleous, 2015:
168). Böylece, Avrupa’da 16. yüzyıldan sonra gelişmiş olan egemen iktidar biçimi, mekânı sınır olarak
kavramıştır. Toplumlar arasına kalın ve kapalı hatlar çizen border kavramı, modern devletler sistemine hâkim
olan sınır anlayışını temsil etmektedir.
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Sınır deyince akla ilk önce devletin gelmesi şaşılacak bir şey değildir. Zira, insanların
devletlerle düzenlenmemiş, devletlerden oluşmayan bir dünyayı hayal etmesi çoğu kez zordur. Devletler, ‒
öyle ya da böyle‒ sorgulamadan kabul ettiğimiz dünyanın en önemli, en temel parçalarıdır ve onların
varlıklarını nadiren sorgularız. Hatta devletler doğal bir durummuş gibi de görünebilirler. Oysa doğal varlıklar
olmalarının aksine, en eskisinin dahi bugünkü biçim ve düzenlenişine (sınırlarına) ulaşması yaklaşık dört
yüzyıllık bir geçmişe tekabül ettiği devletler tamamen tarihsel insan yapıtlarıdır. Tarihsel süreçte devletlerin
yaratılması ve korunması uluslararası sistemde temel bir materyal coğrafi uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır. Siyasi haritalarda görülen bugünkü sınırlar, aynı zamanda devletlerin tarihsel sürecini
yansıtmaktadır. Dolayısıyla, devletin ortaya çıkması, büyümesi ve biçimi zaman-mekâna dayalı olarak
bağlamsallaştırılmıştır (Neocleous, 2015: 118-119). Bu özelliğinden dolayı, devlet, anlaşılması için ülkesellik,
sınırlar ve egemenlik bağlamında da kavramsallaştırılması gereken bir birim ve süreçtir.
Bir devlet; mekân olarak, tanımlanmış bir toprak parçası üzerine kurulur. Bu çerçevede bir
devlet genellikle belirli bir toprağın kendisinin olduğu konusunda hak iddia eder ve bu toprak parçasına da o
devletin ülkesi, diğer bir deyişle vatan denilmektedir. Vatan, ancak üzerinde yaşayan ve onu korumaya ve
değerlendirmeye çalışan insan topluluğuyla anlam kazanmaktadır. Bir bakıma, devletsiz ya da vatansız bir
insan düşünmek olasıyken, insansız ve vatansız bir devlet düşünmek mümkün değildir (Özey, 2016: 2). Bu
bağlamda, modern dünyada yerküreye devletler egemendir. Yaşanılabilir fiilen her toprak parçası şu ya da bu
devletin toprağıdır. Yeryüzünde uzam fikri bizatihi devlet fikrine içkindir. “Toprak” sözcüğü 15. yüzyılda
mevcut anlamını kazanmış ve bir hükümetin uzamsal yetki alanı kapsamıyla örtüşen coğrafi bir mekân parçası
olarak idari bir yapı yönetiminde örgütlenen siyasi bedenin maddi haznesi ve dayanağı olarak tanımlanmıştır.
Bu anlamda toprak genellikle “mekân ve politika arasındaki bağ” olarak sunulmaktadır (Gottman, 1975: 29).
Zira, doğa durumunda hiçbir politik mekân yoktur, fakat ister “mutlak yetki” (Thomas Hobbes), ister “özel
mülkiyet” (John Locke), isterse de “genel irade” (Jean J. Rousseau) ile sınırlansın, toplum sözleşmesi sivil
toplumu yaratırken böyle bir politik mekânı mümkün kılmaktadır. Bu şekilde gelişen politik mekân, modern
idare şeklini feodalizmden ayırmakla kalmayıp, içerisinde anayasal söylem ve siyasal değişimin
gerçekleşebileceği toprağa dayalı bir temel yaratarak ayrışmıştır (Neocleous, 2015: 169). Dolayısıyla
devletlerin sınırları aynı zamanda o devletin düzenine ait hem uygulama ortamını hem de ideolojik ve kültürel
olarak belli bir birikimi de yansıtmaktadır. Dolayısıyla, sınırlar kendi kimliğine sahip mülki
yönetimlere/devletlerle ayrılmış bir uluslararası düzeni tanımlayarak, “yabancılık” ve “dışlama”nın da
hatlarını oluşturmaktadır (Karabağ, 2008: 150). Devletin temelde belirli bir toprak parçası ve nüfusu
çevrelediği kabul edilmesine rağmen belirsizlikler de sık sık ortaya çıkmaktadır. Küçük çaplı belirsizlikler
oldukça yaygın olsa da devletin sınırları zaman içinde herhangi bir noktada sabitlenme eğilimindedir fakat
tarihin uzun vadedeki akışı içinde sınırlandırılmamıştır (Buzan, 2015: 88-89).
Soğuk Savaş dönemi sonrası egemenliğin dönüşümünü ve uluslararası sınırların geçirgenliği
bir tarafa bırakılacak olursa, yapısı ve fonksiyonundaki değişiklikler bile ulus-devletin dayanıklılık ve
esnekliğinde meydana gelen temel değişimleri yansıtmaktadır (Donnan ve Wilson, 2002: 16). Ulus-devleti
dolayısıyla sınırları etkileyen son dönemlerdeki gelişmeler ulus-üstü ve ulus-altı şeklinde tanımlanabilen,
yerel ve küresel ölçekteki gelişmelerdir. Bütün bu gerçekliklerin ışığında bugün, sınırların yeniden ilgi odağı
haline gelmesinde 4 önemli faktörden/durumdan bahsedilebilir (Paasi, 2003: 462):
▪
Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Doğu-Batı ayrımının ortadan kalkması
▪
Etnik kimlikler ve mülki şiddetlerin yeniden tanımlanması
▪
Küreselleşme sürecinin etkileri
▪
Devlet sınırlarını aşan çevresel risklerin ortaya çıkışı
Harmut Behr, küreselleşme sürecinde devletlerin iki önemli sorunla yüz yüze kaldığına işaret
etmektedir. “Küreselleşmenin paradoksu” olarak adlandırılan bu sorunlar “ülkeselliğin çözülmesi”
(deterritorialisation) ve “devletin dönüşmesi”dir (transformation of statehood) (Behr, 2008: 360). Küresel
gelişmelere atfen varılan bu sonuç sınır noktasında da bazı eğilimleri meydana getirmiştir. Günümüzde sınırlar
geçmişe göre daha fazla geçirgen görünmektedir. Ulus-devletin bir siyasal kurum olarak etkinliğinin büyük
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ölçüde toprakları üzerindeki egemenliğine bağlı olduğu ve bunu da sınırlarından geçen bilgi, mal, sermaye ve
insan kaynakları üzerindeki kontrol mekanizmasıyla sağladığı düşünüldüğünde, iç ve dış yatırımlar, karşılıklı
bağımlılık, uluslararası göç, salgın hastalıklar, çevresel sorunlar, kitlesel seyahat, uluslararası göç ve kitle
iletişim araçları vb. olguların 19. yüzyıl denetim yöntemlerinin ulusal ile yabancı arasında inşa ettikleri tüm
sınırları aşındırdığına şahit olunmaktadır. Bu bağlamda, ulus-devletler geleneksel işlevlerini yerine getirmekte
zorlanmaktadır, hükümetlerin verdiği kararlara küresel unsurlar daha fazla etki etmektedir. Bunun yanında,
etnik ve ulusal gruplar ülkesel sınırları aşan ve hatta başka kimliklerle birbirine geçen etkileşimler ortaya
koydukları için küreselleşmenin kimliği topraksızlaştırdığı da iddia edilmektedir. Böylelikle, küreselleşmenin
bir özelliği olan karmaşık küresel-yerel ilişkisi milliyetçiliğin bu büyük anlatısını da sarsmış ve daha karmaşık
çoklu kimlikleri olanaklı kılmaya başlamıştır (Karabağ, 2008: 69-70). Bütün bu gelişmeler, “ulus-devletler
çağının kapandığı” ve “sınırların olmadığı dünya” gibi söylemler çerçevesinde sınırların ortadan kalkmakta
olduğu ve önemini yitirdiğine dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Konuyla ilgili tartışmalar bir tarafa bırakılacak olursa, bugün aslında küresel ölçekte bir “zamanmekân” sıkışması yaşanmakta ve ulusal politik sınırlar arasındaki sosyal ilişkilerde bundan etkilenmektedir.
Bu bağlamda, “zaman-mekân” sistemlerinde bir belirsizlik yaşanmaya başlamıştır. Devletler tarafından bir
yandan sınırların mevcudiyetleri korunmaya çalışılırken, diğer yandan değişmekte olan şey sınırların
algılanması ve sınırlara yeni fonksiyonlar yüklenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar geçmişte olduğu
gibi bir devlet içerisinde yaşamaya devam etseler de, uzaktaki olaylardan ve süreçlerden çok hızlı bir şekilde
etkilenmektedir ve artık güvenliği tehdit eden unsurlar çoğu zaman sınır ötesi özellik göstermektedirler. Bütün
bunlara karşın, küreselleşme çelişkili bir şekilde çatışma eğilimlerini de beraberinde getirmiştir ve sınırlar bu
süreçte önem kazanmıştır. Dolayısıyla mülki sınırlar küreselleşme çağında bile ulus-devletlerin ileri karakolu
gibidir ve bu sınırlar içinde yaşayan insanları temsil etmeye devam etmektedir. Diğer bir deyişle, küreselleşme
hiçbir zaman “sınırsız dünya” veya ulusal sınırlardan yoksun bir dünyaya yol açmayacaktır. Zira, küreselleşme
bölünmüş mekânlara ihtiyaç duyar, çünkü, sermaye sadece devletler veya bölgelerde oluşturulmuş yasal farklı
mekânlar arasında dolaşabilir ve garanti altına alınabilir. Siyasi sınırlar insan topluluklarının yaşamında
değişmezdir. Çünkü bir devletin mensubu olmaksızın etnik veya devlet mülkü ve dış dünya arasında değişimi
düzenlemek mümkün değildir. Sınırlara bağlı ulusal kimlik anlayışlarının gücü hala yüksektir ve önemli bir
politik unsur olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, hem ulusal hem de küresel ekonominin düzenlenmesinde
ve kontrolünde hala esas aktör ulus-devletlerdir.
SONUÇ
Netice itibariyle, Post-Westphalian dönemle birlikte küreselleşme süreci, sınır olgusunu 20. yüzyılın
sonlarında ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda artık tartışmaya açmış durumdadır. Bu çerçevede, uluslararası
sınırların birçoğu ekonominin ve kültürün küreselleşmesine cevaben değişim ve dönüşüm süreci içinde yeni
gerilimlerin ve yeni fırsatların odaklarından birini oluşturmaktadır. Ulus-devletin şu veya bu ölçüde/yönde
krizde olduğunun kabul edildiği bu süreçte, ulusal sınırlar ya da devlet sınırları ya mutlak manada koruma ve
giriş yeri olarak klasik rollerini ya yerine getirememektedir ya da en azından geçmiş olduğu gibi yerine
getirememektedir Dolayısıyla, sınırlar bağlamında, modern ulus-devlete yönelik bu meydan okumalar
sonucunda, küresel sistemdeki değişimle yüz yüze gelinen ekonomik, çevresel, askeri, siyasal ve toplumsal
problemler artık ne bir devletin sınırları içerisinde halledilebilir niteliktedir, ne de başka devletlerin sınırları
içerisinde başka devletlerin devletin aracılığıyla halledilebilir niteliktedir (Donnan ve Wilson, 2002: 269).
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(9)
Doç. Dr. Sevda SADIQOVA
SUFI IDEA, RHYTM AND LANGUAGE ISSUES IN A.YASAVI'S "DIVANI-HIKMET"
A.YASAVİ'NİN "DİVANİ-HİKMET"İNDE TASAVVUF FİKRİ, RİTİM VE DİL MESELELERİ

ABSTRACT
The works of Ahmad Yasawi, one of the prominent figures of the Turkic literary thought and cultural
history are important in many aspects. With his work Divan-i Hikmet, he created the first example of the
Turkic Tasawwuf literature, and continued Sufism based on Islam in Turkic environment. He founded a new
order, and was known as a saint in the history. In Divan-i Hikmet, the concepts of the Creator – the world –
human being are presented according to the Tasawwuf philosophy and the human thought. It essentially serves
to the solution of the problem of perfect human and self-perception.
The second point that draws attention in the work is the form of expression and the linguistic aspect of
all the thoughts, ideas and views. Both aspects, the position of Tasawwuf philosophy and Islamic mysticism
in the Turkic thought system and its expression in the Turkic language are looked through.
Keywords: Tasawwuf, mental notion, mystical experience, love, Turkic language.

ÖZ
Türk edebiyat düşünce ve kültür tarihinin önemli isimlerinden biri olan Ahmed Yesevi'nin eserleri
birçok yönden önemlidir. Divan-ı Hikmet adlı eseriyle Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini oluşturmuş ve
İslamiyete dayalı tasavvufu Türk ortamında devam ettirmiştir. Yeni bir tarikat kurmuş ve tarihte bir aziz olarak
anılmıştır. Divan-ı Hikmet'te Yaratıcı - dünya - insan kavramları tasavvuf felsefesine ve insan düşüncesine
göre sunulmaktadır. Esasen mükemmel insan ve benlik algısı sorununun çözümüne hizmet eder.
Eserde dikkat çeken ikinci nokta ise tüm düşünce, fikir ve görüşlerin anlatım biçimi ve dilsel yönüdür.
Tasavvuf felsefesinin ve İslam tasavvufunun Türk düşünce sistemindeki yeri ve Türk dilindeki ifadesi her iki
yönden de incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, zihinsel kavram, tasavvufi tecrübe, aşk, Türk dili.
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INTRODUCTION
The world is a broad notion combining rich semantic classifications. In the global level, a human being
as a part of the world completes this notion. The world is a form of life and living depending on its own
mechanism of development, whereas a human being is a creature that completes and evaluates its existence,
and represents its essence. The world is a macro-, and a human being is its microform. The concepts of the
world and a human being are the parts of the whole in the philosophical content, and their philological
presentation is mainly based on this idea. The questions like “Who are we? What are we? Why were we born?
Why do we exist? What do we live for? Why do we disappear? Why are we temporary?” and so on have been
actual in all centuries, and the religious doctrines formed in every period, as well as the conducted researches
have tried to answer to these questions. The literary works have played an important role in the process of
answering and learning these questions. The Turkic literature which is based on the Tasawwuf thought gave
rich materials with this content to the history of literary thought of the world. One of the literary pieces that
drew attention of specialists in literature, linguists and philosophers and became their object of research is
Divan-i Hikmet by Ahmad Yasawi. This work is the first example of the Turkic Tasawwuf literature which
presented the mental system based on the Islamic Tasawwuf. At the same time, it is the presentation of the
Islamic mysticism integrated with the ancient Shamanistic philosophy.
Divan-i Hikmet and Tasawwuf
Although there is not any clear information about Yasawi’s life, the scientific literature mentions that
he died in 1166, had extra ordinary qualities since his childhood, and was known as a mystical person. The
main information about Yasawi who lived in the 12th century and whose life was described in the legends can
be received from his work Divan-i Hikmet, from legends and various literature about the Yasawi order in the
later times.
It’s also interesting that Divan-i Hikmet was written as a vujudnama. In vujudnama, the life of a person
is written beginning from the time he was born and such works are of an autobiographical character.
In this sense, the author’s life from his existence in the world of souls until his death is described step
by step; his activity, character and thoughts, experiences, etc. are revived in detail in the Divan of wisdoms.
The wisdoms which are the literary reflections of A. Yasawi’s life experience, thought system, and moral
world demonstrates the notions of creator, mankind, death, individual, society, lie, truth, etc. and the concept
of human beings in general. Several directions are given related to the concept of human beings in the authors
presentation and his system of expression according to it: 1. the creator and human beings; 2. human beings
as a part of the world; 3. human beings as individuals; 4. human beings and the society; 5. the psychology of
human beings;6. the relationship of human beings and behavior. These directions are taken into accountin the
researches in the linguistic and philosophical aspects about Divan-i Hikmet by Ahmad Yasawi.
One of the main units of human beings’ mechanism of activity in the three-dimensional world is time.
In the mental system, the past and the unknown future are active: the ones that are remembered and the ones
that are desired. The moment that is lived, i.e. the present moment looks passive in the projection of notion of
these two times. However, events, feelings, and emotions are true and real in the present time. Human beings
analyze the past and future in their mind at the present time, make conclusions and decide. In Sufism and other
doctrines, to stay in the present time by stopping the thoughts about the non-existent past and the unknown
future is considered as the experience of silencing the thought, the speaking mind and connecting with the
world of meanings by activating eye of the heart. This psychological doctrine helps human beings the regulate
their state of mind. The process of Sufis being free from the past and the future by being isolated also
corresponds to the experience used to reach this psychological balance; it aims to be close to the creator who
is in the essence or in the heart. As the all other mystical experiences it also aims to understand himself and
the creator. In this sense, lexical-grammatical linguistic facts of the notion of time in Divan-i Hikmet enter
into the system of units denoting mental concepts.
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In the work the notion of time disappears in some instances; the timeless world of meanings is
presented; the past, the present, and the future are combined in the same sphere, and it’s transformed from the
material world to the world of meanings. For example, the acquaintance of the Prophet with Yasawi is given
in an original way in the work; the Prophet sees Yasawi when he is in Miraj, and asks the angel Gabriel about
his identity: “Hak Mustafa Cəbraildin kildı sual, Bu nəçük ruh, təngə kirməy taptı kəmal” (Prophet Mustafa
asked Gabriel, What kind of a soul is this that before entering the body found the perfection’). The connection
of the events with the Prophets and the world of souls is regarded as the indicator of Yasawi’s moral qualities
and his perfection. In the example given above, the idea is formed and clarified through the characters, through
the words Hak ‘truth’, Cəbrail ‘Gabriel’, ruh ‘soul’, kamal ‘perfection’, Mustafa, tən ‘body’ that denote the
mental and material notions of the concept of human beings in the background of timelessness in the direction
of the Creator – soul – human – body – perfection.
Ahmad Yasawi’s retiring to the underground at the age of 63 is approached from various aspects. As
it was mentioned in the work and in the researches, the first main reason is the love for the Prophet, in
nermorality and ethics.
Secondly, it can be considered as a mystical experience or a ritual regulated with moral and behavior.
A human being’s isolating himself from the world, his ascetism, giving up the pleasures of the material world
is one of the practices in the Islamic mysticism: it is called üzlət, zöhd, asketizm, and so on (Babayev 2007:
17). It is a process of practice that is performed by a murshid’s guidance and permission usually in 40 days
(the number may be different). A similar experience is also used in Turkic Shamanism. This experience can
also be associated with the thesis “Die before you die” (i.e. be free from lust and everything that binds you to
materiality) which leads a person to the stage of maturity in Sufism. Ahmad Yasawi’s retiring to underground
is a mystical experience related to this idea. In the root of this experience stands the aim of understanding
himself and the Creator by surrendering to the Creator, feeling the divine connection with the eye of soul and
heart, obtaining the divine knowledge, the science of ladun (Babayev 2007: 18). Approaching from this aspect,
connecting Ahmad Yasawi’s going into underground and being ascetic with the Islamic mysticism would be
more correct.
It is known that such experiences are explored within mysticism, esoteric knowledge, parapsychology,
extrasensory in the modern times. In the same way, the experience of acquiring some knowledge by staying
in the underground in the meditative state for a few days is also used. The similar experiences of Nazira
Rustamova, a psychic and a person engaged in non-traditional medicine, who currently lives in Moscow and
claims to be from Ahmad Yasawi’s progeny draws interest and makes us to think.
Ahmad Yasawi’s wisdoms present human beings’ place in the system of world and their lives within
the Islamic worldview. One matter has to be noted here: the Islamic thought ingrained in Turkic mental system
was more grounded in the later times than in the 11th-12th centuries. It is seen in the works like Kutadgu Bilig,
Divanu Lughat it-Turk that in this period Islam was not completed in the thought of Turkic people, it was in
the stage of formation; and the direction of transition from Turkic thought to Islamic philosophy is observed
clearly. The predominance of Islamic thinking in Divan-i Hikmet to some degree, its superiority can be
attributed to the fact that its manuscripts was written and copied in the later times beside the other reasons.
However, the meter and genre properties of the work reflect the transitional character; the Turkic verse
alternates with Aruz meter here.
F. Koprulu writes that “As it was explained before, in the work of Khoja Ahmad Yasawi the two
important and essential elements are noticeable: the Islamic, i.e. religious-Tasawwuf element; national, i.e.
the element taken from folk literature. While the Islamic element is stronger in the topic, i.e. in the basis, the
national element is more noticeable in the form and meter” (Köprülü 1984: 164). As it was said in the
researches, some parts of Divan-i Hikmet were written in the Aruz meter, whereas the other parts were written
in the form of quatrain, rhymed as koshma, written in the syllabic verse.
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The lexical units of the mental concept in Divan-i Hikmet
The usage rate of Tasawwuf terms expressing Irfan thought and mental system in general of borrowed
origin is active in the language of Ahmad Yasawi’s Divan-i Hikmet. Some of these terms are notable for their
usage according to the idea and content of the work: həqiqət ‘truth’, hikmət ‘wisdom’, sirr ‘secret’, eşq ‘love’:
Efsânedür şeriat, ferzânedür hakikat
Aşıklarga Hudâyâ kılğıl didârıng nasib
Sharia is a myth, the truth is wisdom,
My God, grant the lovers with your beautiful face.
A. Yasawi accepts wisdom as the highest truth, and call Sharia is amyth. He demonstrates love as the
important element to reach to the God:
Wisdom is the source of science of life. “Wisdom is different that philosophy and science. Wisdom is
the knowledge that encompasses human beings’ mind and thought with their behavior as a whole. Human
beings’ can be saved from the in nercaptivity only with such a knowledge. Yasawi clarified the criteria to
recognize human beings and the God with special teaching in the science of wisdom.” (Kencetay 2012)
The wisdom 96 in Divan-i Hikmet ends with sirr ‘secret’, sirlərin sirri ‘the secret of secrets’, i.e. sirrihəqlə ‘divine secret’, the main term of the science Irfan:
Tevbe kılğıl Hâce Ahmed bolğay Hakdın inâyet
Yüz ming veliler ötti sırrı sırga ulaşıb
Khoja Ahmad repent so that you can get inayet (help, attention, care, favor) from the God,
A hundred thousand of saints passed reaching the secret of all secrets.
This verse is given as “Yüz bin veliler geçti sırrı sırra ekleyip” (“A hundred thousand saints are gone
by adding the secret to the secrets”. A slight semantic line distinguishes the phrases sırrı sırra ekleyip ‘adding
the secret to the secrets’ and sirri-sirrə (sirlərin sirrinə) çatıb ‘reaching the secret of the secrets’. Therefore, by
repentance, by staying away from the incorrect ones, more precisely, by understanding, one can reach the
highest of divine secrets, to the secret of the secrets. And as it was mentioned above, the way to reach the
divine secret goes through being in love at every moment.
In wisdom 97, the notion of love, the essence of being in love is opened; by combining the general
with the individual, the author advises to be faithful in love, and by such a method he shows his degree as a
lover:
Ahmed sen hem âşık bol sıdking birle sâdık bol
Dergâhige lâyık bol cânân bolğan âşıklar
Ahmad, be a lover, and be faithful with faithfulness,
Be worthy of his dargah (shrine), the lovers who are beloved ones.
The equivalent of the lexical unit eşq ‘love’ which denotes a mental concept is sevgi in the Turkic
languages, and both of them are used actively in the literary language. Although eşq of Arabic origin and sevgi
of Turkic origin are the lexical units with the same meaning in the semantic sphere, the content that the word
sevgi denotes differs from eşq for its quality of degree in some instances. The semantic-cognitive essence of
such terms and lexical units denoting mental and moral notions are clarified with the linguotextual analysis of
literary-philosophic texts.
Eşq ‘love’ //sevgi ‘affection’ is the essence and the core of Tasawwuf philosophy in general. Affection
and love is the main attribute and the permanent state of travellers of love including murids, dervishes, and
Sufis in their way to the God. In this sense, the frequency and correlation of the word eşk ‘love’ is notable
among other lexical units in the lexicon of Divan-i Hikmet. In his researches, Hayati Bice writes: “I want to
state unambiguously that there is no other abstract concept that is used in this extensive frequency in Divan-i
Hikmet” (2016: XIII).
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The language of Divan-i Hikmet
Speech of each human being materializes his mental activity, expresses his system of thinking; in this
process the function of the language expands from individuality to the level of society, nation and people.
Every language reflects the whole mental system, material and moral world, history and future of the people
whom it belongs to, provides the expression of national thought.
One of the important points that has to be focused on Divan-i Hikmetis the question about to which
Turkic language it belongs. Since there is not clear information about the manuscripts of the work that were
written in Ahmad Yasawi’s time, the opinion on its language is different.
F. Koprulu considers Divan-i Hikmet as “a work belonging to the same language circle as Kutadgu
Bilig, i.e. to Karluks” although “there are some Oghuz influences” (Köprülü 1984: 145). In addition some
researchers claim that the language of Wisdoms have been developed on the “Kipchak-Oghuz” or “KarlukKipchak-Oghuz” ground (Borovkov 1948).
P.M. Melioransky states that “the language of the Wisdoms that were obtained, that were written and
published later were determined by the scribes of the later times.” In this sense, A.K. Borovkov points out the
great importance of researches on the archaic language layer in reconstruction of the earliest linguistic variants
of the work and emphasizes such an opinion that that the language of Divan-i Hikmet is based on the Eastern
Karakhanid literary tradition (Borovkov 1948).
Specific features that reflect the ancient linguistic properties of the phonetic, lexical and grammatical
layers of Divan-i Hikmet are stated in the researches: use of the consonant q at the end of the word (as it is
seen in the works such as Orkhon-Yenisei, Kutadgu Bilig, Qisas al-Anbiyaby Rabghuzi, etc.); existence of
several dialectal words and ancient Turkic lexemes in the lexical layer; frequency of the ancient converbial
suffix -uban; use of the participle marker-qan after vowels (it is characteristic for the Old Uyghur language
and the language of the 14th century monuments); use of the participle marker -mış that remained from the
Old Uyghur language; use of the uncertain future tense marker -ğu, e.g. sorğum ‘I will ask’; use of the
imperative suffixes -ğıl /-ğın and -luŋ/-lı in parallel; replacement of the accusative case marker -ni with the
suffix of genitive case -niŋ that is seen in the Uzbek dialects; use of izafat in the syntax of the work, etc.
(Borovkov 1948).
The main point is that regardless to which Turkic language it belongs, and the existence of older
linguistic facts, the language of the work is understandable in the context of the general Turkic language;
Arabic and Persian words and terms related to the religion of Islam and Tasawwuf do not cause difficulties in
the language of the work, do not reduce its degree of comprehension.
The reason why Divan-i Hikmet was written in Turkic
It is seen from Ahmad Yasawi’s explanation about writing this work in Turkic that although he knew
the Arabic and the Persian languages he preferred to write his work in Turkic and considered Turkic as the
main language. It shows the artist’s love and respect for his own native language in the first place. On the
other hand, it can be regarded as the symbolic form of the relation of the way of thinking and ideas that the
author wanted to convey with the Turkic thought system before Islam with deep roots. In the researches from
this aspect, it is important to take into account the fact that the main manuscripts of Divan-i Hikmet reached
our time belongs to the later centuries after the time the work was written, and the opinions that some wisdoms
which do not belong to Ahmad Yasawi were added here. We must also pay attention to the fact that the
manuscripts are the products of the period in which Islamic thought had already deeply rooted in the Turkic
lifestyle and thought, and turned into the life and the household system of Turkic people. On the other hand,
Yasawi as the founder of a new order considered that Irfan knowledge and the science of Quran can be
understood more easily and comfortably in Turkic, and therefore thought that it would be more appropriate to
write this work in the native Turkic language.
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini
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Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini
The scholars do not like the Turkic you speak,
If you hear it from wise men, it will please your heart,
It is appropriate for the meanings of ayahs and hadiths to be in Turkic,
The ones who know their meaning would put their hats down.
A. Yasawi looks at the issue of the Turkic language through the prism of literary language of today.
He presents the regard of the scholars and wise men for expressing the Islamic Tasawwuf ideas in the Turkic
language. Under the word scholars he means the religious scholars sympathetic to the Arab sand points out
that they do not like the Turkic language. One of the interesting points that he stated is the fact that bilgin, i.e.
wise men approached to this matter from a different point of view. Pointing out the power of türki – Turkic in
expressing the meanings of ayahs and hadiths he says Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni Ariflerdin
eşitseng açar köngil mülkiniAyet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini
(“The scholars do not like the Turkic you speak, If you hear it from wise men, it will please your heart, It is
appropriate for the meanings of ayahs and had iths to be in Turkic, The ones who know their meaning would
put their hats down”). On the one hand it pointed out to the beauty and perfection of the laconic and artistic
expression of Turkic folk language, on the other hand, to the correct and scientific understanding of the
scientific essentials and experience of Islam by the Turkic people. It is also proved with the examples of Turkic
poetry in the later periods.
In the 11th century, M. Kashghari talked about the Arabic and Turkic languages being neck to neck in
the linguistic level. A. Yasawi’s wisdoms and words can be considered as the competition in the linguistic and
scientific levels. As the continuation of this opinion, the notions arif ‘wiseman’ and alim ‘scholar’ are clarified
in parallel with language in the wisdom 71. He touches upon the diversity of opinions of scholars and wise
men on the subject of language, “Alimlər türkçəyi bilsəydi reng-rufları qaçardı” (“If the scholars knew Turkic,
they would turn pale”) says he.The phraseological unit rəng-rufu qaçmaq means ‘being afraid’. So the point
of view of scholars and wise men on the same matter are different. Therefore A. Yasawi tells the science of
Marifat and the wisdoms that wise men know not in Persian, but in Turkic; reminds the perfection of this
language; shows it to everyone; proves it with his works conclusively. In the 15th century, Ali-Shir Nava’i
presents the elegance of the Turkic language, its beauty, its power to express any kind of meanings and
thoughts in his work Muhakamat al-Lughatayn (The Comparison of the Two Languages)as the following:
“…the Turkic language is rich in fascinating words and phrases. However it’s difficult to adjust them in the
pleasant way and to write gentle poems. The people who starts doing it, give up easily as soon as they
encounter difficulties and tend to take an easier way” (Elişir 1999: 36).
With his work Divan-i Hikmet, Ahmad Yasawi founded the Turkic Tasawwuf poetry. The artists like
Yunus Emre and Imadaddin Nasimi that came after him used this source. Along with their influence of
ideological philosophical thinking, Ahmad Yasawi’s works created a new style of writing and a new literary
school. The language and way of expression of the Tasawwuf poetry began to be used frequently in the works
of the artists of later periods. The symbolic meanings such as love, affection, inspiration and inspirational of
the term-specific words şərbət ‘sherbet (sweet drink)’, şərab ‘wine’, mey ‘wine’, saqi ‘saki (wine waiter’) in
the Turkic Tasawwuf literature and poetry have been first used in Divan-i Hikmet: Şerbetini saki bolub menge
sundı Anı alıb edeb birle içtim dostlar (He offered his sherbet to me becoming saki (wine waiter), I took it and
drank it in a proper manner, my friends)(the wisdom 19)); Şevk şarabın içgen aşık şevki artar (The lover who
drinks the wine of enthusiasm increases his enthusiasm); Mey-i cânbahşı içken âşık anda sultan Anıng üçün
Hak yolıda cânı kurbân (The lover who drank the life-giving wine, is a sultan there; Therefore he sacrifices
his life there for God’s sake(the wisdom 19)); Mansur bir kün yığladı, erenler rahm eyledi Çilten şerbet içürdi
Mansur'a mehrin salıb (Mansur cried one day, and the saints took mercy on him, The forties made him drink
a sherbet, sympathizing him). In the example given from the wisdom 96 the word çilten means ‘forties’, and
it used to denote the 40 saints, saviors.
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Along with individuality, the general expression system of the Turkic Tasawwuf literature has been
formed:
Aşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beni,
Kaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin.
Your love made me enamored, and the whole world knew me,
You are my trouble day and night, you are the one I need.
The expression mənə sən gərəksən ‘you are the one that I need’ sounded like the following in Yunus
Emre:
Aşkın aldı benden beni.
Bana səni gərək səni.
Your love tookme from myself.
I need you, only you.
In another example:
Didar üçün cannı kurban kılmagunça
İsmail dik didar ârzû kılmang dostlar
Candın kiçip tarfkatke kirmegünçe
Âşık min dip yalşan da'va kılmang dostlar
Unless you do not sacrifice your life for the beloved,
Do not hope for a beloved (didar, i.e. the God), unlike Ismail.
Unless you do not give up your life and go into the path (tarigat),
Do not do fake fights saying that you are a lover.
In this example, the Prophet Ismail from the religious legends and the story about him is remembered,
and he is shown as the symbol of a real lover. The expressions canını qurban qılmaq ‘to sacrifice one’s life’,
candan keçmək ‘to give up one’s life’draw attention. The phraseological units like canını qurban etmək ‘to
sacrifice one’s life’, candan keçmək ‘to give up one’s life’, canını fəda etmək ‘to sacrifice one’s life’ are used
frequently to describe the state of infatuation in the Tasawwuf poetry of the later times. To give up one’s life
means to choose death. In this sense, the expressions canını qurban qılmaq, candan keçmək reflects the
stage and the level of the state of infatuation. There are similar couplets and correspondences in content in
Nasimi’s language: Canını qurban еdəndir yar içün gеrçək şəhid ‘A real martyr is the one who sacrifices his
life for his lover’ (Nesimi 2004:19); Mən də şahın yoluna canımı qurban etmişəm ‘I sacrificedmy life for the
sake of shah, too’ (Nesimi 2004: 90); Əhli-aləm ildə bir qurban еdərlər еyd içün, Hər zaman qurbanınam, еy
cümlə qurban sizlərə ‘Other people make sacrifices once in a year for the Eid, I am always your sacrifice, let
everyone be your sacrifices’ (Nesimi 2014: 20); So if the lover do not give up öz, i.e. his life he cannot reach
the truth:
Kul Hoca Ahmed özdin kiçmey da'vâ kılma
Halk içinde âşık min dip tilge alma
Âşıklışı uluş işdür gafil bolma
Gafil bolup Hak dîarın körmeng dostlar
Kul Khoja Ahmad do not fight without abandoning yourself,
Do not say that you are a lover in front of the people,
Bring a lover is a great work, do not be ignorant,
If you are ignorant, you will not see the place of the God, my friends.
The lexeme öz draws attention here. Öz is used in the same meaning as the words can, bədən, tən
within the text. It can be seen that the semantic functionalities of the synonyms kəndi and özin the linguistic
level and within the text are different.
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CONCLUSION
With his work Divan-i Hikmet Ahmad Yasawi managed to do two great things: 1. As the first Turkic
Tasawwuf artist he was able to synthesize the foreign, borrowed thought into the national system of thinking,
added unique shades to it, and expressed it in his own native language. By transmitting the Turkic Tasawwuf
worldview of Islamic origin into the sphere of literary language, created a new literary school. He
demonstrated the power of Turkic to express the scientific thought. The study of Divan-i Hikmet in linguistic,
expressive and artistic levels is also the study of Turkic Tasawwuf.
2. He founded the Yasawi order. “With his strong personality Khoja Ahmad Yasawi founded a great
order which had lived among the Turks for centuries, and it is the first order that was created by a Turkic
person and among the Turks” (Köprülü 1984: 114). As the first Turkic Irfan scholar, saint, he presented the
theoretical basis of Sufism, the notions of the God and love, human being and the science of being human in
an literary language. Thus he did notremain in the level of an order, and systematized the mental basis, the
way of thinking of self-perception in Turkic.
Regardless how much the influence of Islam and Quran is seen, the main theme of this work is based
on humanist and moral wisdoms. The phrases of wisdom such as “Aşksız insan heyvandır” (“A human being
without love is an animal”), “Din elmlə və halla öyrənilir” (“Religion is studied through science and state”),
etc. are still actual to this day. It shows people the right way to understand themselves, the world and the
creator. Even if the Islamic cover is extracted from the work, Divan-i Hikmet teaches the wisdoms of the
science of being human.
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(10)
Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN16
KAPALI KONUT YERLEŞİMLERİNDE SINIR MEKÂN OLGUSU
BORDER SPACE IN CLOSED HOUSING SETTLEMENTS

ÖZ
Yaşam koşulları, yaşanılan yer, ekonomik durum, iş ve çalışma biçimleri değiştikçe mekân ihtiyacı da
değişmektedir. Endüstri devrimi ile birlikte yerleşim yerlerinin kurgusu ve demografik dengesi kırsal nüfusun
kente göçmesi ile yer değiştirmiştir. İlerleyen yıllarda ortaya çıkan küreselleşme, teknolojik gelişmeler tüm
sektörleri ve dolayısıyla insanların beklentilerini etkilemiştir. Ekonomik durum, akıllı teknolojiler, dijital
ortama yönelen iş kolları başka mekân oluşumlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlar daha
güvenli, farklı imkânlar sunabilen iş ortamları, konutlar, okullar veya oteller isterken tasarımcılar, girişimciler
de farklı sunumlar konusunda yenilikler aramaktadırlar. Değişen yaşam koşulları özellikle konut ve çevresini
etkilemektedir. Konutlar geleneksel dokuda sokak, çıkmaz sokak üzerinde girişe sahipken, günümüzde gerek
statü göstergesi arayışı ile gerekse değişik beklentilerle farklı imar koşullarında yapılaşmaktadırlar. Özellikle
son 20 yılda Türkiye’de artan bir şekilde kentiçi kapalı konut /site yerleşimlerinin inşa edildiği görülmektedir.
Bu yerleşim şekli imar adası yapılaşması ile çevresi kapalı olarak kentte büyük yerler kaplamakta, eskiden her
bir sokağa erişim varken şimdi sadece sınır öğelerinin etrafında kamusal alanlardan faydalanılabilmektedir.
Bu çalışmada Kocaeli ili İzmit merkez ilçesi Yahyakaptan mahallesinde yer alan kapalı/site konutların sınır
öğeleri ele alınacak ve kentle konut bölgesi arasının ne şekilde bir geçiş olduğu belirlenecektir.
Anahtar kelimeler: Kent, Yapılaşma, Sınır Mekân Öğeleri, İzmit-Yahyakaptan.
JEL Kodları: R2, R23, R31, Z130.

ABSTRACT
As living conditions, place of residence, economic situation, work and working styles change, the need
for space also changes. With the industrial revolution, the construction and demographic balance of the
settlements has changed with the migration of the rural population to the city. Globalization and technological
developments that emerged in the following years have affected all sectors and therefore people's
expectations. The economic situation, smart technologies, business lines that turn to digital media cause the
emergence of other space formations. While people want safer and more diverse business environments,
residences, schools or hotels, designers and entrepreneurs are looking for innovations in different
presentations. Changing living conditions especially affect the house and its surroundings. While the houses
have entrances on the street and dead-end street in the traditional pattern, today they are built in different
zoning conditions, both in search of a status indicator and with different expectations. Especially in the last
20 years, it is seen that urban closed housing/site settlements have been built increasingly in Turkey. This type
of settlement covers large areas in the city with its surrounding closed, with the construction of the zoning
island, while there used to be access to every street, now only public spaces around the border elements can
be used. In this study, the boundary elements of the closed/site houses located in the Yahyakaptan
neighborhood of the central district of Kocaeli province, Izmit will be discussed and the transition between
the city and the residential area will be determined.
Keywords: City, Construction, Border Space Elements, Izmit-Yahyakaptan.
JEL Codes: : R2, R23, R31, Z130.
16
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1.
GİRİŞ
TDK sözlüğünde “Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç”(sozluk.gov.tr/) olarak
tanımlanan sınır kelimesi mimarlık ve kentsel tasarım literatüründe bir kavram olarak kullanılmaktadır. Sınırın
belirlediği boşluk ise çeşitli gereksinimleri karşılayacak, işlevlere cevap verebilecek tanımlı bir alan haline
dönmektedir. Mekân, sınırlandırılmış alanlardır ve kullanıcıların fiziksel, psikolojik, sosyal ihtiyaçlarını
gidermeye yönelik olarak tasarlanmalıdırlar. Mekân, oda, hacim, meydan veya başka isimlerle anılan
tasarımın konusu olan alan aslında bir boşluktur ve tanımlanması için çeşitli sınır öğeleri kullanılmaktadır.
Binanın cephesi ve cephede yer alan her öğe birer sınır elemanıdırlar, duvar, pencere, kapı örnek olarak
verilebilir. Dış mekânda bir sınır yani arayüz oluşturan bina cepheleri de başka sınır elemanları ile çevrelenmiş
olabilirler. Yerleşim yerleri farklı işlevlere sahip binalardan veya kentsel donatılardan oluşurlar. Sokak, cadde
veya meydanda yer alan bariyer, oturma bankları, duraklar ya da yeşil elemanları da konumları itibariyle birer
sınır öğesidirler. Kentlerin oluşumları dünya üzerinde veya yöresel kültüre bağlı olarak farklı şekillerde
geçmişten bugüne değişerek gelmişlerdir. Katı, geçirimsiz, belirgin sınırlar halinde uygulandıkları gibi
yumuşak, esnek, doğal, geçişli sınırlar da bulunmaktadır.
Günümüz kentleşmesinde bir trend olarak ortaya çıkan kapalı konut yerleşimleri ya da diğer bir deyişle
site konutlar geleneksel dönemin sunduğu tekil, paylaşımcı, samimi, sıcak binaların, kamusal veya yarı
kamusal mekanların tersine bütünü kapsayan ve çevreleyen, geçirimsiz, katı bir sınır oluşturmaya yönelik
oluşum sergilemektedirler. Genelde yüksek bahçe duvarı üzeri dikenli veya jiletli tel kullanılarak inşa edilen
sınır öğelerinin aşılmaz oluşu ile komşuluğu pekiştirmekten uzak bir duruşu olduğu görülmektedir. Üzeri
yeşillendirilerek algıyı yumuşatmaya çalışan bu sınır öğelerinin aslında doğada yaşayan diğer canlılara da
zarar verebileceği öngörülmelidir.
2.
SINIR MEKÂN ÖĞELERİ
Kent ve kenti oluşturan sokak, cadde, meydan, yapı ve binalar boşluk ve arayüzlerden oluşan çeşitli
alan düzenlemeleri olarak yaşam alanları oluşturmakta, orada yaşayan veya geçici olarak bulunan kullanıcılara
işlevsel, erişilebilir, engelsiz, sürdürülebilir, uyumlu, konforlu, sağlıklı ve refah sunabilecek şekilde
düzenlenmeye gayret edilmektedir. Günümüz beğeni ve kabul görebilme anlayışında rekabet hissedilmekte,
beklentilerin önceden fark edilmesi/sezilmesi ile kullanıcıdan bir adım önde gitme telaşı pek çok sektörün
amacı olarak aslında ekonomik kazanç beklentisine bağlanmaktadır. Bu nedenle moda olacak kadar tutulan
tasarım ve imalatlara yaygın olarak rastlanılmaktadır, bu durum mimari tasarım ve inşaat sektörü için de
geçerlidir. Pazarda yer bulabilmek için yapılan uygulamalar kentin çehresini birdenbire başka bir şekle
dönüştürmekte, kontrolsüz girilemeyen büyük alanlı yerleşimler, siteler kentin dolaşım imkânını hayli
kısıtlamaktadır. İnsanların mutluluğu, huzuru yanında bunun karşıt duyguları da çevre yapılaşması ile koşut
olarak değişim göstermektedir. Yerleşim yerlerinde yapılaşma ile oluşan ve sınırları keskin, sert, net veya
muğlak, belirsiz, geçişken olabilen alanlar kullanım biçimini, erişilebilirliği etkileyecek bir sübliminal
bilinçaltı mesaj oluşturmaktadırlar (Şekil 4-13).

Şekil 1. Kentsel mekânlarda hiyerarşi
Özel, yarı özel, yarı kamusal ve kamusal alan geçişleri net veya yumuşak birer geçişe yani sınıra
sahiplerdir (Şekil 1). Bu sınırlar binanın ve çevrenin ilişkisine bağlı olarak değişmektedirler. Sokak/Cadde
üzeri girişli bir binada dış giriş sahanlığı yarı kamusal, binanın içi yarı özel veya özel kabul edilebilir. Bu
durumu binanın yönetimi, kullanımı daha net belirleyecektir. Her müstakil birim özel alandır. Özgürlükler ve
kullanım serbestliği sınırlara ve eşik mekân olarak tanımlamalara bağlı olarak oluşacaktır. Kentsel mekândan
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başlayarak oluşan bu sınırlamalar önemlidir. Bahçeli bir yapılaşmada bahçe sınırları bazen yüksekliği az bir
duvar bazen ise bir bitki öbeği çizilmekte, bazen yüksek duvar, parmaklık gibi uygulamalarla
oluşturulmaktadır. Yapılan her şey kentte bir yer tutmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmada yöntem olarak Kocaeli ili, İzmit merkez ilçede yer alan Yahyakaptan mahallesinin konut
yapılaşması üzerinden oluşan sınır mekânlar ele alınacak, özellikle konut yerleşimlerinin çevreleme unsurları
irdelenecektir. Mahalle ölçeği üzerinden mimari ve çevresel gözlem, fotoğrafla belgeleme yöntemleri
üzerinden hareketle nitel araştırma biçimi kullanılmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Yahyakaptan
Mahallesi, Toplu konut idaresi tarafından yapılan mahallenin ilk konutları olan ve yükseklikleri 4 ila 8 kat
arası değişen, 5236 daire ve birkaç farklı plan şemasına sahip, blok düzeninde inşa edilen binalardan sonra
etrafında yer alan yeni konut projeleri ile büyük bir mahalle olmuştur.
Çalışmada günümüz yerleşimlerinin özellikle sınır öğeleri ile oluşturdukları çevre kullanım ve
algısının değişimi vurgulanmak istenmektedir. Değerlendirmelerde Geleneksel Türk yerleşimlerinde karşılık
bulan kültürel öz unsurlarının nereye evrildiği ironik bir biçimde görülmektedir. Çevreye ve yaşayan diğer
bireylere güvensizliği hissettiren jiletli, dikenli telli duvarlar ile inşa edilen sınır elemanlarının arayüz
oluşturduğu kent sirkülasyon alanları, içerde oluşturulan farklı donatılarla özellik vurgusunu pekiştirmek ve
yine dıştan gelecek tehlikelere karşı surla çevrili gibi hissettirmek ister bir duruşa sahiptir. Güvenlik binası ile
kontrollü bir şekilde sadece mülk sahiplerinin ve misafirlerinin girebildiği site yerleşiminin yanında kültürel
öğelerin nerede yer aldığının düşünülmesi önemlidir. Geleneksel dokuda yer alan sokak ve çıkmaz sokak,
kamusal ve bazen de yarı kamusal alan özelliğine sahip, koruyucu, mahremiyeti olan, sahiplenici bir kültürel
karaktere sahipti. Sosyalleşme için küçük meydancıkların bir çınar ağacı ya da nüfusla orantılı bir cami
etrafında yer aldığı yerleşimler de küçük mahalle esnafının, oralı insanların selamı, çayı, sohbeti paylaşan
samimiyetinden, güveninden bugün nereye gelindiğinin göstergesi olarak sadece konut etrafı sınır
elemanlarının ele alınması dahi yeterli olmaktadır. Farklı disiplinlerce ele alındığında çok önemli bulgulara
erişileceği açıktır.
3.

3.1.
Yahyakaptan Mahallesi
“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” (Demirarslan 2020:454). Mahallenin konumu ile
birlikte beğenilen bir yer olması nedeniyle yapılaşma hızla artmış, kültür merkezi, alışveriş merkezi,
kafeteryalar, eğitim yapıları ile birlikte pek çok ihtiyacı giderir bir sosyo-kültürel ve teknik alt yapıya sahip
olmuştur. Bu yapılaşma halen devam etmekte imar planı dâhilinde özellikle kapalı konut siteleri farklı
tasarımlarla konut alıcısının beğenisine sunulmaktadır. Yahyakaptan Toplu konut alanı kapalı konut yerleşimi
değilken, günümüzde etrafında inşa edilen konutlar kapalı konut yerleşimi şeklinde yapılmaktadırlar.

Şekil
2.
Yahyakaptan
yerleşimi
(https://www.haritatr.com/yahyakaptan-haritasi-e98e)

Şekil

3.

Kapalı

konut

yerleşimleri

3.2. Yahyakaptan Konut Yerleşimlerinde Sınır Öğeleri Tespiti – Değerlendirme
Yahyakaptan büyük bir mahalledir. Şekil 4-13arası görsellerde görülebileceği üzere aslında farklı
projelere ait ancak aynı konseptle yapılmış pek çok konut sitesi bulunmaktadır. Yüzme havuzlu, tek katlı daire
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tipi konutların yanı sıra dubleks, çatı dubleks gibi farklı sunumların da yer aldığı yerleşimde konutların
çevrelemesinde inşa edilen sınır öğelerinin tipleri tesadüfi örnekleme metoduyla fotoğrafla belgelenmiştir.
Yahyakaptan Toplu konut idaresi tarafından yapılan konutlarda;
➢
Yeşil bitkilendirme ile sınır oluşturma
➢
Panel metal korkuluk + yeşillik uygulaması mevcuttur. Apartman konutların bahçelerine
rahatlıkla girilebilmekte, sokak ve caddelerin tümüne erişilebilmektedir ve binaların cepheleri de birer sınır
öğesidirler.

Şekil 4,5,6,7,8.Yahyakaptan Toplu Konut idaresi tarafından Yapılan Konut ve Sınır Öğeleri (Yazar
S.Demirarslan arşivi)
Yahyakaptan’da son yıllarda inşa edilen kapalı konut yerleşimlerinde ise;
➢
Belli boy duvar üzeri tel+üzeri dikenli tel veya jiletli tel
➢
Belli boy duvar üzeri pano parmaklık + Dikenli tel veya jiletli tel
➢
Alçak duvar arkasında bir başka duvar öğesi ile jiletli tel ile sonlandırılmış sınır öğeleri
kullanımları görülmektedir.
.

Şekil 9,10,11,12,13. Kapalı Konut Yerleşimlerinin Sınır Öğeleri (Yazar S.Demirarslan arşivi)
Kapalı konut yerleşimleri mahalleyi imar adalarının çevresinden dolaşılabilecek şekilde
sınırlamakta, kentlinin dolanım alanları ancak sınır öğelerinin dışında sürdürülebilmektedir. Dikenli / Jiletli
tel ile bitiş verilen duvarlara çeşitli bitki, sarmaşık vb. yeşillik sardırma uygulamaları rijit duruş algısını
yumuşatma konusunda pek de başarılı olamamaktadır. Gün boyu yaşam pratikleri doğrultusunda dışarıya
çıkmak zorunda kalacak içerdeki site kullanıcılarının bu sınır öğeleri ile bir sosyal tabakalaşma etkisi yaratma
ve dışarıdaki insanlara güvenmeme mesajı ise kültürel öz unsurlarımıza uymamaktadır. Bina dış duvarlarına
monte edilmiş olan ‘sitemiz 24 saat kamera ile gözlenmektedir’ türünden içerikli, olası tehditten caydırıcı
olduğu anlaşılan tabelalar ise şık ve samimi durmamaktadırlar. Kültürün en önemli unsuru olan komşuluğun
ekonomik düzeye, statüye veya sahip olunan mesleğe bağlı şekilde düzenlenmesi geleneksel davranıştan çok
uzak durmaktadır. Her gelir düzeyine sahip heterojen, paylaşımcı, yardımsever, koruyup gözeten, sevgi ve
saygının hâkim olduğu bir kültürel düzenden bugün ki ilişki ağına geçişin nasıl böyle zıt halde olduğu ise
kültürel alanda çalışmalar yapan herkesin ve elbette toplumun günümüz sorunsalı olsa gerektir.
4.
SONUÇ
Pek çok değişkene bağlı olarak yaşam ve dolayısıyla yaşam mekânları değişmektedir ve elbette
değişecektir. Bu değişim içerisinde önemli olan kültürün ve aidiyet duygularının korunması için
yabancılaşmaya yol açmayan çevre oluşumudur. Bir toplumun varlığı kültürünün yaşatılmasına bağlıdır.
Kültürün değişimi de kaçınılmazdır ancak bu yavaş ve sindirerek olmalıdır. Bu çalışmada Kocaeli ili, İzmit
Yahyakaptan mahallesi konut yapılaşmalarının konsepti bağlamında kent ve yerleşimi ayıran sınır elemanları
ele alınmış ve kent algısına etkileri vurgulanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda çalışma alanında kapalı konut site
yerleşimlerine eğilimin arttığı izlenmektedir. Havuzlu sitelerin otomobil park yerleri için ayırdıkları alan
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olmadığından araçlar sokak ve cadde üzerinde park edilmekte bu durumda ayrı bir sınır oluşturmaktadır.
Konut sitelerinin etrafı duvar ve dikenli-jiletli tel ile keskin, sert, katı ve geçirimsiz bir biçimde inşa edilmiş
sınır öğeleri ile yapılaşmaktadır. Geleneksel dokunun nahif, samimi, koruyucu, paylaşımcı, güvenen yönüne
karşıt bir duruş ile kültürün en önemli unsurlarının tersine bir uygulamanın popüler hale geldiği izlenmektedir.
Komşuya güvenen, komşuluğa önem veren tutum ve davranış modelinden kentlisine güvenmeyen, onlardan
korkan ve önlem alan bir hale dönüşen duruş dikkat çekicidir. Net ve esnek/geçirgen olmayan sınır öğeleri
dolayısıyla kentin o bölümleri sadece kat maliklerinin kullanımına sunulmakta, her sokağında dolaşılabilen
geleneksel yerleşim yerlerinden büyük imar adalarının geçirimsizliğinin yeşil ile kamufle edilmeye çalışılan,
etrafında var olan kaldırımlarda ancak dolaşım alanı imkânı bulunan bir şekle evrildiği görülmektedir. Ayrıca,
çevrede sadece insanların değil diğer canlıların da yaşadığı da göz ardı edilmemelidir, Sürdürülebilirlik, çevre
ile dost bir yapılaşma ile kedi, köpek, kirpi ve kuşların da yaşayacağı, geçebileceği esnek sınır öğelerinin
olmayışı da ayrı bir çevre problemi unsurudur ve dikenli/jiletli teller onlar için tehlike oluşturmaktadırlar.
Sonuç olarak, kültürün toplumu bir arada tutan en önemli unsur olduğu bilinen bir gerçektir.
Çevreyle dost, her tür canlının yaşama hakkının olduğu, yapılı çevre ile doğal çevre unsurlarının, samimi ve
zararsız bir bütünleşme ile uygulandığı, zenginle fakirin, eğitimliyle eğitimsizin komşu olduğu geçmişten
günümüze gelindiğinde pek çok şeyin yitirildiği açıktır.
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(11)
Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN17
MİMARİ TASARIM VE İNŞAAT ALANINDA ÇOK İŞLEVLİ BİR MALZEME OLARAK AHŞAP
WOOD AS A MULTIFUNCTIONAL MATERIAL IN ARCHITECTURAL DESIGN AND
CONSTRUCTION

ÖZ
Malzeme, bir tasarımın özünü oluşturmakta ve işlevi; sonucu, kullanım sürecini, beğeniyi, tercihi,
bulunabilirliği, maliyeti ve dünyanın yarınlarını etkilemektedir. Malzemenin sağlayacağı fiziksel, kimyasal,
mekanik özelliklerinin yanısıra akustik ve yalıtımla ilgili dayanım veya zayıflıklarının kontrol edilebilirliği,
yapısal özellikleri, teknoloji uygulanabilirliği ve boyutlandırılabilmesi, piyasada bulunma şekilleri, beğeni
unsurları olarak estetik ve moda unsurları ile birlikte karar verme sürecinde profesyonel bir yaklaşımla
belirlenmesi gerektiği bilinmelidir. Ancak bazı malzemeler vardır ki ilk insandan bu yana pek çok farklı
alanda kullanılagelmişlerdir, kolay bulunabilir, kolay işlenebilir, farklı biçimlerde değerlendirilebilir ve
sürdürülebilir olma gibi özellikleriyle moda üstü bir öznelliktedirler. Taş ve ahşap bu malzemelerin
başlıcalarıdır. Bu çalışmada bambaşka niteliklerle işlevlendirilebilen ahşap malzeme konu edilmektedir.
Malzemelerin birden fazla işlev verebilme özelliklerinin sürdürülebilir olmasını etkilediği bilinciyle
bulunabilirlik ve kullanım alanı çeşitliliğinin üzerinde durularak, doğayı bozmadan ve bir malzeme ile birden
fazla ihtiyaca cevap verebilme farkındalığına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Malzeme, Ahşap, Kullanım, Sektör, Tasarım.
JEL Kodları: L1, Q2, Q230, R39.

ABSTRACT
The material forms the essence of a design and its function; The result affects the usage process,
taste, preference, availability, cost and the future of the world. In addition to the physical, chemical and
mechanical properties that the material will provide, it should be known that the strength or weaknesses of
the acoustic and insulation should be determined with a professional approach in the decision-making
process, together with the controllability, structural properties, technology applicability and sizing, the way
they are available in the market, aesthetics and fashion elements as elements of taste. However, there are
some materials that have been used in many different fields since the first human being, they are easily found,
easily processed, evaluated in different ways and are subject to a fashion beyond their sustainability. Stone
and wood are the main ones of these materials. In this study, wood material, which can be used with different
qualities, is discussed. It is aimed to draw attention to the awareness of being able to respond to more than
one need with one material, without disturbing the nature, by emphasizing the diversity of use and availability,
with the awareness that the multifunctional properties of materials affect their sustainability.
Keywords: Material, Wood, Usage, Industry, Design.
JEL Codes: L1, Q2, Q230, R39.
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1.
GİRİŞ
Malzeme tercih ve seçiminin bir tasarımın başarı durumunu tanımlayan en başat girdi olduğu
söylenmelidir. Doğru malzeme ile işlevsellik, basit ve çözümcül detaylandırma, sürdürülebilirlik, ekonomik
oluşu, yeniden işlevlendirme, geri dönüşüm gibi başarılı ve olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür. Tekrarlı
kullanımlar ve geri dönüşüm imkânı önemlidir. Herhangi bir imalatta ya da inşaatta yan yana gelecek
malzemelerin birbiriyle uyumu, pek çok soruna çözüm olma özelliğindedir. İnsanlık tarihine bakıldığında
öncelikle temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir çaba içerisinde oldukları görülür. Bu amaçlarını
gerçekleştirirken de öncelikle etraflarında bulunan yöresel malzemelerden faydalanmışlardır. Bu malzemeler
aslında aynı zamanda çok işlevli malzemeler olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Geçmişten günümüze gelen
ahşap ve taş, malzemelerin öncülüdür. “Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlaması tarihi, beton
ve çeliğe oranla çok daha eskidir” (Duman ve Ökten 1988:1). Doğan Kuban “Ağacın malzeme olarak taşa
olan en büyük üstünlüğü hafifliği, çekme ve eğilmeye dayanmasıdır” (2019: 34) demektedir. Ayrıca yanabilen
bir malzeme olmasına karşın binanın strüktürünü ve kullanıcılarını bir müddet koruyabilmekte, dıştan içe
yandığı için taşıyıcılığı bozulmadan binanın belli bir süre de olsa tahliyesine şans verebilmektedir. Yangın
dayanımı bir malzeme için önemli bir özelliktir.
Diğer malzemelerle çeşitli kriterler bağlamında
kıyaslandığında ahşabın yaygın kullanım alanına sahip olmasının dikkat çekici olduğu görülmektedir.
Ahşabın tarihte kullanımı ile ilgili örnek olarak, mitolojide yer alan Truva / Troya atının ahşap
olması verilebilir (Şekil 1,2.). Diğer örnek olarak ise büyük alanlı/hacimli yapılar olan ahşap camiler
önemlidir. Şekil 4,5’ de görselleri sunulan “Ahşap direkli ve ahşap tavanlı camilerin en önemli
temsilcilerinden olan Sivrihisar Ulu Cami, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine
kaydedilmiştir” (kulturportali.gov.tr/). Ancak ahşap yapısı gereği uzun yıllar süresince varlığını koruyamamış
ve günümüze gelene kadar yok olmuştur. Bu nedenle farklı medeniyetlerde binaların bazılarının
konstrüksiyonlarının ahşap olduğu öngörülmekte ancak doğada geri dönüştüğü için izlerine
rastlanılmamaktadır.

Şekil 1. Troya Atı. MÖ 560 Yıllarına Ait Cerveteri’de Bulunan Korint Tipi Aryballos Vazo Resmi
(kulturportali.gov.tr/) Şekil 2. Çanakkale/Troya antik kenti (basin.ktb.gov.tr/) Şekil 3. Beyşehir Eşrefoğlu
Camii (/kvmgm.ktb.gov.tr/)
Şekil 4,5. Sivrihisar Ulu camii / Eskişehir (kulturportali.gov.tr/)
Günümüzde ahşap malzeme ve teknoloji işbirliği ile ahşabın zayıf yönlerinin nötralize edilmesinde
büyük başarı ve kontrol sağlanmaktadır. Tasarımcı+Uygulayıcı+Kullanıcı bağlamında ahşap yaygın kullanım
isteğine ve talebine sahiptir. Doğal görüntüsü, fiziki sıcaklığının yanında algısal sıcaklığı gibi nedenlerle
beğenilmektedir. Günümüzde çeşitli imalatlarda üretim hızının ihtiyacı karşılayamaması, maliyetin
yüksekliği, işçiliğin/ustalığın zor bulunur olması gibi nedenler de insanları ahşaptan vaz geçirmemiştir. Ahşap
dokusuna, rengine kısaca görünümüne sahip pek çok türev malzemenin sektörde yer alması bunun
göstergesidir.
MALZEME OLARAK AHŞAP
Doğal, sürdürülebilir, ekolojik olma özelliklerinin yanı sıra farklı özelliklere sahip ağaç,
çeşitliliğinin çokluğu nedeniyle sertlik/yumuşaklık, fiziksel, kimyasal, dokusal özellikleri, nem ile ilişkisi,
renk, doku özellikleri farklılıkları ile her zaman kullanılan, estetik, beğenilen bir malzeme olmuştur.
Günümüzde de hala isteniyor, beğeniliyor olma oranının yüksekliği nedeniyle sadece ahşap görüntülü olan
alternatif pek çok malzeme üretilmektedir. “Ahşap organik, higroskopik ve anizotropik bir malzemedir.
Termal, akustik, elektrik, mekanik, estetik, çalışma vb. özellikleri kullanıma çok uygundur, sadece ahşap
2.
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ürünler kullanarak konforlu bir ev inşa etmek mümkündür.” (ktb.gov.tr/) ifadesinde vurgulandığı üzere tek
başına çok işlevli bir malzeme olarak nitelendirilebilir.
2.1. Ahşap Kullanım Alanları
Ahşap olumlu özellikleri ile geniş kullanım alanına sahip bir malzemedir. Olumsuz yönleri de
bulunmaktadır, ancak teknolojik gelişmeler bu olumsuzlukları gidermeye yönelik pek çok çözüm
üretmektedirler. İnşaat ve mimarlık sektörü bağlamında ele alınan malzemenin farklı detaylarla, farklı
görevlerde farklı mukavemet beklenilen yerlerde kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 1. Ahşap Kullanım Alanları

Ahşap malzememin uygulama yerlerinden başlıcaları;
➢
Taşıyıcı sistemde; Yığma, İskelet, Prefabrike yapım sistemlerinde
➢
Temelde; Ahşap kazık kullanımı ile bina, iskele vb. uygulamalarında

Şekil
6.
Kazık
temel
(http://samdizajner.ru/)
Şekil
7.
Ahşap
yığma
yapı
(http://www.selintomrukevleri.com/) Şekil 8. Ahşap pencere(http://www.belfa.com.tr/) Şekil 9.Ahşap
süpürgelik (http://erenparke.com/) Şekil 10. Ahşap korkuluk modelleri (kandirakereste.com/)
➢
Merdivende taşıyıcı ve kaplama, korkuluk, küpeşte elemanı olarak
➢
İnce yapı işlerinde; Doğrama (Kapı, pencere), kapak, stor, panjur, süpürgelik, denizlik, söve,
basamak kaplaması, korkuluk, küpeşte, tavan kaplaması, döşeme kaplaması vb. yerlerde
➢
Sabit ve/veya hareketli tefriş elemanları: Mobilya, dolap, koltuk iskeleti, yatak, masa, şifonyer
vd yerlerde
➢
Perdeleme elemanları: Jalûzi, separatör, paravan vb.
➢
Perde/Korniş bantları, duvar bantları vb.
➢
Tesisatta, Aydınlatma elemanı: armatürler vb.
➢
Aksesuarlar: Dolap kulpları, süslemeler

Ahşap Görünümlü Malzemeler Şekil 11. Dış Cephe Ahşap Dokulu Strafor Panel(duvarpaneli.com/)
Şekil 12. Ahşap görünümlü folyo (koctas.com.tr/) Şekil 13. Ahşap görünümlü betopan (aterpan.com/) Şekil
14. Ahşap separatör (prizmadizayn.com.tr/) Şekil 15.Ahşap karo deck (thermowooduygulama.com/)
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Farklı kullanım yerlerini genişletmek mümkündür. Heykel, kent mobilyaları, çeşitli ev eşyaları, kapkacak, takı ile birlikte otomotiv sektöründe işlevsel elemanlar, aksesuarlar ya da tekne, yat imalatı gibi farklı
sektörlerde de ahşap kullanılmaktadır. Sert ve dayanıklı ahşaplarla çevre, teras düzenlemeleri yapılmaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ahşap ilk insandan bu yana yakın çevrede kolay bir şekilde bulunabilirliği, işlenebilirliği,
işlevselliği, kolay ve farklı detaylara uygun olarak boyutlandırılabilmesi, yalıtımla ilgili avantajlarının yanı
sıra estetik, beğenilen, doğal ve sürdürülebilir olma özelliği, geri dönüştürülebilme avantajı ile günümüzde de
tercih edilen bir malzeme olmaya devam etmektedir. Teknik ve teknolojideki ilerlemeler ahşabın olumsuz
yönlerinin giderilmesini sağlamaktadır. Artık doğal haline göre daha mukavemetli, daha az
çalışan/deformasyona uğrayan (genleşme-büzülme) bir ahşap ürün söz konusudur. Bünyesindeki nem
istenilen oranda tutulabilmektedir. Güçlendirilmiş ahşap kiriş olarak kullanıldığında daha fazla açıklık
geçebilmek mümkündür. Ahşap hep sevilen ve insanlara algısal olarak sıcak gelen bir malzeme olmuştur.
Çoklu üretim/inşaat öğeleri için bulunabilirliğinin bazı durumlarda ihtiyaca cevap verme konusunda yetersiz
kalması veya maliyetin yüksek olması gibi ekonomik nedenlere karşı günümüzde ahşap görüntüsü ile üretilen
ve pazarlanan çeşitli malzemeler de bulunmaktadır. Örneğin, ahşap görünümlü alüminyum kompozit panel,
ahşap folyo, ahşap görüntülü PVC doğramalar gibi. Popülaritesi tesadüfe ve modaya bağlı olmayan ahşap
malzeme, sektöre sundukları ile var olmaya devam edecektir.
3.
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(12)
Dr. İlqar İSMAYILZADƏ18
DİNİ PLÜRALİZM VƏ İNSANLARIN ZATƏN PAKLIQ MƏSƏLƏSİ...
RELIGIOUS PLURALISM AND THE PURITY OF PEOPLE...
ÖZ
Dünyanın en popüler dinlerinden biri olan İslam, öğretilerini temel olarak aşağıdaki iki bölümde sunar:
1. İnançlar;
2. Eylemler ve yargılar.
İslam'da amel ve ya hükümlerle ilgili bölüm, "Şeriatın Hükümleri" başlığı altında sunulmuştur. Çeşitli alanlarda
yüzlerce ve binlerce kural ve düzenleme vardır. İslam'ın şeriat kurallarının toplanması, özel kural ve ilkeler temelinde
incelenir ve çoğunlukla bu dinin ana kaynakları olarak kabul edilen Kuran ve Sünnet'ten (hadislerden) türetilir. Elbette
başka kaynaklara atıfta bulunanlar da var... Şeriat hükümleri arasında hala ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir takım
hükümler (fetvalar) vardır. Bunlardan biri de İslam dininin dışında kalanların paklığı meselesidir. Ne yazık ki, İslam'ın
kökeni hakkında ciddi ve doğru araştırmalar yapılmadığından, yüzyıllardır bazı din alimleri, gayri müslimlerin kirli
olduğunu bildiren, vücutlarını terinden korunması farz olan özel fetvalar yayınlamışlardır. Bu sadece tolerantlıq ve çok
kültürlülük geleneklerine en ciddi darbelerden biri değil, aynı zamanda insanların onurunu ve haysiyetini
gölgeleyebilecek bir konudur. Aslında böyle bir görüşün bir takım temel sebepleri ola bilir, bunlardan biri Kuran'ın
bakış açısına göre dini çoğulculuk teorisinin kabul edilemez olduğu olmadığıdır. Çünkü bir kimse kendi dinini en üstün
ve yenilmez olarak gördüğünde, diğer dinlere mensup kişilere yönelik aşağılayıcı bir bakış, dinler tarihinin ebedi
sorunlarından biri olarak tarihe kazınmıştır. Burada bu hüküm (fetva), İslam'ın ana kaynakları açısından incelenmiş ve
uygun sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Din, Dini plüralizm, Kur'an, Namus, Saygı, Haysiyet, Fıkıh, Fakihler, Saflık, Temizlik.
ABSTRACT
Islam, as one of the most popular religions in the world, presents its teachings mainly in the following two parts:
1. Beliefs and beliefs;
2. Deeds and judgments.
The section on deeds or rulings in Islam is presented under the title "Rules of Sharia". There are hundreds and
thousands of rules and regulations in various fields. The collection of Shari'ah rules of Islam is studied on the basis of
special rules and principles and is mostly derived from the Qur'an and Sunnah (hadiths), which are considered to be
the main sources of this religion. Of course, there are those who refer to other principles and sources ... Among the
provisions of the Shari'ah, there are a number of rulings (fatwas) that still need to be studied in detail. One of them is
the issue of purity of people who are outside the religion of Islam. Unfortunately, due to the lack of serious and accurate
research on the origins of Islam, for centuries, some religious scholars have issued special fatwas regarding the fact
that non-Muslims are considered unclean and that their bodies are protected from sweat and youth. This is not only one
of the most serious blows to the traditions of tolerance and multiculturalism, but also an issue that can overshadow the
honor and dignity of the people. In fact, there may be a number of fundamental reasons or reasons for such a view, one
of which is that, from the Qur'an's point of view, the theory of religious pluralism is not acceptable, and the emergence
of Islam it may be a declaration that all existing religions are unreliable. Because when one considers one's religion to
be the most superior and invincible, an insulting view of members of other religions is engraved in history as one of the
eternal problems in the history of religions. Here, this ruling (fatwa) has been studied from the point of view of the main
sources of Islam and appropriate results have been obtained.
Keywords: Man, Religion, Religious pluralism, Qur'an, Honor, Respect, Dignity, Fiqh, Faqihs, Purity.
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GİRİŞ
İslam dini dünya səviyyəsində tanınmış ən məşhur dinlərdən biri kimi öz təlimlərini əsasən aşağıda qeyd
edilən iki hissədə təqdim etməkdədir:
1. Etiqadlar və inamlar;
2. Əməllər və hökmlər.
İslam dininin əməllər və ya hökmlər bölümü "Şəriət hökmləri" adı altında təqdim olunur. Burada müxtəlif
sahələrə aid olan yüzlər və minlərcə hökm və davranış qaydalarından söz açılır. İslam dininin Şəriət hökmləri toplusu
xüsusi qayda və prinsiplər əsasında araşdırılaraq daha çox bu dinin əsas məxəzləri sayılan Quran və Sünnədən
(hədislərdən) əldə olunur. Əlbəttə, bu arada digər prinsip və mənbələrə istinad edənlər də var...
Şəriət hökmləri arasında hələ də əhatəli araşdırmaya ehtiyacı olan bir sıra hökmlər (fətvalar) mövcuddur.
Onlardan biri də, İslam dinindən kənar olan insanların zatən pak və təmizlik məsələsidir.
Əfsuslar olsun ki, İslam dininin məxəzləri üzərində ciddi və dəqiq araşdırma aparılmadığı üçün əsrlər boyu bəzi
din alimləri tərəfindən qeyri-müsəlman insanların zatən murdar sayılması, onların bədəninin təri və yaşlığından
qorunma ilə bağlı xüsusi fətvalar verilmişdir. Bu da ilk növbədə tolerantlıq və multukulturalizm ənənələrinə ən ciddi
zərbələrdən biri sayılmaqla yanaşı, insanların şərəf və ləyaqətinə kölgə sala biləcək bir məsələdir.
Əslində belə bir baxışın bir sıra fundamental səbəb və ya səbəbləri ola bilər ki, onlardan biri də, heç şübhəsiz
Quran baxımından Dini plüralizm məfkurəsində Doğruluq plüralizmi (vahid zamanda bütün mövcud dinlərin qəbul və
itaət üçün bərabər səviyyədə etibarlı sayılması) nəzəriyyəsinin məqbul sayılmadığı və İslamın zühurundan sonra bütün
mövcud dinlərin etibardan düşdüyünü bəyan etməsi ola bilər. Çünki mənsub olduğu dini ən üstün və yenilməz saydıqda
digər dinlərin mənsublarına həqarətli baxış dinlər tarixində həmişəlik problemlərdən biri kimi tarixə həkk olmuşdur.
Yeri gəlmişkən bunu da qeyd etmək lazımdır ki, çoxsaylı Quran ayələrinə əsasən Dini plüralizm mövzusunda Doğruluq
plüralizmi nəzəriyyəsi məqbul sayılmasa da, əldə olan çoxsaylı dəlil-sübutlara əsasən, bu məfkurənin Qurtuluş
plüralizmi (digər dinlərin ardıcıllarının axirətdə nicat və səadət əhli olması) nəzəriyyəsi müəyyən şərtlər çərçivəsində
məqbul sayılmış və təsdiq olunmuşdur. (Ətraflı məlumat üçün bax: İ.İsmayılzadə, "Dövlət və din" jurnalı, № 04 (45), səh:
30-39 və İ.İsmayılzadə, "Dövlət və din" jurnalı, № 06 (47), səh: 76-86).
Burada məhz həmin hökm (fətva) İslam dininin əsas məxəzləri baxımından araşdırılmış və uyğun nəticələr əldə
edilmişdir.
Məsələyə ümumi baxış
İslamda din alimlərinin qeyri-müsəlmanlara baxışı birmənalı deyil. Çünki onlardan bir hissəsi İslam dinini və
hətta, İslam dininin zəruri hökmlərindən sayılan hər hansı bir məsələni qəbul etməyən insanları zatən murdar sayır və
beləliklə də, belə insanlarla təmasda olmağı, xüsusilə də onların bədənində olan rütubət və yaşlığı murdar saydıqları
üçün onların yaş və rutubətli bədəninə toxunmuş bədən üzvləri və ya əşyaların su ilə yuyulması barədə fətva vermişlər.
(S.K.Təbatəbai, 1416 h. q. 1/53-54).
İslam dinində Əhli-sünnə məzhəbindən olan din alimlərinin əksəriyyəti istər Kitab əhli, istərsə də qeyri Kitab
əhlini zatən pak və təmiz, onlardan az bir hissəsi isə qeyri-müsəlmanları zatən murdar sayırlar. Şeyx Əbdür-Rəhman
Cəziri özünün "Kitabul-fiqh ələl-məzahibil-ərbəə" (Dörd məzhəb əsasında fiqh) adlı əsərində insanı əqidə və baxışından
asılı olmayaraq zatən pak və təmiz adlandırmış, müşrik və bütpərəst insanın Şəriət baxımından donuz kimi zatən murdar
olmadığını bildirmişdir. (Ə.Cəziri, 1988: 1/6). Əhli-sünnənin İmam Şərəfəddin Nəvəvi Şafei, Şeyx Xətib Şirbini Şafei,
Şeyx Məhəmməd Zühri Ğəravi Şafei, Şeyx Zəkəriyya Ənsari, Şeyx Əbu-Bəkr Əhməd Beyhəqi, İmam Ğəzali və digər
alimləri də müşrik və bütpərəst insanların zatən pak və təmiz olması ilə bağlı fətva vermişlər. (Bax: M.H.Zamani, 1378
h. ş. Səh: 326-331).
Lakin onlardan Həsən Bəsri, İbn Həzm Əndulsi Zahiri, İmam Fəxr Razi (544-604 h. q.) və s. kimi başqaları
müşrik insanların (Tanrıya şərik qoşanların) zatən murdar olması fikirini irəli sürmüşlər. (Bax: M.F. Fəxr Razi, 1985:
16/25).
Əhli-beyt məzhəbindən olan din alimlərinin bu mövzuya baxışı isə Əhli-sünnə məzhəbinin uyğun mövzuya
yanaşmasının tam əksinədir. Belə ki, Əhli-beyt məzhəbindən olan din alimlərinin əksəriyyəti qeyri-müsəlman insanları
zatən murdar, onlardan müəyyən bir hissəsi isə yalnız Əhli kitabdan sayılan insanları zatən pak və təmiz sayırlar. Həm
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də, onlardan yalnız bir neçə nəfəri təkcə Kitab əhlini deyil, ümumiyyətlə, hər bir insanı zatən pak və təmiz saymışlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-müsəlmanları zatən murdar sayan din alimləri öz fiqhi əsərlərində "kafir"i digər
murdarların (qan, it, donuz və s.) sırasında və Şəriət baxımından murdar sayılanların yanında təqdim edirlər. Seyid
Kazim Təbatəbai özünün "əl-Ürvətul-vüsqa" adlı fiqh əsərində - digər din alimlərinin şəriət hökmləri ilə bağlı
əsərlərində olduğu kimi - murdar şeyləri sadalayarkən kafir insanı bütün növləri (mürtəd, Əhli-kitab, Ğali, Nasibi və
dinin zəruri bir hökmünü inkar edən şəxs) ilə zatən murdar olan şeylərdən biri kimi təqdim edir. (S.K.Təbatəbai, 1416
h. q. 1/53-54).)
Lakin Əhli-beyt məzhəbindən olan bəzi alimlər fərqli düşünür, onlar bəzisi müsəlmanlardan başqa yalnız Kitab
əhlinin, bəzisi isə əqidəsi, dini və baxışından asılı olmayaraq bütün insanların zatən pak olması ilə bağlı fikir
yürütmüşlər. Bütün insanları zatən pak sayan alimlər sırasında Şeyx Ağa Rza Həmədani, Əllamə Seyid
Məhəmmədcavad Musəvi Ğərəvi, Əllamə Seyid Məhəmmədhüseyn Fəzlullah, Əllamə Şeyx Məhəmmədtəqi Cəfəri
Təbrizi, Əllamə Şeyx Məhəmmədibrahim Cənnati, həmçinin əziz və dahi ustadlarım Əllamə Şeyx Məhəmmədhadi
Mərifət və Əllamə Şeyx Məhəmməd Sadiqi Tehrani kimi tanınmış din alimlərini göstərmək olar. (Bax: M.Mərifət, 1417
h. q. Səh: 132; M.Mərifət, 2003: Səh: 27; S.M.Musəvi Ğərəvi, 1377 h. ş. Səh: 171-201; M.Cəfəri, 1380 h. ş. Səh: 3135; M. Sadiqi Tehrani, 1378 h. ş. Səh: 53-57).
Bu izahlara əsasən, İslamda din alimlərinin uyğun mövzuda baxışını aşağıdakı kimi üç fərqli tərzdə təqdim
etmək olar:
1. İnsanların hamılıqla zatən pak və təmiz olması;
2. Qeyri-müsəlmanların zatən murdar olması;
3. Müsəlmanlardan başqa (yəhudilər, xristianların və s. kimi) yalnız Kitab əhlinin pak və təmiz sayılması.
Qeyri-müsəlman insanların zatən təmiz sayılmaması baxışı əslində müsəlmanlar üçün bir sıra siyasi, iqtisadi və
mədəni problemlər yaratmış və yaratmaqdadır. Eyni halda belə bir baxışla qeyri-müsəlmanlarla eyni masanın arxasında
əyləşmək, həmçinin, sivilizasiya və mədəniyyətlərin dialoquna getmək sanki paradoksdur. Ümumiyyətlə, hər kəsə
məlum olduğu kimi, İslam alimləri tərəfindən irəli sürülmüş belə bir baxış multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinə
çox ciddi zərbə vurur. İnsanı zatən murdar sayan şəxslə üz-üzə əyləşib dialoq və müzakirə aparmaq, qarşılıqlı hörmət,
sayğı və dostluq-əməkdaşlıqla bağlı anlaşma əldə etmək necə mümkün ola bilər? Bu baxımdan, onun elmi və diqqətli
şəlkildə araşdırılması əsrimizin ən ciddi mövzularından sayılır.
İstinad edilən dəlillər:
Qeyri-müsəlmanların zatən pak və təmiz olmaması ilə bağlı fətva verən din alimləri öz fikirlərini sübut etmək
üçün Qurani-Kərimdən bəzi ayələr, həmçinin bir sıra hədis və rəvayətlərə, həmçinin, elmi termin olaraq "icma" (din
alimlərinin uyğun mövzuda fikir birliyi)-nə istinad edirlər.
1. Quran ayələri;
Onların bu barədə istinad etdikləri Quran ayələri bunlardır:
"Ey iman gətirənlər! Yalnız müşriklər (xəbis batinləri, puç etiqadları və iyrənc əməlləri baxımından) çirkindirlər
(murdardırlar.) Özlərinin bu ilindən (hicrətin doqquzuncu ilindən) sonra Məscidül-hərama yaxınlaşmasınlar..." (QuraniKərim, "Tövbə", 28).
Quranın digər ayəsində oxuyuruq: "Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam (həyatın bütün
sahələrində yalnız Allaha təslim olmaq) üçün açıb genişləndirər, kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini göyə qalxan (bir
şəxs) kimi daraldıb sıxıntıya salar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi (şəkk, şübhə və azğınlığı) belə qərar verər!"
(Qurani-Kərim, "Ənam", 125).
Birinci ayədə müşriklərin (Allaha şərik qoşanların) "nəcəs" murdar və iyrənc olduğu, ikinci ayədə isə Allahın
iman gətirməyənlərə pisliyi qərar verməsi bildirilir. Qeyri-müsəlmanların zatən murdar olması fikirini irəli sürənlər
yəhudilər və xristianların bir sıra (Üzeyr və İsa Məsihin Allahın oğlu olması və s. bu kimi) əqidələri ilə əslində Allaha
şərik qoşduğunu və buna görə də, məlum ayənin Əhli kitaba da aid olduğunu bildirirlər. (Bax: Qurani-Kərim: "Tövbə",
30, "Maidə", 73 və "Nisa", 171).
Həmin baxışın tərəfdarları yəhudilər və xristianların bir sıra şirk və azğın etiqadlara malik olduqları üçün onları
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da "Tövbə" surəsinin 28-ci ayəsində sözügedən "müşriklər"in nümunəsi kimi təqdim etmiş və beləliklə də, qeyrimüsəlmanları həmin ayə əsasında zatən murdar saymaqdadırlar. Bundan əlavə, onlar zərdüşt dininə mənsub olanların
Allah barədə xeyir və şərr qüvvələrə, həmçinin, Yəzdan və Əhrimənə etiqad bəslədikləri üçün onları müşrik sayır və
məlum ayəni onlara da şamil edirlər... (Bax: Ş.Y.Bəhrani, 1363 h. ş. 5/166; S.M.Gülpayeqani, 1413 h. q. Səh: 1218).
Araşdırma:
Yuxarıda təqdim edilən ayələrlə bağlı qeyd emtəliyik ki:
1. "Tövbə" surəsinin 28-ci ayəsi Məscidul-həram və Kəbənin hörmətini qorumayan bütpərəst müşriklər barədə
nazil olmuş və həmin ayənin yerləşdiyi "Tövbə" surəsi ümumilikdə, müşriklərə qarşı müharibə elan edən və onların
Məscidul-hərama daxil olmasına qadağa qoymaq üçün nazil olmuşdur. Əldə olan hədislərə əsasən, həmin surəni Məkkə
müşriklərinə oxumaq üçün həzrət Əli (ə) Mədinədən Məkkə şəhərinə göndərilmişdir. (Bax: Ə.İ.Qummi, 1387 h. q.
1/309; Ə.F.H. Təbərsi, 1986: 5/32).
Hər halda Məscidul-həramda yəhudi, xristian və ya zərdüştlərdən bir əsər-əlamət olmamış, məlum ayə də, ilkin
olaraq onları nəzərdə tutmamışdır. Ümumiyyətlə, Quran ayələri diqqətlə nəzərdən keçirildikdə, bu kitabda Kitab əhli
ilə müşriklərin bir-birindən ayrı tərzdə yad edildiyinin şahidi oluruq. Bura qədər Quranın "Ey Kitab əhli" başlığı ilə
bəyan edilmiş ayələri ilə hər kəs tanışdır. Bu baxımdan məlum ayəni bu tərzdə Kitab əhlinə aid etmək məqbul sayıla
bilməz.
2. "Tövbə" surəsinin 28-ci ayəsində sözügedən "nəcəs" ifadəsinin mənasına gəlincə bu ifadəni ərəb dili
baxımdan qısaca araşdırmaqla onun hansı mənada olduğunu aydınlaşdırmaq mümkündür. Ərəb dilinə görə, xüsusilə də
ərəb dili üzrə lüğətşünas alimlərin etirafına əsasən, bu ifadə murdar mənasında olsa da, onun həqiqi və məcazi mənaları
vardır. Günah və azğınlıq da, ərəb dilində həmin sözlə ifadə edilir. (Bax: R.İsfahani, 1996: Səh: 791; C.Zəməxşəri,
tarixsiz: Səh: 447).
Şeyx Rağib İsfahani (vəfatı: 425 h. q.) bu barədə yazır: "Nəcasət" ifadəsi murdarlıq mənasındadır. Bunun özü
də iki növə bölünür: Onun bir növü hissiyyatla, digər növü isə bəsirətlə hiss edilir. Allah-taala "Tövbə" surəsinin 28-ci
ayəsində həmin ifadə ilə müşriklər ikinci mənada vəsf etmişdir..." (R.İsfahani, 1996: Səh: 791).
Seyid Qütb məlum ayənin təfsirində bununla bağlı yazır: "Məlum ayədə işlənmiş bu ifadədə məqsəd, mənəvi
murdarlıqdır. Bu baxımdan, onların bədənləri zatən murdar deyildir..." (S.Qütb, 1967: 4/167).
Həmçinin, dahi ustadımız Əllamə Sadiqi Tehrani də bu ayə barədə yazır: "Quranda "nəcəs" ifadəsi yalnız bu
ayədə işlənmişdir. Həmin ifadə burada cisimdə deyil, mənəvi mənadadır..." (M.S.Tehrani, 1410 h.q. 10/19).
Deməli, həmin ifadəni mənəvi murdarlıq və mənəvi çirkinlik mənasında izah və təfsir edən alimlər (Quran
müfəssirləri) daha doğru fikir irəli sürmüşlər. Çünki Qurana görə, haqq yolundan çıxmaq, azğınlıq, nifaq, küfr və
inadkarlıq bütövlükdə murdar, çirkinlik, pislik və mənəvi xəstəlik sayılır. Quranda oxuyuruq: "Onların ürəyində (ruhi)
xəstəlik var. Allah onların xəstəliyini (azğınlıqlarını) daha da artırar. Yalan dedikləri üçün onlar şiddətli bir əzaba düçar
olacaqlar!" (Qurani-Kərim, "Bəqərə", 10).
Azğınlaşmış və inadkar kafirlər barədə danışan bu ayədə məqsəd, heç də onların hamılıqla ürək xəstəsi olduğu
anlamında deyil. Bir çox hallarda onların fiziki baxımdan tamamilə sağlam olduğu da kiməsə gizlin deyil. Əslində bu
ayədə işlənmiş "mərəz" (xəstəlik) ifadəsində məqsəd, mənəvi və ruhi xəstəlikdir. Quranda oxuyuruq: "Qəlblərində
mənəvi xəstəlik (şəkk-şübhə, nifaq) olanlara gəldikdə isə, (hər bir surə) onların murdarlığı (küfrü, nifaqı, şəkk-şübhəsi)
üstünə bir murdarlıq da gətirər və onlar kafir olaraq ölərlər! " (Qurani-Kərim, "Tövbə", 125).
Bu ayə də haqq qarşısında şəkk-şübhə edən, nifaq və azğınlığa aludə olmuş şəxslərin belə bir mənəvi
aludəçilikdə qaldığı bəyan edilir.
3. Əslində qeyri-müsəlmanların zatən murdar sayılması üçün istinad edilən ikinci ayədə işlənmiş "rics"
ifadəsində məqsəd elə mənəvi çirkinlik və mənəvi aludəçilikdir. Necə ki, deyilir: "... Allah iman gətirməyənlərə pisliyi
(şəkk, şübhə və azğınlığı) belə qərar verər!" (Qurani-Kərim, "Ənam", 125).
Quranın həmin ifadəni insan mənəviyyatı və mənəvi inkişafı, həm də maddi durumu üçün ziyanverci sayılan
digər pis şeylər və əməllər barədə işlətməsini də görürük: "Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də,
fal oxları da yalnız Şeytan əməlindən olan murdar (çirkin) bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız!"
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(Qurani-Kərim, "Maidə", 90).
Bu ayədə şərab, qumar, müxtəlif bütlər və fal oxlarının murdar sayılması onların zatən murdar olduğuna görə
deyil, əslində Quran baxımından insanın maddi və mənəvi həyatına ziyanverici olduğu üçün belə vəsf edilmişdir.
4. Qurana görə təkcə İslam dinini qəbul etmiş müsəlman deyil, əslində dini, irqi, rəngi və baxışından asılı
olmayaraq hər bir insan şərəf və hörmət sahibidir. Ayədə oxuyuruq: "Biz, həqiqətən də Adəm övladını şərəfli və
hörmətli elədik..." (Qurani-Kərim, "İsra", 70).
Gördüyünüz kimi məlum ayədə xüsusilə müsəlman və ya İslam təriqətlərinə mənsub olan xüsusi bir cərəyan
ardıcılı deyil, əslində bəşər övladından söz açılmış, dini və etiqadından asılı olmayaraq hər bir insanın zatən şərəf və
hörmət sahibi olduğu bildirilir. Bir insanı etiqadına görə zatən murdar və natəmiz adlandırmaq isə ilk növbədə bu ayə
ilə müxalifdir.
5. Quranın digər ayəsində Kitab əhlindən olan insanların hazırladıqları yeməklər müsəlmanlara halal sayılmış,
Kitab əhlindən olan ismətli xanımlarla evlənməyə də icazə verilmişdir:
"Bu gün pak nemətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinə
halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin azad və ismətli (özlərini zinadan və nəfslərini haram
şeylərdən qoruyan) qadınları mehrlərini verdiyiniz halda sizə halal sayılır. (Ey müsəlmanlar!) Namuslu olun və zina
etməyin. Gizli şəkildə aşna saxlamayın. İmanı dananın bütün işləri həqiqətən boşa çıxar və o, axirətdə zərər çəkənlərdən
olar!" (Qurani-Kərim, "Maidə", 5).
Bu arada Allahın adı ilə kəsilmiş ət və ət məhsulları, həmçinin, nigahdan sonra insanı azğınlığa tərəf sövq edən
şəxslər istisnadır. Belə olan halda zatən natəmiz və murdar olan şəxsin hazırladığı yemək necə müsəlmanlara halal sayıla
bilər? Bundan əlavə, zatən natəmiz olan qadın bir müsəlman kişiyə ərə getdikdən sonra necə təmiz bir insana çevrilə
bilər? Hər halda məlum ayə ən azından Əhli-kitabdan olan insanların zatən pak və təmiz olduğunu təsdiq edir.
6. Quranda belə bir ayə var: "(Ya Peyğəmbər!) İnsanları hikmətlə (Quranla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət
(moizə) ilə Rəbbinin yoluna (İslama) dəvət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə
müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!"
(Qurani-Kərim, "Nəhl", 125).
Bu ayədə Peyğəmbərə (s) qeyri-müsəlman insanları hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə İslama dəvət
etməsi göstərişi verirlir. Görən, qarşı tərəfi zatən natəmiz və murdar sayan halda onu İslam dininə tərəf səsləmək və
dəvət etmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, belə bir baxışla insanları İslama doğru çəkmək olarmı?!
Nəticə etibarı ilə həm "Tövbə" surəsinin 28-ci ayəsində sözügedən "nəcəs" ifadəsi, həm də "Ənam" surəsinin
125-ci ayəsində sözügedən "rics" ifadələri bütövlükdə mənəvi baxımdan murdarlıq, çirkinlik və pislik anlamındadır.
Belə olan halda həmin ayələrə istinad edərək kimsəni azğın və yanlış əqidə və baxışına görə zatən murdar saymaq
yolverilməzdir.
2. Hədislər;
Qeyri-müsəlmanlar, xüsusilə də Kitab əhlində olan insanların zatən natəmiz olması ilə bağlı istinad edilən ikinci
dəlil hədis və rəvayətlərdən ibarətdir. Amma hədis məxəzlərinə diqqətlə baxdıqda bu mövzu ilə bizə gəlib çatmış hədis
və rəvayətlərin müxtəlif və bir-biri ilə zidd olduğunu müşahidə edirik. (Bax: İ.İsmayılzadə, 2008: Səh: 17-23). Belə ki,
qeyri-müsəlmanlar (müşriklər) və Kitab əhlini (zərdüşt, yəhudi və xristianı) zatən natəmiz kimi təqdim edən hədislərdə
onlarla bir süfrə başında əyləşməmək, onların yediyi yemək və içdikləri su qalığından istifadə etməmək, onların
qablarını yumadan istifadə etməmək, onlarla əl verib görüşdükdən sonra əli yumaq, onların libasları ilə namaz
qılmamaq, onların hazırladıqları yeməkdən istifadə etməmək, yəhudi və xristianın əli dəymiş su ilə dəstəmaz almamaq
və s. bu kimi göstərişlər verilir. Məsələn Məhəmməd ibn Müslimin İmam Baqir (ə) və ya İmam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi
bir hədisdə deyilir ki, zərdüşt dinindən olan bir kişi ilə əl verib görüşən şəxs barədə soruşdum. Həzrət (ə) cavabında dedi
ki, belə olan halda əllərini yumalı, lakin dəstəmaz almamalıdır. (M.H.Tusi, 1365 h. ş. 6/278/765 və 764).
Əbdür-Rəhman ibn Əbu-Abdullahın nəql etdiyi bir hədisdə İmam Sadiqdən (ə) müsəlman körpəyə yəhudi,
xristian və ya müşrik (bütpərəst) qadın tərəfindən süd verilməsi soruşulur. İmam Sadiq (ə) cavabında bunun heç bir
eybinin olmadığı və sadəcə belə qadınları içki içməkdən çəkindirmək tövsiyə olunur. (M.Y.Kuleyni, 1365 h. ş. 6/43/4).
Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki mənanı yetirən hədislər arasında sənəd baxımından səhih və mötəbər sayılan hədislər
81

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

mövcuddur.
Araşdırma:
Uyğun mövzuya aid olan və məna baxımından bir-birinə zidd olan hədislər barədə deməliyik:
1. Üsul elmində qəbul edilmiş "Təsaqüt" (qarşılıqlı tərzdə qüvvədən düşmə) və "Təxyir" (iki tərəfdən birinin
seçimi barədə ixtiyar) qaydalarına əsasən, iki növ hədislərdən hər hansı birini qəbul etmək üçün tutarlı dəlil olmadığı
təqdirdə, onların hər ikisini kənara qoymaq lazımdır. Çünki rəvayətlər bir-biri ilə müxalif olduqda onların hər ikisi
qüvvədən düşür və etibarsız sayılır.
2. Bəzi alimlər qeyri-müsəlmanları zatən təmiz sayan hədislərin "təqiyyə" (özünü qorumaq üçün əsil etiqadı
gizlətmək və qarşı tərəfin baxışı əsasında danışmaq) əsasında söylənildiyi ehtimalını irəli sürmüşlər. Halbuki Əhli-sünnə
məzhəbinin əksər alimləri qeyri-müsəlmanları zatən təmiz saydıqları üçün belə bir "təqiyyə" məsələsinə heç bir ehtiyac
qalmır. Ümumiyyətlə, Əhli-beyt İmamlarının (ə) "təqiyyə" əsasında davranması və danışması fikirinin ciddi şəkildə
elmi araşdırmaya ehtiyacı var.
3. Bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən bu qəbil hədislərlə bağlı ən doğru və düzgün mövqe onları məna və dəlalət
baxımdan araşdırmaq və daha sonra Quran ayələri, Sünnə və sağlam ağıl prinsipləri əsasında izah etməkdən ibarətdir.
Uyğun mövzuda apardığımız araşdırmalara əsasən, qeyri-müsəlmanları zatən natəmiz kimi təqdim edən hədis
və rəvayətlər əslində onlarla açıq ünsiyyətdə olmağın xoşagəlməz bir əməl olması mənasında qəbul edilməli, daha çox
onların müsəlmanlar tərəfindən natəmiz sayılan şeylərdən qorunmadıqları üçün söylənildiyini bildirmək lazımdır.
İbrahim ibn Əbu-Mahmudun nəql etdiyi bir hədisdə İmam Rzadan (ə) dəstəmaz almayan və cənabət qüslu verməyən
bir kənizi evdə işə almağın hökmünü soruşur. İmam Rza (ə) onun cavabında deyir: "Bunun heç bir eybi yoxdur. O kəniz
sadəcə əllərini yumalıdır..." (M.H. Tusi, 1365 h. ş. 6/423/1245).
Məlum olduğu kimi İslam şəriətində qan, sperma, it, donuz və s. bu kimi şeylər murdar sayılır. Allah adını
demədən kəsilmiş heyvanların ətindən yemək də qadağan edilmişdir. Həmin hədislər də bu kimi natəmiz şeylərdən
çəkinməyən qeyri-müsəlmanlar barədə söylənilmişdir. Bu hədislər heç bir vəchlə onların zatən murdar olduğu anlamda
qəbul edilməməlidir. Əks təqdirdə bu qəbil hədislər Quran, Sünnə və sağlam ağıl prinsipləri ilə müxalif olduğu üçün
kənara qoyulmalıdır.
3. Alimlərin icması.
Bununla bağlı istinad edilən alimlərin icması və fikir birliyi də tutarlı dəlil sayılmır. Çünki uyğun mövzuda
alimlərin fikir birliyini iddia etmək həm çətin, həm də belə bir iddianın doğru olduğu təqdirdə, qəbul etdiyimiz elmi
prinsipə əsasən qeyri-məqbuldur. Çünki alimlərin istənilən mövzuda vahid fikirdə olması məlum hökm barədə tutarlı
dəlil sayıla bilməz. Əslində alimlərin icmasına səbəb olmuş və onların istinad yeri olan Quran və Sünnədən sayılan ayə
və hədislər araşdırılmalı və diqqət mərkəzində olmalıdır. Halbuki qeyri-müsəlmanların zatən murdar və natəmiz
sayılması ilə bağlı istinad edilə biləcək açıq-aydın mənalı ayə və hədis yoxdur.
Nəticə:
İslam dinini qəbul etməmiş və bu dindən kənarda olan qeyri-müsəlmanlar (Kitab əhli, müşrik və bütpərəst
insanlar və s.) barədə apardığımız araşdırmaların nəticəsi olaraq Quran və Sünnədə onların zatən natəmiz olması ilə
bağlı heç bir tutarlı dəlil-sübutun olmadığı aydınlaşmışdır. Buna görə də, uyğun mövzuda təqdim edilən ayə və
hədislərin düzgün və mükəmməl şəkildə araşdırılmadığı qənaətindəyəm.
Özünü əxlaq və tərbiyə dini olaraq təqdim edən bir dinin dünyada yaşayan çoxsaylı millətlər və din ardıcıllarını
zatən natəmiz kimi görməsi heç bir vəchlə məqbul sayıla bilməz. Çünki belə bir baxış ilk növbədə insanların təhqir
edilməsi və həqarəti anlamında, həm də əxlaq və tərbiyə prinsiplərinə ziddir.
Bütün bunlara əsasən, insan dini, irqi, kimliyi və baxışından asılı olmayaraq zatən təmiz və pakdır. Onun zatını
deyil, bədənini natəmiz edən isə sadəcə kənar amillər ola bilər.
İslam dini öz zühurundan sonra özünü bütün dinlərin fövqündə olan bir din kimi təqdim etsə də, həmçinin bu
mövqe Dini plüralizm (Doğruluq plüralizmi) nəzəriyyəsini əsaslı şəkildə rədd etsə də, İslam dininə mənsub olan
müsəlmanlar digər dinlərin mənsublarına qarşı həqarətli baxmamalı və onları aşağılayacaq baxışlara malik
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olmamalıdırlar. Ümumiyyətlə, Quran baxımından Doğruluq plüralizmi nəzəriyyəsinin rədd edilməsi heç də,
müsəlmanların digər dinlərin mənsublarına murdar və aşağılayıcı baxışla baxmasına icazə vermir. Bu, əslində Quranın
açıq-aydın təlimlərindəndir.
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(13)
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Deren EKİCİ19
DİJİTAL DİPLOMASİYE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF DIGITAL DIPLOMACY

ÖZ
Diplomasi, devletlerin resmi temsilcileri aracılığı ile barışçıl amaçlarla kurduğu iletişim olarak
tanımlanabilir. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, bilgi ve iletişim ağında yaşanan ilerlemeler diplomasinin
de evrilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda gelişen dijital diplomasi devletlerin dış politika ve iç politikalarında
sosyal medyanın aktif olarak kullanımını beraberinde getirmiştir. Böylece dijital iletişim araç ve teknikleri
diplomatik amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlamıştır. Hem çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek
hem de daha fazla kitleyi daha kısa sürede bilgilendirmek/etkilemek bağlamında önemli bir rol oynayan dijital
diplomasi dış politika sürecinde kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışmada dijital diplomasi hakkında genel bir
bilgilendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diplomasi, dijital diplomasi, iletişim, sosyal medya, teknoloji.
JEL Kodları: F50, H83.

ABSTRACT
Diplomacy can be defined as the communication established by states for peaceful purposes through
their official representatives. Globalization, technological developments, advances in information and
communication networks have also led to the evolution of diplomacy. In this context, developing digital
diplomacy has brought with it the active use of social media in the foreign and domestic policies of states.
Thus, digital communication tools and techniques began to be used for diplomatic purposes. Digital
diplomacy, which plays an important role both in keeping up with the requirements of the age and in
informing/influencing more masses in a shorter time, provides convenience in the foreign policy process. In
the study, a general information about digital diplomacy was given.
Keywords: Diplomacy, digital diplomacy, communication, social media, technology.
JEL Codes: F50, H83.
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GİRİŞ
Teknolojinin sürekli değişerek gelişmesi sadece makinalaşma anlamında bir dönüşümü değil
enformasyon, haberleşme, ulaşım, küreselleşme, devletlerin birbirleri ile etkileşiminde de büyük önem arz
etmeye başlamıştır. Zira sosyal medya, bilgi teknolojisindeki ilerlemeler, akıllı cep telefonları, tabletler,
uzaktan erişim teknolojisi hem bireylerin hem de kurum, kuruluş ve devletlerin daha kolay şekilde ulaşılabilir
olmalarına sebebiyet vermiştir. Kamu diplomasisi de bu bağlamdaki gelişmelerden dijital diplomasi alt
başlığında gelişme göstermiştir. Kamu diplomasisinin bir alt kümesi olarak da kabul edilen dijital diplomasi,
sosyal medya ve iletişim araçları yoluyla, teknolojinin desteğinden de faydalanan bir kamu diplomasisi
etkinliği olarak isimlendirilebilmektedir.
Diplomasi ve Dijital Diplomasinin Gelişimi
Diplomasi en genel ve en basit anlamıyla bir devletin bağlantı halinde olduğu diğer devletle ilgili
herhangi bir konu ve sorunu üzerindeki görüşlerini kendi resmi temsilcileri vasıtasıyla karşı devletin resmi
temsilcilerine iletmesi süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası alanda yaşanan
gelişmeler, küreselleşmenin etkisi, haberleşme ve teknoloji bağlamındaki ilerlemeler, kişilerin, grupların dış
politika üzerinde etkili olmaya başlaması diplomasi alanında da yenilikleri gündeme getirmiştir. Diplomasi
siyasal boyutunu aşıp ekonomi, kültür, teknoloji vb. boyutlarda da etkili olmaya başlamıştır. Böylece günümüz
dijital gelişmelerinden de etkilenme sürecine girmiştir.
Siyasal aktörler ile gerçekleştirilen resmi ilişkilere bu gelişmeler ışığında çıkar grupları, sivil toplum
kuruluşları, kâr amaçlı organizasyonlar ve vatandaşların da katılmasıyla devletler için diplomasi alanının
revize edilme, koordine edilme gerekliliği ortaya çıkmıştır (Köksoy, 2014: 212).
Kamu diplomasisi II. Dünya Savaşı sonrası genellikle propaganda amaçlı kullanılırken zamanla ve
konjonktürel gelişmelerle birlikte değer ve kültür odaklı bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durumun
gelişmesinde sanatsal ve bilimsel faaliyetler, sergiler, fuarlar vb. etkileşim teknikleri etkili olmaktadır.
Kamu diplomasisi anlayışında yaşanan en önemli gelişmelerin başında iç ve dış kamuların dış politika
ve dış iletişim doğrultusunda bilgilendirmesini hedefleyen tek yönlü modellerin yanında bu kamular ile
anlayış, iyi ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan çift yönlü modellerin de geliştirilmesi gelmektedir. Bu bağlamda
da eski ve yeni kamu diplomasisi ayrımının ötesinde halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi etkileşimi de önem
kazanmaktadır (Köksoy, 2014: 221).
Kamu diplomasisinin bir alt başlığı olarak da kabul edilebilen dijital diplomasi teknoloji ve bilhassa
bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile devletlerin dış politikasında da etkili olmaya başlamıştır. Zira bu
teknolojilerin yaygın hale gelmesi internetin yaygın kullanımı ile devletler de daha kolay ulaşılabilir hale
gelmiştir. Sosyal medya veya yeni medya olarak tabir edilen mecra çok kısa sürelerde çok fazla kitleyi etki
altında bırakmaktadır. Bu durum dış politika üzerinde de etkili olmaktadır. Böylece dijital diplomasi kavramı
da gün yüzüne çıkmıştır. Yeni ve tek bir tanımı olmayan kavram dış politika da etkili bir unsur haline gelmiştir.
Zira devletlerin sosyal medya ya da diğer bir ifadeyle dijital iletişim araçlarını kullanmaya başlaması hem
çağın gereği olarak hem de itibarını ve imajını daha iyi yönetebilmesi açısından gerekli hale gelmiştir.
Lewis’e göre dijital diplomasi, diplomatların birbirleriyle ve genel halkla iletişim kurmak için dijital
iletişim araçlarını/sosyal medyayı kullanmasıdır (Lewis, 2014).
Devletlerin kamu diplomasisi etkinliklerini bilgi iletişim teknolojileri ile gerçekleştirmeye başlaması
dijital diplomasiyi oluşturmaktadır. Böylece hem ülke içi hem de uluslararası ilişkiler bağlamında internet
yoluyla etkinliğini artıran devletler dış politika süreçlerinde de ulusal itibarlarını artırmaya çalışmaktadırlar
(Yağmurlu, 2019: 1268).
Dijital diplomasinin ulaşım sınırlarını aştığının en önemli örneği küresel bir sorun olan Covid 19
sürecindeki etkisidir. Zira pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi ya da azaltılması için telefon
görüşmeleri, video konferans diplomasisi liderlere, siyasilere ve kurumlara olanak sunmuştur. Türkiye’de bu
süreçte dijital diplomasi bağlamında atılan en önemli adımlardan biri “Antalya Diplomasi Forumu” olarak
değerlendirilebilir (Türkoğlu, 2020:29).
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Dijital diplomasi yumuşak güç ile de ilişkilendirilmesi gerekli bir kavram olarak düşünülebilir.
Devletlerin yumuşak güç kullanarak medya ve kültürel unsurlar yoluyla yabancı devletlerin halklarını dış
politika amaçları çerçevesinde ikna ve rıza yoluyla etkilemeye çalışması bu bağlamda
değerlendirilebilmektedir (Çömlekçi, 2019:2).
Uluslararası düzenlenen etkinlikler gündem belirleme, değiştirme, kamuoyu oluşturarak destek
kazanmayı hedeflemektedir. Ayrıca otoriter iktidarların yerini alan demokratik yönetimler de kamu
diplomasisinin önem kazanmasında rol oynamaktadır (Özdemir, 2020: 91).
Dijital diplomasinin bilgilendirme ve konuşma-tartışma gibi iki amacı olduğu söylenebilmektedir.
Sosyal medya ve internet üzerinden bilgilendirme yapılırken konuşma ve tartışma imkanının uygulamada
yeterince kullanılmadığı belirtilmektedir (Yağmurlu, 2019: 1290). Dijital diplomasi, ikna ve algı oluşturmayı
sağlayan bir vasıta iken en önemli yönü bunu nasıl oluşturup dizayn edeceğidir (Aslan, Göksu, 2016: 6).
Dijital Diplomasinin Genel Özellikleri
Dijital diplomasi anlayışının başlangıç noktasını bilişim teknolojileri ve bunların siyasete ve
diplomasiye dönüştürücü etkileri olarak değerlendirmek mümkündür. Analiz birimi ağlar, internet ve sosyal
medya alanındaki sosyal ağlar iken gerçekleştiği alan sanal-siber ortam, araçları ise sosyal medya olarak
Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube, Periscope, Google+ vb.dir. Dijital diplomasinin düşünsel arka planı
ünlü İspanyol sosyolog Manuel Castells’in enformasyonalizm paradigmasına dayandırılabilir (Ekşi, 2016: 7677).
Teknolojik gelişmelerin iyice arttığı 21. Yüzyılda liderler ve dışişleri yetkilileri dış politika ve
diplomatik gelişmeleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna bilgi iletişim teknolojileri, dijital teknolojiler
üzerinde aktarmaya başlamıştır.
Dijital diplomasinin en önemli özellikleri, sahip olduğu farklılıklar arasında şunlar bulunmaktadır:
Dijital diplomasinin hedef kitlesinde devletler ve yetkililerinin yanı sıra bireyler yer almaya başlamıştır. Dijital
diplomasi ile devlet dışı aktörler de etkili olmaya başlamıştır. Yöntem bağlamında ise yeni iletişim ve bilişim
araçları kullanılmaya başlamış ve böylece geniş diplomatik gündemler de teşvik edilmeye başlamıştır. Dijital
diplomasi sosyal medya araçları üzerinden gerçekleşip sıradan bireylerinde etkin rol oynadığı bir özellik
taşıdığı için geleneksel diplomasiye göre daha şeffaf olarak değerlendirilebilir.
Dijital diplomasinin diplomasi alanındaki önemini belirten ve küresel bir boyut kazanmasında etkili
olan en önemli gelişme Arap Baharı olmuştur. Zira sosyal medya Ortadoğu’daki halk hareketlerinde büyük
rol oynamıştır.
SONUÇ
Teknolojide yaşanan gelişmeler diplomasi üzerinde de etkili olmuştur. Zira dijitalleşme ile
diplomasinin kullanım şekli ve Dışişleri Bakanlıkları da bu değişim süreçlerine adapte olmaya başlamıştır.
Dijital diplomasi ülkelerin sorunlarını çözmede daha fazla bilgi akışı sağlarken, kısa zamanda kitleler üzerinde
büyük etkiler yaratırken birtakım zorluklar da barındırmaktadır. Bu bağlamda fırsat ve zorlukları beraberinde
getirdiği söylenebilmektedir.
Dijital diplomasinin oluşumunda etkili olan unsur teknolojinin gelişimiyle gelen ağ
toplumudur. Ağ toplumu ile küresel bağlamda yaşanan tüm olaylar toplumlar tarafından değerlendirilmekte
ve çözüm üretilmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda geleneksel diplomasinin yetersiz kaldığı noktalarda
dijital kaynaklar kullanırken hem devlete itibar sağlanmakta hem çağa ayak uydurulmakta hem de sorunlar
daha hızlı bir şekilde bireyleri de kapsayarak şeffaflık içerisinde çözülmektedir.
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(14)
Muhammet Zeki ÖZYURT20; Giorgi ABUSELIDZE21
YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ OLAN BİNALARIN DEPREM KARŞISINDAKİ
DAVRANIŞLARI: 5 KATLI BİNA MODELLERİ ÜZERİNDE AMPRİK ÇALIŞMA
BEHAVIOR OF BUILDINGS WITH SOFT FLOOR IRRIGATIONS AGAINST EARTHQUAKE:
EMPRIC STUDY ON 5-STOREY BUILDING MODELS

ÖZ
“Yumuşak kat” ciddi deprem hasarlarının önemli nedenlerinden olan bina yapısal düzensizliğidir.
Esasen mimari tasarımla ilgili kararlardan kaynaklanan bu düzensizliğe sahip binalar mühendisler tarafından
depreme karşı savunmasız olarak kabul edilmiştir. Depremlerle ilgili yasal düzenlemeler açısından,
düzensizlik durumları, yapısal tasarım ve analizlerde özel hususların uygulanmasını gerektirmektedir.
Modern şehirlerdeki kentsel imar düzenlemelerinin çoğu, özel değerlendirmeler gerektirmeyen kullanımları
içermekte ve bazı durumlarda da düzensizliğe sahip binalar zorunlu olarak inşa edilmektedir. Bu makalede
yapı düzensizliklerinin mevcut olmasının mimari nedenleri analiz edilmekte ve binaların deprem karşısındaki
davranışlarına yönelik zararlı etkilerini kavramsal terimlerle açıklanmaktadır. Bu etkiler disiplinler arası bir
bakış açısıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlaması kapsamında ele alınmıştır. Çünkü sorunların
giderilmesi ancak bu disiplinler arasındaki etkileşimi kabul eden entegre bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir.
Çalışmada bu etkilerden kaynaklanan hasar örnekleri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak kat, düzensizlik, deprem, hasar, tasarım.

ABSTRACT
“Soft Storey ” is an irregular building configuration that is one of the major causes of serious
earthquake damage. Buildings with this irregularity, mainly resulting from architectural design decisions,
have been considered by engineers as “vulnerable” to earthquakes. In terms of legal regulations regarding
earthquakes, irregularity situations require the application of special considerations in structural design and
analysis. Most urban zoning arrangements in modern cities involve uses that do not require special
considerations, and in some cases buildings with irregularity are necessarily constructed. In this article, the
architectural reasons for the existence of structural irregularities are analyzed and the detrimental effects of
buildings on earthquake behavior are explained in conceptual terms. These effects are discussed from an
interdisciplinary perspective within the scope of engineering, architecture and urban planning. Because the
elimination of problems can only be achieved with an integrated approach that accepts the interaction
between these disciplines. In the study, examples of damage caused by these effects were analyzed.
Keywords: Soft floor, irregularity, earthquake, damage, design.
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1.GİRİŞ
Depreme dayanıklı tasarımda, yumuşak kat düzensizlikleri, bir binanın katlarından birinin rijitliği ve
direnci ile diğer katların rijitliği arasındaki önemli derecedeki farkla ilgilidir. Her iki durum da mimari açıdan
“açık kat” olarak bilinmektedir. Hem estetik hem de işlevsel olan bu “açık kat” modern mimari tasarım
kavramının sağladığı avantajlar tüm dünyada tercih edilen bir husus haline gelmiştir. Bu durum “zemin kat”
olarak bilinen bir ilk katı duvarsız bir çerçeve yapının ve üst katlarda rijit olmayan duvarlı katların mevcut
bina oluşumlarına neden olmuştur. Yumuşak kat sadece taşıyıcı sistemdeki kat yüksekliği farkından değil,
genellikle taşıyıcı sistemin bir parçası olarak kabul edilmeyen katlar arasındaki dolgu duvar miktarındaki
farklardan de kaynaklanabilir
Geleneksel mimarinin dezavantajlarını ortadan kaldırmakta açık katın avantajlarından faydalanmak
gelenektir. Zira duvarsız ve yüksek açık kat ticari işleyiş ve kira bedelleri açısından karlılık arz etmektedir.
Ancak bilinçli veya bilinçsiz olarak, inşa edilen açık kat, deprem bölgelerinde terminolojik ifadesiyle “ sismik
kırılganlığın” oluşmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyanın her yerindeki şehirleri
vuran depremlerden sonra yayınlanan hasar değerlendirme raporlarında, hasarlı binalardaki açık kat
varlığından sıkça söz edilmekte ve bu hasarların mimari tercihlerle yakından bağlantılı olduğu
bildirilmektedir.
Depreme dayanıklı bina tasarımında, depreme dayanıklılık performansı ile binadaki dayanım, rijitlik
ve kütlenin dağılımı arasındaki ilişkinin ve ayrıca yapısal ve yapısal olmayan yapı bileşenlerinin doğasının,
boyutunun ve konumunun dikkate alınması gerekmektedir.
Meydana gelen depremlerde hasar gören binalarda tekraren görülen yumuşak kat ve zayıf kat varlığı
bu düzensizliklere neden olan tasarımların belirli kategorilerde yasaklanması ile ilgili görüşleri de gündeme
getirmiştir.
“Aşırı Yumuşak Kat” şeklinde yeni bir tanımlama yapılarak bu düzensizlik türü de düzensizlikler
tablosuna eklenmiştir. Yumuşak kat ve zayıf kat kavramları genellikle birbirleriyle karıştırılmakta ve hatta
her biri yapının farklı bir fiziksel özelliği ile ilgili olmasına rağmen bazen birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Bilinen depremlerde hasar görmüş sembolik bina örnekleri ile bazı sonuç ve öneriler içermektedir.
Bu çalışma, mevcut binalarda en savunmasız olduğu düşünülen orta yükseklikteki betonarme binalar
için doğrusal olmayan statik ve dinamik tepki geçmişi analizlerini kullanarak yumuşak kat davranışını
araştırmayı amaçlamaktadır. Kat yüksekliğindeki ve dolgu miktarındaki değişimden kaynaklanan yumuşak
kat davranışı, yer değiştirmeler ve yapısal davranış açısından değerlendirilir. Sonuçlar, geçmiş depremler
sırasındaki yumuşak kat hasarlarını daha iyi anlamak ve dolgu duvarların davranış üzerindeki etkisini
vurgulamak için faydalıdır.
2. YUMUŞAK KAT
Yumuşak kat düzensizliği, diğer katlara göre çok daha düşük rijitlik gösteren, yani daha fazla esneklik
özelliği gösteren bir bina katının varlığını işaret eder, dolayısıyla esnek kat düzensizliği olarak da adlandırılır.
Genellikle bir binanın katlarından birinde rijit dolgu duvarların ortadan kaldırılması, sayısının azaltılması,
yapısal tasarım ve analizin dikkate alınmaması nedeniyle bilinçsizce meydana gelir. [1]
Yapısal bir tasarımda yumuşak kat etkisi öngörülmezse, deprem durumunda yapı üzerinde bölgesel
çökmeye ve hatta bazı durumlarda binanın tamamen çökmesine neden olabilir.
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“Yumuşak ilk katlar” yumuşak kat düzensizliğinin en yaygın görüldüğü katlardır . Genellikle, modern
çerçeve binalarda, ilk katın duvarları boş bırakıldığında veya azaltılmış bir betonarme çerçeve yapının üst
katlarının kolonlarına yığma duvarlar gibi çok sayıda yapısal olmayan rijit bileşen eklendiğinde ortaya çıkar.
Rijit bileşenler, binanın yapısal performansını yatay kuvvetlere değiştirerek kolonların deforme olma
olasılığını azaltır.
Bir depremin neden olduğu toplam yer değiştirme (T), binanın yüksekliği boyunca her katta homojen
olarak dağılma eğilimindedir. Her katta (n) deformasyon benzer olacaktır. Binanın alt kısmının daha esnek
bir kısmı rijit ve daha büyük bir kısmı desteklediğinde, enerjinin büyük bir kısmı, önemli ölçüde daha esnek
olan alt kat tarafından emilirken, kalan küçük enerji daha rijit katlar arasında dağıtılacaktır. Bu da en esnek
tabanda, yumuşak katın alt ve üst tabanı arasında daha büyük nispi yer değiştirmeye (katlar arası öteleme)
neden olacak ve dolayısıyla bu katın kolonları büyük deformasyonlara maruz kalacaktır.

Şekil 1. Bir deprem tarafından oluşturulan toplam yer değiştirmenin dağılımı: (a) normal bir
bina ve (b) yumuşak kat düzensizliğine sahip bir bina.

Kuvvet iletimi hattındaki daha esnek olan ilk kat deprem sırasında kritik bir durum yaratabilir, birinci
ve ikinci katlar arasındaki rijitlik süreksizliği, önemli yapısal hasara ve hatta binanın tamamen çökmesine
neden olabilir. Yumuşak katın en yaygın örneklerinden biri, modern konut yapılarının ilk katında “Açık kat”
olarak adlandırılan katta görülmektedir. Yapısal elemanlar bina genelinde homojen olarak dağılmış ancak
daireler üst katlarda yığma duvarlı olarak yer alırken, en alt kat otopark araçları ve geniş alan gerektiren sosyal
alanlar için tamamen veya kısmen duvarlardan arındırılmıştır. Şehirlerde meydana gelen depremlerin
çoğunda çökmüş yumuşak birinci kat vakaları vardır.
Ara katlarda da yumuşak kat olabilmesi söz konusudur. Binaların yerleşim planında, kütüphane,
anaokulu, film kulübü, eğlence alanları, işletmeler ve birçok diğer tesis de olabilmekte ve geniş kullanım
alanlarına ihtiyaç duyan bu tesisler için bir katın tamamı veya büyük bir bölümü duvarsız bırakılabilmektedir.
[2]
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Şekil 2. Soldan sağa sırasıyla: Yumuşak kat düzensizliği yok, Zemin katta yumuşak kat
düzensizliği, Ara katta yumuşak kat düzensizliği. U: Yer değiştirme
3. DEPREM YÜKÜ KARŞISINDA YUMUŞAK KATIN DAVRANIŞLARI
Bir deprem sırasında, bitişik katlar arasında anormal ötelenmeler meydana geldiğinde yanal kuvvetler
yapının yüksekliği boyunca eşit olarak dağılmayacaktır. Bu durum yanal kuvvetlerin büyük yer değiştirmeye
sahip kat üzerinde yoğunlaşmasına neden olur.
Ayrıca, bu kat için bina yapısının tasarımında esneklik yeterli değilse ve katlar arası ötelenmeler
yüksek ise göçme mekanizması deprem yükünün deformasyon etkileri nedeniyle oluşabilir.[3]
Bir katın yanal yer değiştirmesi, o kata dağıtılan rijitlik, kütle ve yanal kuvvetin bir fonksiyonudur. Bir
binanın yüksekliği boyunca yanal kuvvet dağılımının, her katın kütlesi ve rijitliği ile doğrudan ilişkili olduğu
da bilinmektedir. Depremler sırasında bina yapılarının çökmelerinin temel nedeninin P-delta etkisi olduğu
düşünülürse, elastik tasarım sürecinde hesaplanan doğru bir şekilde belirlenmiş yanal yer değiştirmeler,
sistemin yapısal davranışı hakkında çok önemli bilgiler sağlayabilir. Bu nedenle, deprem kuvvetlerinin bina
yüksekliği boyunca doğru dağılımı, modal etkilerin ve esnekliğin yeterli olması için birçok güncel
yönetmelikte dinamik analiz prosedürleri oluşturulmuştur. Yükler karşısında dolgu duvarlı üst katlar tek blok
olarak hareket eder, dolgu duvarın varlığı onu daha rijit hale getirir. Bu nedenle yer değiştirme kuvvetleri
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yumuşak

kat

üzerinde

toplanır.

Resim 1. Yumuşak kattaki büyük yanal yer değiştirme nedeniyle çökme
Yine Bir deprem sırasında giriş katlarındaki kolonlar ve duvarlara üst katlara göre daha fazla moment
ve kesme kuvvetlerine maruz kalır. Kolonlar kaymaya karşı dayanıklı değilse hasar görebilir veya çökebilir.

Resim 2. Deprem sırasında kolonlarda meydana gelen hasarlar[5]
Yumuşak kat ve diğer düzensizlikler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda deprem
yönetmeliklerindeki standartların bu düzensizlikler açısından yeterli olmadığı görülmüştür.
Bu nedenle proje ve inşaat aşamasında bu düzensizliklerin kontrol altına alınması gerekliliği ön plana
çıkmaktadır. Depreme dayanıklı yapıların yapımında kontrolün bir aşama olduğu bilinmeli ve uygulanmalıdır.
Bu katın yüksekliği, üst veya alt katlardan en az %15 daha fazlaysa yumuşak kat mevcuttur. %30 ve daha
yüksek oranda daha az kolon veya dolgu duvar olması, %30 oranında daha az tam yükseklikte yapısal veya
dolgu duvar uzunluğu olması yumuşak kat düzensizliğinin göstergeleridir. [4]
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4. YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİKLERİNİN ÖNLENMESİ
Yumuşak kat bulunması kaçınılmaz olan yapılarda bu katın yanal rijitliği diğer katların rijitlik
seviyesine getirilebilir. Bunun için iç kolon ve perde sayısı arttırılmalıdır. Bu artıştan dolayı boyuna ve yanal
donatılar da artırmak gerekir. Tüm bunlar inşaat maliyetini yükselten faktörlerdir. Yumuşak kat gerekli
olması halinde, yapılan hesap sonucunda yapılacak kontroller ile düzensizlikler şu şekilde giderilebilir:
1. Ek duvar yapılması (Şekil 3. a)
2. Kolon ve perde duvarların rijitliğinin arttırılması (Şekil 3. .b)
3. Yumuşak zeminin esnek davranış göstermesi için kolon ve perde duvarların boyutlarının boyuna
ve yanal donatılarla yeniden düzenlenmesi (Şekil 3. c)
4. Duvarı yumuşak kat üzerinde bulunan kolon ve duvarlardan belirli bir mesafeye yerleştirerek
çatlamayı önleme (Şekil 3. d) [5]

Şekil 3. Yumuşak kat düzensizliğini önleme yöntemleri
5.MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada analiz için dört farklı model düşünülmüştür. Bu modeller:
Model 1: Yumuşak katlı bina.
Model 2: Yumuşak katın köşe boşluklarında çapraz kirişli bina.
Model 3: Köşe bölmelerinde perde duvarlı bina.
Model 4: Yumuşak katta daha kalın kolonlarla bina.
Bu çalışma için düzenli zemin katı 4m, her kat için 3,5 metre yüksekliğinde, 5 katlı bir bina modeli
seçilmiştir.
Kolon: 40cm X 40cm, Kiriş: 30cm X 30cm, Taban kalınlığı: 15cm,
Beton cinsi M30, Çelik cinsi Fe 415 Katlardaki hareketli yük 2 kN/m2 ,
Çatıdaki hareketli yük 0.75 kN/ m2 , Perde kalınlığı 23 cm Döşeme bitişi 1 kN/m2 Model 2'de
betonarme çapraz ölçüleri 23cm x 23 cm,
Model 4'te zemin kat kolon kalınlıkları 50cm x50 cm,
Model 3'te perde kalınlığı 23 cm olarak alınmıştır.
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Şekil Soldan sağa: Yumuşak katlı bina, Çapraz kirişli bina, Perde duvarlı bina, Daha kalın
kolonlu bina
5.1. Bulgular
Yapısal modellerin tepki analizinden, her kat için maksimum rijitlik, maksimum yer değiştirme,
maksimum katlar arası öteleme, maksimum taban kesme gibi için sonuçlar hesaplanmıştır.
Yer değiştirme : Depreme dayanıklı tasarım için yapıların maksimum yanal yer değiştirmesinin
tahmin edilmesi önemlidir. Yer değiştirme yanal kuvvetlerin etkisi altında bir katın zemine göre yer
değiştirmesinin mutlak değeridir.
Katlararası öteleme: Herhangi bir katın deprem sırasında bina sallanırken kat yüksekliği ile
normalize edilmiş çatı ve kat yer değiştirmeleri arasındaki farktır.
Kat rijitliği: Yapısal bir elemanın rijitliğini ifade eder. Bu, elemanın uygulanan kuvvet etkisi altında
deformasyona veya bükülmeye ne kadar direnebildiği anlamına gelir.
Taban kesmesi: Yapının tabanındaki sismik yer hareketinden dolayı oluşacak beklenen maksimum
yanal kuvvetlerin tahminidir.
Model 1 yani temel yumuşak katlı model diğer modellere kıyasla kat yer değiştirmesi ve ötelenmesi
için yüksek değerler ve rijitlik için düşük değerler göstermektedir.
Model 2, Model 1 ile karşılaştırıldığında rijitlik ve katlar arası ötelemede maksimum %30,79 artış
göstermekte ve kat deplasmanları %22,18 azalmaktadır.
Model 3’teki köşede perde duvarlı yapının rijitliği Model 1’e göre % 156,05 oranında artmaktadır.
Ayrıca temel modele göre katlar arası ötelenme ve yer değiştirme %65 azalmıştır.
Model 4’teki daha rijit zemin kat kolonlarına sahip yumuşak katlı bina, temel modele göre rijitlikte
%52 artışa ve yer değiştirmede %53 ve ötelenmede %33 azalmaya sahiptir.
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6. SONUÇ
Tasarım Tepki analizine göre 5 katlı bina modelleri üzerinde 4 farklı model seçilerek analizler
yapılmıştır. Sonuç olarak her modelin kat yer değiştirmesi, katlar arası ötelenmesi, kat rijitliği ve taban
kayması elde edilmiş ve daha iyi performansa sahip modelin bulunması için karşılaştırmalı çalışma
yapılmıştır. Buna göre, perde duvarlı bina, çapraz kirişli bina ile karşılaştırıldığında, rijitlikte %95 artış,
öteleme ve deplasmanda ise %56 azalma vardır. Perde duvar modeli, daha kalın zemin kat kolonlu model ile
karşılaştırıldığında, perde duvar modeli rijitlikte %131 artışa ve yer değiştirme ve ötelemede yaklaşık %62
azalmaya sahiptir. Perde duvar modelinin taban kesmesi diğer modellere göre minimum bulunmuştur.
Karşılaştırmalı çalışmadan, deprem kuvvetleri göz önüne alındığında, köşede perde duvarlı binaların daha
etkin performans gösterdiği anlaşılmaktadır.
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(15)
Dr. Öğr. Üyesi Ömür KOÇ22
MENTEŞE SANCAĞI’NDA AHİKÖY’ÜN KURUCUSU AHİ EBUBEKİR TÜRBESİ MİNYATÜRÜ
AHİ EBUBEKİR TOMB MINNATURE, THE FOUNDER OF AHİKÖY, IN MENTEŞE SANJAK

ÖZ
Ahilik toplumu birleştiren, bir arada toplama özelliği ile sosyal-kültürel yapıya sahiptir. Ahilik; meslek
gruplarının teşkilatlanmasını, yardımlaşmasını, denetim mekanizması ile kalitenin artmasını, mesleklerin
gelişmesini, işsizlerin iş sahibi olmasını, oluşacak sorun veya sorunların çözümü ile bulundukları yerdeki
yöneticilerle bağlantıyı sağlamıştır. Ahiler çalışkan, dürüst, yardımsever, cömert, tevazu özellikleri ile ahlaklı
çalışmayı ibadetin bir parçası olarak görmüşler, yaptıkları işten hayır ve bereketi arzu etmişlerdir. Ahi Evran
Anadolu’da ahilik teşkilatını kurmuş ve gelişmesi ile yayılmasını sağlamıştır. Ahilik teşkilatının Menteşe
Yöresinde yayılmasını ve Ahiköy’ün kurulmasını sağlayanlar Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan kardeşlerdir.
Ahiköy’de (Yatağan) kabirleri bulunan Ahi kardeşler hakkında yeterli bilgi yoktur. Türk sanatçıları belgeleme
özelliği taşıyan minyatür tasarımları ile birçok yazma eseri süslemiş ve konuların anlatımına katlı
sağlamışlardır. Ahiköy’ün kurucusu Ahi Ebubekir Türbesi minyatürünün görsel olarak tanıtımının yapılması
ile yeni sanatsal tasarımların ve araştırmaların yapılması amaç edinmiştir.
Anahtar kelimeler: minyatür, nakkaş, türbe, menkıbe, Ahi Ebubekir, ahilik.
JEL Kodu: Z11.

ABSTRACT
Ahilik has a social-cultural structure with the feature of uniting the society and gathering it together.
The Ahi community has ensured the organization of professional groups, cooperation, increasing the quality
with the control mechanism, the development of the professions, the employment of the unemployed, the
solution of the problems or problems that will arise and the connection with the managers in the place where
they are located. With their hardworking, honest, benevolent, generous, and modest characteristics, Akhis
saw moral work as a part of their worship, and desired goodness and abundance from their work. Ahi Evran
established the Ahi organization in Anatolia and ensured its development and spread. It was Ahi Ebubekir
and Ahi Sinan brothers who ensured the spread of the Ahi organization in the Menteşe Region and the
establishment of Ahiköy. There is not enough information about the ahi brothers whose graves are found in
Ahiköy (Yatağan). Turkish artists have decorated many manuscripts with their miniature designs that have
the feature of documentation and have contributed to the narrative of the subjects. It aims to make new artistic
designs and researches by visually promoting the miniature of Ahi Ebubekir Tomb, the founder of Ahiköy.
Keywords: miniature, nakkaş, tomb, legend, Ahi Ebubekir, akhism.
JEL Code: Z11.
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GİRİŞ
Ahilik teşkilatını Anadolu’da kuran, gelişmesini, yayılmasını sağlayan bilge ve ilim adamı Ahi Evran,
farklı birçok sanat-zanaat kollarının temsilcilerini teşkilat içinde toplamıştır. Ahilik teşkilatı bünyesinde çeşitli
esnafların ustaları, kalfaları ve çıraklarından oluşur ve teşkilata giriş şed veya peştamal kuşanma töreniyle
gerçekleşir. Temelde kutsal kitabımız Kur’an ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)
sünnetine bağlı olan Ahiler çalışkan, dürüst, yardımsever, cömert, tevazu özellikleri ile ahlaklı çalışmayı
ibadetin bir parçası olarak görmüşler ve yaptıkları işten hayır ile bereketi arzu etmişlerdir. Ahilik; toplumu
birleştiren, bir arada toplama özelliği ile sosyal-kültürel yapıya sahip olmuş, meslek gruplarının
teşkilatlanması ile yardımlaşmayı, paylaşmayı, ahlaklı rekabet ile toplumun refah düzeyini arttırmıştır.
Denetim mekanizması ile kalitenin artmasını, mesleklerin gelişmesini, işsizlerin iş sahibi olmasını, oluşacak
herhangi bir sorunun giderilmesini ve bulundukları yerin yöneticileri ile bağlantılarını Ahiler sağlamıştır. Türk
resim sanatının uzun bir süre temsilcisi olan minyatür sanatının en önemli özelliklerinden birisi de belgeleme
niteliği taşımasıdır. Tarihi, doğası, denizi, turizminin yanında Menteşe Yöresi; kültürü, halk hikayeleri,
türküleri, oyunları, el sanatları ile de çok zengindir. Ahilik teşkilatının Menteşe yöresinde yayılması ve
Ahiköy’ün kurulmasını sağlayan Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan kardeşlerdir. Menteşe Yöresi, Ahiköy’de
(Yatağan) kabirleri bulunan Ahi kardeşler hakkında bilgiler çok az ve yetersiz olduğundan yörede hurafeler
öne çıkmıştır. Ahiköy’ün kurucusu Ahi Ebubekir Türbesi konulu minyatür; Menteşe yöresindeki Ahiliği
tanıtmak, belgelemek ve yeni sanatsal tasarımlar, araştırmalar ile yayınların hazırlanması amaç edinmiştir.
Sanatçılarımızdan tasarımları yapılmamış konuları ele alan resim, minyatür, gravür gibi görsel sanat
tasarımların yapılması beklenmektedir.
YÖNTEM
Menteşe Beyliği dönemine ait konular araştırıldı, nakkaşların yöredeki ahi ve ahiler konusunda
minyatür tasarlamadıkları sonucuna varıldı. Yörede daha çok Eren, Eren Dede, Dedeyanı olarak bilinen
Ahiköy’ün kurucusu Ahi Ebubekir’in türbesi konulu minyatür tasarımına karar verildi. Fotoğraf, video
çekimleri ile kayıtları alındı ve belgelendi.
Ahilik:
Türk dil Kurumu sözlüğünde “ahi” kelimesinin kökenin Arapça manasına geldiği, “erkek kardeş”,
Ahilik ocağında olan kimse “cömert (para ve malını esirgemeden veren, eli açık)” olarak tanımlanmaktadır.
İslam’ın yayıldığı Suriye, Irak, İran, Türkistan, Endülüs, Kuzey Afrika’da esnaf ve sanatkâr arasında
yaygın olan fütüvvet teşkilatı, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden itibaren Ahilik teşkilatının
kurulmasında etkili olmuştur. Abbasi Halifesi Nasır-Lidinillah füttüvvet birliklerini teşkilatlandırmış ve
Müslüman hükümdarları fütüvvet teşkilatına girmeye davet etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı
I.Gıyaseddin zamanında yapılanmanın başladığı fütüvvet teşkilatı, Ahi Evran tarafından ve Sultan
Keykubad’ın büyük desteği, yardımları ile Ahi teşkilatı Anadolu’da kuruldu (Kazıcı,1988: s.540). Fütüvvet;
gençlik, kahramanlık, cömertlik anlamına gelir (Uludağ,1996: s.259). Fütüvvet, Anadolu'da ortaya çıkmış
olan ve temelinde hoşgörü bulunan bir sistemdir. Esnaf ve zanaatkarlar için kurulmuş olan bu teşkilatın bir
benzeri olarak Ahilik teşkilatı karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda mutluluk ve
refahın yükselmesi Ahiliğin felsefesi olmuştur. Sosyal-kültürel yapıya sahip, toplumu birleştiren, bir arada
toplama özelliği olan Ahilik, meslek gruplarının teşkilatlanması sonucunda denetim mekanizması ile
mesleklere ait problemleri tespit eder, sorunların çözümünün giderilmesine çalışır ve dönemin idaresi ile
bağlantıları da düzenlemiştir. Bir esnaf birliği olan Ahilik teşkilatı her şeyden önce ahlaklı, güvenilir, dürüst,
çalışkan olmayı, helalinden kazanmayı prensip edinmiştir. Yardım etmeyen, yardımlaşmayan, başkasına yük
olan, başkalarının sırtından geçinenleri, dedikodu, hile yapanları aralarında barındırmaz, kurallara uymayan
tespit edildiğinde ders ve ibret olacak şekilde cezalandırılır, tekrarında ustalıktan düşürülürdü. Teşkilat
üyelerine durum bildirildiğinden hiçbir yerde aynı işi yapmasına müsaade edilmezdi. Ahilik insanı bir bütün
olarak ele almış, her yönüyle geliştirip şekillendirmiş ve örnek yurttaş profili oluşturmayı amaçlamıştır.
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Ahilik teşkilatına ilk girenlere yiğit veya çırak adı verilir, Ahilik daha sonra kazanılırdı. Esnaf
birliklerinin başında şeyh, halife veya nakibler, bütün esnafın en üst makamında ise şeyhü’l-meşayih
bulunuyordu. Anadolu’da köylere kadar yayılan Ahilik pek çok devlet adamını, askeri zümre mensuplarını,
kadı ve müderrisleri, tarikat şeyhlerini bünyesinde toplamıştır. Ahilik Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da
büyük rol oynadı. Büyük alim ve mutasavvıf Şeyh Edebali ahi şeyhlerinden olup kızı Osman Gazi ile
evlenmiştir (Kazıcı, 1988: s.541). Osmanlının kuruluş dönemindeki yöneticilerinden, Osman Gazi, Orhan
Bey, I.Murad, yöneticiler aynı zamanda birer Ahidirler. Hatta kuruluş döneminde merkezi idare ile devlet
kadrolarının tamamı, bu teşkilatın liderleri ile aşiret beylerinden meydana gelmiştir (Ayiş,2019: s.111). Ahilik
sistemi Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yeniçeri askeri teşkilatının oluşumunda da önemli rol oynamıştır.
Ahi birlikleri Ahiyan-ı Rum (Esnaf örgütlenmesi), Bacıyan-ı Rum (Kadın örgütlenmesi), Gaziyan-ı Rum
(Savaşçı/Gaziler) ve Abdalan-ı Rum (Gezginler) olarak dört gruba ayrılmıştır (Ünsür,2017: s.92).
Anadolu’daki ilk ahilerin hemen hepsi Azerbaycan ve Ahlat yöresindendir. Ahi Türk ve kardeşi Ahi Başara
Urmiyeli, Ahi Şihabeddin Çoban ve Ahi Bedreddin Yaman Ahlatlı, Ahi Ahmet Nahcevanlıdır (Bayram,2001:
s.2). Ahi Barak Baba (Amasya), Ahi Şerefettin (Amasya), Ahi Elvan (Ankara), Ahi Yusuf (Antalya), Ahi
Bayram (Aydın), Ahi Yunus (Çanakkale), Ahi Elvan (Kırşehir), Ahi Zekeriyya Helv. (Konya), Ahi Ebubekir
(Muğla), Ahi Yusuf Perende (Tokat), Ahi Emir Ahmet (Sivas), Ahi Menteşe (Çorum), Ahi Evren Dede
(Trabzon), Şeyh Ahmedi Gülşehri (Nevşehir), Şeyh Edebali (Bilecik), Kazancı Baba (Çanakkale)gibi isimler
var (Kalafat,2003:178; Bozyiğit,1999: 71-77).
Sözlükte şedd “yünden veya pamuktan örülen bağ, kemer, kuşak, peştamal” anlamına gelir. Fütüvvet
ehli ve tarikat mensupları düzenledikleri özel bir törende şed kuşanırlar ve bunu kendini fütüvvet ve seyrü
sülûk yoluna vermiş kişinin bu yola bağlandığını, hizmete ahdettiğini bildiren bir sembol diye kabul ederler.
Şed uygulamaya Türkçe’de “şed bağlamak, şed kuşanmak, bel bağlamak” (Algar,2010: s.405). Ahi
birliklerinde mesleki eğitim kalfalar ve ustalar tarafından verilir, belirli bir süre sonunda ustalığa ulaşılırdı. İlk
basamak yamaklık da on yaşın altında olmamak, iki yıl ücretsiz olarak çalışmak ve işe devamın aile tarafından
karşılanması şartı vardı. Yamaklıktan çıraklığa yükselmede bir tören düzenlenir, ustası tarafından haftalık
ücret belirlenir, iki haftalık ücret usta tarafından esnaf sandığına yatırılır, üç yıl çırak olarak hizmet eden
gencin kalfalığa yükseltilmesi töreni lonca odasında yapılırdı. Törende ustası ve başka üç usta kalfanın iyi
ahlaklılığına tanıklık ettiklerini söyledikten sonra Kur’an ile dualar okunur ve başkan peştamal (şed) kuşatır.
Ustalığa yükselmek için üç yıl kalfalık etmek gerekir.
Ustalık töreni ilk baharda yapılır ve törene birçok kişi katılırdı. Ahi Baba peştamal kuşanma törenine
başkanlık yapar, nasihatlerde bulunur, sağ eli ile üç defa kalfanın sırtını okşardı. Usta Ahi babadan aldığı
peştamalı usul ve erkanıyla yeni ustanın beline dolar ve üç düğüm atar ve üç defa çözerek peştamal kuşanır.
Ustası söz alır, elini öptürür, ikramlar yenir ve içilir (Oğuz, 2003: s.28-30).
Ahilik kurallarından bazıları:
Ahinin yeteneğine göre ve emeğini değerlendirebileceği tek bir işi veya sanatı olmalı. Ahi doğru
olmalı, tevazu sahibi olmalı, bilgi sahibi olmalı ama hırsa kapılarak hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna
gitmemeli, başkasının malını kötülememeli ve haram yememelidir. İyi huylu, güzel ahlaklı, sözünü bilen,
sözünde duran, dürüst, yalan söylemeyen, sır saklayan, güvenilir ve dostluğa önem veren olmalıdır.
Başkalarının onuru ile namusuna kapalı olmalı ve dedikodu yapmamalıdır. Ahi, yaptığı iyilikten karşılık
beklemeyen, kötülük edene iyilik de bulunan, güler yüzlü, tatlı dilli, hizmette ayırım yapmayan olmalıdır
(Tatlıoğlu,2012: s.157-158).
Ahiliğin özelliklerine, kurallarına günümüz toplumların en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar olmasına
rağmen yeterince özümsemediği ve uygulamadığı görülür. Toplumların ahlak değerleri düşmeye başladığında
sağlıksız topluluklar oluşur. Günümüz ticaretinde Ahilik geleneğinden çok uzaklaşıldığı görülür. Yeterince
denetlenmenin yapılmadı, caydırıcı cezaların verilmediğinde her türlü hileli, sağlıksız, genetikleri ile oynanan
gıdalar, kalitesiz ürünlerle karşılaşmamız mümkündür. Ekonomiye olumsuz etkileri, iflaslar, bazı sanatlarınzanaatların yok olması gibi birçok sebep önce ailenin sonra da toplumun yapısını etkiler. Evrensel nitelikler
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taşıyan Ahilik sisteminin günümüz çalışma hayatına uygulandığında olumlu etkilerinin olacağı, karşılaşılacak
sorunların önleneceği, daha kolay aşılacağı veya çözüleceği mümkündür.
Ahi Evren:
Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evren’in doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 566/1171
tarihinde Azerbaycan’ın Hoy kasabasında dünyaya geldiği kabul edilir. Asıl adı, Mahmud; lakabı, Şeyh
Nasiru’d-din; künyesi, Ebu’l-Hakayık; nisbet adı ise Hoyi’dir. “Evren” ise daha çok menkıbevi bir isim olarak
kendisine verilmiştir. Tasvvuf eğitimini Yeseviyye tarikatı pirlerinden aldıktan sonra dönemin ilim ve bilim
şehri Bağdat’da Kirmani ile birçok hocadan eğitim almış ve fütüvvet anlayışıyla tanışmıştır. I.Alaattin
öldürüldüğünde Ahi ve Türkmenler cezalandırılmış, Ahi Evren hapsedilmiştir. Köse Dağ Savaşı’nda Moğollar
Selçuklu ordusunu yendikten sonra Ahiler esir edilmiş birçoğu da öldürülmüştür. Yönetim Celalettin
Karatay’a geçince Ahi ve Türkmenler serbest bırakılmış, Ahi Evren önce Denizli’ye sonra Konya’ya daha
sonrada Kırşehir’e gelmiştir. Selçuklu devrinde yönetim Moğollardan destek alan IV. Rükneddin Kılıçaslan’a
geçtiğinde Ahi ve Türkmenlere rahat verilmediğinden yönetime karşı ayaklanmalar oldu. Kırşehir’de Nurettin
Caca komutasındaki Moğollar tarafından Ahi Evren ve Mevlana’nın oğlu Alaattin Çelebi şehit edilmiştir. Ahi
Evren, hem medrese eğitimi görmüş iyi bir alim, hem de kendisini çok yönlü yetiştirmiş iyi bir teşkilatçıdır.
Ahi Evran, ilk debbağ (dericilik-deri tabaklama) atölyesini Konya’da kurmuş, mesleğin piri olarak bilinir
(Ayiş.2019/1. s.93-96). Ahi Evran Zaviyesi, ilk inşa tarihi bilinmemekte ve muhtemelen XIV. yüzyılda basit
bir zaviye halinde kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir.1450’de Seydi Beyoğlu Emir Hasan Bey türbenin
üzerine bir bina yaptırmış, 1460-61’de mescit ilave edilmiş ve 1972 yılında restorasyon çalışmaları ile
günümüzdeki haline gelmiştir (Önge.1988.s.530) Ahi Evran; Kırşehir il merkezinde, zaviye planlı, Ahi Evran
Cami içinde yer alan türbede yatmaktadır.
Minyatür sanatı:
Minyatürler daha çok tarihi olayları resimlerle anlatan sanat eserleridir. Geniş bir coğrafya üzerinde
uygulama imkânı bulan minyatür sanatı, yazmaların konularını anlatmakla kalmaz, ayrıca nakkaşların renkli
dünyalarını da yansıtır. Osmanlı Dönemi’nde padişah ve çevresinin ilgisi, destekleri ve korumasıyla sanatçılar
zengin, farklı konularda muhteşem hatla yazılmış, minyatürlü, tezhipli, ciltli yazma eserler hazırlamışlardır.
Nakkaşhanede usta-çırak eğitim ve öğretimiyle nakkaşlar, minyatürün (nakış-resim) yanında hat, tezhip, cilt,
ebru, kat’ı, çini, kalem-işi gibi sanatlardan birini veya birkaçının eğitimini alırlardı. Amaç güzel bir eser
meydana getirip, padişah ve çevresinin takdirini de kazanmaktır. Yazma eserin hattını en güzel tamamlayan,
süsleyen tezhip, cilt ve ebru sanatları olmakla birlikte yazmanın konularını bize detayına kadar anlatıp
süsleyen de minyatür sanatıdır. Ancak halkın büyük bir çoğunluğunun ilgisini çekmesine rağmen, birçok
edebi, tarihi, aşk, halk hikayeleri kayıt altına alınmadığı, yazılmadığı ve resimlenmediği de bir gerçektir
(Koç,2020: s.810). Osmanlı Dönemi’nde hazırlanan yazma eserlerdeki minyatürler dönemin Ahi
teşkilatlarının (lonca) temsilcilerini tanıma imkânı verir. Surname yazma eserlerinin minyatürleri Osmanlı
Devleti’nin gücünü, zenginliğini yansıtmasının yanında sanatçı, zanaatçı çeşitliliği ile ürünlerinin kalitesini
de gösterir. Seyyid Lokman’ın yazdığı, Nakkaş Osman ve ekibinin minyatürlerini yaptığı Surname-i
Hümayun’da III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in Atmeydanı’nda (Sultanahmet Meydanı) yapılan sünnet
töreni ve eğlenceleri anlatılır. Minyatürlerde padişah, şehzade ve davetlilerin önünden çeşitli hünerlerini
sergileyen esnaf loncaları gösterilmiştir. (minyatür.1) Şair Seyyid Hüseyin Vehbi’nin yazdığı, Nakkaş
Levni’nin minyatürlerini yaptığı Surname-i Vehbi’de III. Ahmed’in dört şehzadesi için Haliç ve
Okmeydanı’nda yapılan tören ve eğlenceler anlatılır. Minyatürlerde halkın ve davetlilerin önünden geçen
çeşitli esnaf loncaları gösterilmiştir. (Minyatür 2.).
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Minyatür 1.Camcılar, Nakkaş
Minyatür 2. Geçit alayı, berber ve
Osman
ve
ekibi,
Surname-i mum ustası, Nakkaş Levni, Surname-i
Hümayun,32b, TSM. (Atasoy,1997)
Vehbi,75b, TSM. (İrepoğlu,1999)
Menteşe sancağı:
Menteşe Beyliği 1389-1391 yıllarında Yıldırım Beyazıd tarafından alınıp Osmanlı topraklarına aynı
isimli bir sancak olarak katıldı. Burası Timur’la yapılan Ankara Savaşı’ndan sonra bir müddet için elden
çıktıysa da 1424’te kesin olarak zapt edildi ve sancak merkezi Milas’tan Muğla’ya taşındı. Menteşe Beyliği,
Osmanlı topraklarına bir sancak olarak katıldıktan sonra belgelerde ve kroniklerde Menteşe ili, Menteşe
vilâyeti, Menteşe sancağı, Menteşe livâsı adlarıyla yer almıştır. 1864 idari yapılanmasında Aydın vilayeti
içinde bir sancak olarak yer alan, Millî Mücadele sırasında ise iki yıl kadar (1919-1921) İtalyanların işgaline
maruz kalan Menteşe Sancağı Cumhuriyet’ten sonra Muğla vilayetine(il) dönüştürüldü (Mete,2004: s.150152).
Ahiköy-Yatağan:
Antik dönemde Karya (Karia) uygarlığının önemli kentlerinden Stratonikia ve Lagina antik kentlerinin
yakınında yer alan yerleşim, Anadolu’nun güneybatısında Muğla ilinin denize kıyısı olmayan, kırsal karakter
özelliği taşıyan ilçesidir. Muğla-Aydın ve Milas’a giden karayollarının kavşağında, kuzeyinde Yatağan Dağı
ve Gökbel Dağı, güneyinde Yatağan-Bozüyük Ovası, doğusunda Göktepe Dağı, güneybatısında Marçal Dağı,
Bağyaka Aldağ ve Kurukümes Dağı ile çevrilidir. (Fotoğraf 1-2)

Fotoğraf
1.Yatağan
görünüşü. (Ömür Koç arşivi)

Dağı’nın

Fotoğraf
2.Yatağan
Dağı’ndan
Yatağan ilçesi. (Ömür Koç arşivi)

Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Moğol imparatoru Timur’a Ankara Savaşı’nda 1402 yılında
yenilir. Bu bölgede yaşayan Ahiler, Moğol saldırılarına dayanamayıp: çeşitli bölgelere dağılırlar. Ahi
Ebubekir ve kardeşi Ahi Sinan, cemaati ile birlikte Menteşe topraklarına gelir. Bozüyük sınırları içindeki
Yatağan Dağı eteklerine yerleşirler. Burada çoğalarak 1415 yılında Ahiköy’ü kurarlar (Oğuz, 2003: s.20).
Ahilerden başka bölgeye Kayılara bağlı Üç Oklu, Bayındır ve Yörükler ile Alevi Tahtacı Türkmenlerinden
Yantarlı, Şekipli, Civcivli ve Sülüklü olmak üzere dört oymak gelir.1848 yılına kadar Ahiköy, Bozüyük
bucağına bağlı köy olarak kaldı.1848-1864’te Ahiköy bucak, Bozüyük ilçe oldu, daha sonra ilçelik
Bozüyük’den alınıp Çine’ye nakledildi. Ahiköy bucak olarak kaldı. 02.06.1944 tarih ve 4662 sayılı kanunla
Ahiköy ismi, Yatağan olarak değiştirildi (Oğuz,2002:29). 1940 senesinden itibaren nahiyenin, coğrafi
konumu, halkın idari, adli ve inzibati ihtiyaçları ve nüfus yoğunluğu gerekçe gösterilerek bağımsız bir ilçe
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olması için Muğla’da yayınlanan yerel basında yazılar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Yatağan Nahiyesi
hükümetin teklifi üzerine TBMM’nin 5 Temmuz 1944’te çıkardığı bir kanunla 1 Eylül 1944’den itibaren
Merkez İlçe’den ayrılarak bağımsız yeni bir ilçe oldu. Yatağan İlçesi’nin Turgut ve Kavaklıdere Nahiyeleri
ile 51 adet köyü vardı (Akça,2002: s.28).
Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan türbelerinde çeşitli hurafeler, inançlar:
Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri kültürleri, örf-adetlerin yanında, bazı inançlarını da yaşadıkları
topraklara taşıdıkları ve yaşamlarının bir parçası haline getirdikleri görülür. Anadolu’nun diğer yörelerinde
görülen ağaç dallarına çaput-bez bağlama, nazarlık, hayat ağacı gibi benzer kültür örnekleri, halk hikayeleri,
efsaneleri, menkıbeleri Ahiköy’de (Yatağan) görülür. Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi sahibi
bilinen veya bilinmeyen birçok türbe ile kümbet için menkıbeler ve hurafeler üretilmiştir. Menteşe yöresinde
Pisili Hoca, Hamursuz Dede, Sarı Ana, Şahidi Dede gibi eren, dede içinde benzer inançların üretildiği bilinir
(Koç,2018: s.335-338). Erenler hakkında anlatılan bazı menkıbeler, şaman inanışlarının yaşatıldığını ortaya
koymaktadır. Ağaç kültü etrafında anlatılanlar, ağacın eren olarak görülmesi, aynı düşüncenin devamıdır
(Önal,2003: s.435). Türk kültüründe önemli yere sahip erenler, dedeler ve türbeler tarihi süreç içerisinde
günümüze kadar dertlere derman aranan yerler olarak görülmüştür. Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan’ın türbeleri,
çocuğu olmayan, yürüyemeyen, konuşamayan, altını ıslatan çocukların sorunlarına derman aranan yerler
olmuştur. Askere giden çocuğun askerden sağ olarak dönmesi, işsizlerin iş sahibi olması, evlenemeyenlerin
nasiplerinin açılması gibi birçok dilek için de Ahi kardeşlerin türbelerine adak adanmıştır. Türbelerde İslami
kurallara uymayan, hoş karşılanmayan eski Türk inanışlarının devamı niteliğinde olan bu hurafelerin
dinimizde yerinin olmadığı bilinmesine rağmen, günümüzde türbelerden istek ve dilekte bulunmak, mezara
yüz sürmek, bez bağlamak, etrafında dönmek, kabirlerde kurban kesmek az da olsa devam eder.
Yöre halkı daha çok yağmur duası için Ahi Sinan’ın türbesine gelir ve kazanlarla yemek yapılarak
birlikte yenir. Rivayete göre kardeşler her cuma geceleri birbirlerine ziyarete gelir, ziyaret anında türbenin
üzerinde ışık kümesi oluşur (Oğuz, 2003: s.20).
Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan:
Ahi Ebubekir ve kardeşi Ahi Sinan, cemaatiyle birlikte Menteşe topraklarına gelir. Bozüyük sınırları
içindeki Yatağan Dağı eteklerine yerleşirler. Burada çoğalarak 1415 yılında Ahiköy’ü kurarlar (Oğuz,2003:
s.20). Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan, İçel’in Mut kazası Sinanlı köyündendir. Beş kardeşlerinin daha olduğu,
babalarının vefatından sonra topraklarının yetersizliğinden dolayı Konya’ya gittiklerini, Ebubekir’in yemeni
(kundura), Sinan’ın demirci ustalarının yanında yamak olarak çalıştıklarını ve iki yıl sonra çırak üç yıl sonra
da kalfa ve sonra da usta olduklarının bilgisini öğreniyoruz (Mutlu,2021: s.34-37). Ahi büyükleri sadece
esnaftan kişiler değil aynı zamanda mistik kişilikleri, derviş ve alperenlik özellikleri ile de öne çıkmışlardır.
Günümüzde Ahi ve Ahilik konusunda yayınların olmasına rağmen Ahi Ebubekir ve Ahi Sinan kardeşler
hakkında bilgi yok denecek kadar azdır. Doğum ve vefat tarihleri ile eğitimleri hakkında yeterli bilgi yoktur.
Bilgi yerini bilgisizliğe ve hurafelere bırakmaması için araştırmacıların yörenin halk bilimi, kültürü, tarihi,
edebiyatı, çeşitli sanatları, kaybolmaya başlayan zanaatlarını ve ahiliği konu alan çalışmalarına ihtiyaç
duyulur.
Ahi Ebubekir camii:
Halk tarafından daha çok Yukarı Camii olarak bilinen cami ve haziresi, Muğla ili Yatağan ilçesi Akyol
Mahallesi’nde yer alır. Camide bulunan tamir kitabesine göre cami yıkılmış ve harabe haldeyken Hacızade
Hacı Ali Ağa tarafından tamir edilerek H.1309 (M.1889-90) yılında tamamlanmıştır. Caminin dikdörtgen bir
harim ve son cemaat planı zaman içerisinde eklentilerle çok fazla değişikliğe uğramıştır (Kunduracı,2007:
s.33-35). (Fotoğraf 3).
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Fotoğraf 3. Ahi Ebubekir Camii
restorasyondan önce (Tarcan Oğuz arşivi)
Ahi Ebubekir Camii, günün ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile; yıllarca plan tipolojisi ve cephe
düzenlemeleri değiştirilerek yapının özgünlüğünü kaybetmesi ve 1950 yılında hayırsever tarafından eklenen
tuğla minare de yapısal deformasyona uğrayarak tehlike arz etmesi nedenleri ile yapının restorasyon
çalışmalarına Muğla Valiliğince başlanılmıştır. 2020 tarihinde yapılan son restorasyon çalışması sonucunda
niteliksiz olarak kapatılan son cemaat kısmındaki eklemeler kaldırılmış, yapıya ait eski minare tekrar yeni
olarak yaptırılmış, özgün olmayan alüminyum pencere doğramalarının yerine ahşap pencere doğramaları ile
değiştirilmiş, çevre düzenlemesi yapılarak günümüzdeki haline getirilmiştir (fotoğraf 4). Ahi Ebubekir Camii
haziresinde Ahi Ebubekir’in ailesinin mezarları vardır. Ancak çeşitli tarihlerde çevre düzenleme çalışmaları
ile hazire arazisi çok küçülmüştür (fotoğraf 5).

Fotoğraf 4: Ahi Ebubekir Camii son
Fotoğraf 5: Hazirede mezarlar.
cemaat yeri. (Ömür Koç arşivi)
(Ömür Koç arşivi)
Hazirede kabri olan Nebiköy’lü İsmail Efendi, İstanbul’dan kadı olarak atanan, Karakadı Lakaplı
Yusuf Efendi’nin oğludur. Aynı zamanda şair olan İsmail Efendi, tahsilini Aydın’da tamamlamış, Aydın Bey
Camii’nin müderrislik görevini yapmıştır (Oğuz,2006: s.29). (Fotoğraf 6)

Fotoğraf 6. Ahi Ebubekir Camii haziresinde büyük dedem İsmail
Efendi’nin kabrinde. (Ömür Koç arşivi)
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Ahi Ebubekir türbesi:
Erenlerin defnedildiği yerler pek çok açıdan önemlidir. Şehirde yaşamış olan bir eren, muhtemelen
medrese hayatı içinde yetişmiştir. Şehir merkezindeki erenlerin gerek gerçek hayatlarında gerek efsanevi
hayatlarında bir tarikatın izi görülür (Önal,2003: s.295). Ahi Ebubekir Türbesi, Muğla Yatağan İlçesi Tekke
Alanı, Akyol Mahallesi’ndedir (fotoğraf 7). Yatağan Belediyesi, 1974 yılında burada bulunan eski mezarları
kaldırarak çevre düzenlemesi yapmış, türbe onarılmış ve türbe alanı Ahi Ebubekir Parkı haline getirilmiştir.
Ahi Ebubekir zaviyesi ne yazık ki günümüze ulaşamamış, betonarmeden yapılmış, sade mimari özelliği
olmayan yeni türbe piramit külah örtüsü ile günümüze ulaşmıştır (fotoğraf 8). Günümüzde türbeye dilekte
bulunmak için gelen kişilerce orijinal mezartaşı başlığına bez bağlanmaktadır. Yörede eren, eren baba, dede,
yatır olarak daha çok bilinen Ahi Ebubekir’in türbesi, sorunların çözümü için baş vurulan, dilek ve kurban
adanan yerlerdendir. Türbede, dilekte bulunanlar türbenin yanındaki ağaca çaput asarlar. Yöre sakinleri
dileklerinin kabul olması için, dede aşı (etli bulgur pilavı) pişirip çocuklara yedirir, kurban keser ve türbenin
başında her akşam kandil yakarlar.

Fotoğraf 7: Ahi Ebubekir Türbesi
Fotoğraf 8: Ahi Ebubekir Türbesi
(Ömür Koç arşivi)
ve Parkı (Ömür Koç arşivi)
Mezar taşında bozuk hatla “Ahi Baba, El-mü’minune la-yemutü, Bil-yentakilune nine’l-fena ile’lbeka, İla dar-ı beka, Lillahil fatiha” yazmaktadır (fotoğraf 10).(Ahi Baba, Muminler ölmezler biyere
gitmeksizin geçmişten geleceğe kadar yine sonsuza kadar. Allah için Fatiha) Ayak ucundaki mermerden yeni
mezar taşında latin harflerle “Ahiköyü kurucusu Ahi Ebubekir kuruluş 1414 -1415 yıllarında” yazmaktadır
(fotoğraf 9).

Fotoğraf 9: Ahi Ebubekir Türbesi,
Fotoğraf 10: Orijinal mezar taşı
mezar taşları. (Ömür Koç arşivi)
(Ömür Koç arşivi)
Ahi Sinan’ın türbesi:
Dağlarda mezarı olan erenler, diğer erenlerden farklıdır. Buradaki mezarlar genellikle büyüktür.
Mezarların eni, boyu, normal bir mezar boyutlarından birkaç kat kadar büyük olur. Etrafında herhangi bir
cami, türbe, tekke gibi yapılar bulunmaz. Bir bakıma medreselerden uzak olan merkezdedirler. Dağ kültü
çerçevesinde yapılan ritüeller de efsanelerle beslenir (Önal,2003: s.376). Yatağan’dan yaklaşık 15-20 dakika
süren patika görünümlü toprak dağ yolundan Yatağan Dağı’nın zirvesine (Eren Tepesi) araçla gidilir (fotoğraf
11). Ahi Sinan’ın Türbesi, üstü açık, taşların üst üste yığılmasıyla oluşmuş duvarla çevrilidir. Hemen hemen
daire formunda, altı odacıktan oluşan yapıya tek kapıdan girilir (fotoğraf 12).
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Fotoğraf 11: Yatağan Dağı’nda Ahi Sinan’ın türbesinin bulunduğu
yer. (Ömür Koç arşivi)
Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi Ahi Sinan’ın türbesinde de bazı hurafeler ve efsaneler
görülür. Türbeyi çeviren duvarlar, buraya ziyarete gelenlerin taş alıp dilekleri kabul olduktan sonra, tekrar
çevreden toplanan taşların üst üste konmasıyla yapılmıştır (fotoğraf 13).

Fotoğraf 12: Ahi Sinan’ın türbesi
Fotoğraf 13: Taşlardan yapılmış
(Ömür Koç arşivi)
odacıklar (Ömür Koç arşivi)
Zaman zaman türbeyi ziyaret edenler çeşitli istek ve dileklerinin olması için türbenin yakınındaki ağaca
çaput bağlayıp adak kesmektedirler (fotoğraf 14). Ahi Sinan’ın mermerden basit mezarı ismi bilinmeyen bir
ziyaretçi tarafından yeni yaptırılmıştır (fotoğraf 15).

Fotoğraf 14: Kurban yeri, ocak ve
Fotoğraf 15: Ahi Sinan’ın kabri.
dilek ağacı. (Ömür Koç arşivi)
(Ömür Koç arşivi)
Ahi Ebubekir türbesi minyatürünün yapılma amacı:
Yazma eserlerde yer alan tarih, din, savaş, coğrafya, bilim, kültür, edebiyat gibi birçok konu nakkaşlara
esin kaynağı olmuştur. Minyatürlü yazma eserler yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kütüphane, müze ve özel
koleksiyonlarda yer alır. Batılılaşma döneminin sonuna kadar birçok nakkaş başkent İstanbul ile büyük
şehirleri konu alan çeşitli minyatürler tasarlamışlardır. Menteşe Sancağı’nda bulunan Ahiköy sarp dağlarla
çevrili coğrafyada, İstanbul ile büyük şehir merkezlerine çok uzakta, kara ulaşımının çok zor şartlarda
yapıldığı bir konumdadır. Bu nedenlerden nakkaşlar, bir saray sanatı olan minyatürlerinde Menteşe konusuna
uzak kalmışlar ve eserlerinde yer vermemişlerdir. Günümüze kadarki süreç içinde nakkaşların yöre konulu
minyatür yapmadıkları sonucuna varıldı (Koç,2021: s.200). Türk halk kültürü, sanatı, örf-adetleri çok zengin
örneklere sahiptir. Menteşe Yöresi’nin tarihi, yapıları, ahileri, efsaneleri, menkıbeleri, halk hikayeleri,
türküleri, Türk halk kültürünün canlı birer öğretisi olarak daha çok orta yaş ve üzerindeki kuşağın hafızalarında
yaşatılmakta ancak canlılığı, yeni kuşaklarda her geçen gün azalmaktadır. Tarihi önem taşıyan yörenin yapıları
zamanın, doğanın ve en çok da insanların neden olduğu tahribatlarla yok olmaya devam etmektedir. Yörede
günümüze gelen türbelerin durumları da aynıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Sanatsız kalan bir milletin,
hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diye belirtmiştir. Ahi Ebubekir Türbesi minyatürünün yapılma
amacı, Yatağan’ın şehir merkezinde türbesinin bulunmasına rağmen yeterince tanınmayan Ahi büyüğünü
minyatür sanatı ile tanıtmaktır.
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Ahi Ebubekir türbesi minyatürü:
Menteşe Beyliği dönemine ait Ahilik konusu araştırıldı ve yörede daha çok Eren, Eren Dede, Dedeyanı
olarak bilinen Ahiköy’ün kurucusu Ahi Ebubekir’in türbesinin minyatürünün tasarlanmasına karar verildi.
Fotoğraf, video çekimleri ile kayıtları alındı ve belgelendi (fotoğraf 16-17-18). Osmanlı Dönemi minyatürleri
ile Nakkaş Matrakçı’nın eserleri incelendi.

Fotoğraf 16: Ahi Ebubekir Türbesi
Fotoğraf
17:
Türbe
ve
(Ömür Koç arşivi)
günümüzdeki park (Ömür Koç arşivi)

Fotoğraf 18: Ahi Ebubekir Türbesi ve mezar taşları. (Ömür Koç arşivi)
Kanuni devrinde yaşayan tarihçi, matematikçi, hattat, silahşör ve ressam Nakkaş Matrakçı Nasuh
belgeleme ve topograf nitelikli peyzaj konulu minyatürler yapmıştır. İnsan figürüne yer vermeden şehirleri,
limanları, köyleri, camileri, türbeleri, kiliseleri, sarayları, anıtları, limanlardaki fenerleri, önemli sivil yapıları,
geçitleri o günkü durumları ve özellikleri ile nakşetmiştir (Koç.2021: s.194). Matrakçı Hz. Zülkifl Nebi’nin
kabrini betimlediği yerleşimin çöl iklimini, coğrafyasını çok iyi gözlemlemiş ve başarılı bir şekilde tasvir
etmiştir (minyatür. 3). Nakkaş çölde hurma ağaçlarının arasında, Fırat Nehri’nin yukarısında, duvarla çevrili
avlulu içinde, üç kapılı tuğla gövde üzerinde ortada yüksek, iki yanda ikişer küçük kasnaklı işlemeli soğan
kubbeli mescit-kabir yapısı ile süslemeli tek şerefeli minareyi tasvir etmiştir (Koç,2021: s.198).

Minyatür 3. Zülkifl Nebi. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi
(Matrakçı) Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han,66b
(Yurdaydın, 1976)
Ahi Ebubekir Türbesi minyatürü, Matrakçı Nasuh ve Osmanlı klasik minyatür sanatının belgeleme
özelliğini taşır. Ahi Ebubekir’in türbesinin ilk inşa edildiğindeki halini gösteren resmi, gravürü veya
minyatürü yapılmamıştır. Türbe ve çevresinin minyatürü olsaydı yapılan onarımlar, değişiklikler ile türbenin
günümüzdeki halini karşılaştırma imkânımız olurdu. Ahi Ebubekir Türbesi minyatürü, Nakkaş Matrakçı
Nasuh’un belgeleme ve topograf nitelikli peyzaj minyatürlerinin özelliğinde yapılmıştır. Dikdörtgen formda
tasarlanan minyatürde insan figürüne yer verilmemiş, yerleşim ve türbenin son hali ile betimlenmiştir
(minyatür. 4).
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Minyatür 4. “Ahi Ebubekir Türbesi” adlı minyatür (Ömür Koç arşivi)
Ahi Ebubekir Türbesi minyatürü, 15,5x10cm boyutlarında 2007 tarihli, gökyüzü ve cetvelde
yapıştırma varak altın ile doğal boya, sulu boya ve guaj boya kullanılmıştır. Minyatürün sağ üst köşesinde
yazıya yer verilmiştir.
Kompozisyonun üçte birinde yapıştırma varak altınla gökyüzü, üzerinde bulutlar, Yatağan Dağı’na
yaslanmış çiçekler içinde bereketli topraklara sahip Ahiköy (Yatağan) ile solda dikdörtgen form içerisinde
kursif yazı tekniğinde, latin harflerle “Ahiköy’ün Kurucusu Ahi Ebubekir’in Türbesi Ahiköy Yatağan 1415
“yazısına yer verilmiştir (minyatür detay 5).

Minyatür 5. “Ahi Ebubekir Türbesi” adlı minyatür detay
Minyatür tasarımının üçte birlik orta kısımda Ahi Ebubekir türbesinin mezarlarıyla eski hali ile
Yatağan Belediyesi’nin yakın tarihte yaptığı çevre düzenlemesi sonrası Ahi Ebubekir Parkı’na dönüştürülmüş
hali tasvir edilmiştir (minyatür detayı 6).

Minyatür 6: “Ahi Ebubekir Türbesi” adlı minyatür detay
Minyatür tasarımını üçte birlik alt kısmında Tekke Alanı, türbeye giden sokaklar ile Muğla bacalı,
bahçeli Yatağan evleri betimlenmiştir (minyatür detayı 7).

Minyatür 7: “Ahi Ebubekir Türbesi” adlı minyatür detay
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SONUÇ
Yazma eserlerde yer alan tarih, din, savaş, coğrafya, bilim, kültür, edebiyat gibi birçok konu nakkaşlara
esin kaynağı olmuş ve çeşitli konuların anlatıldığı yazma eserler için minyatürler tasarlamışlardır. Zengin
minyatürlü eserlerimiz başta Topkapı Sarayı Müzesi olmak üzere yurtiçi ve yurt dışında çeşitli müze,
kütüphane ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Birçok nedenden dolayı kaybolmaya başlayan, süratle erozyona
uğrayan, kültürümüz, örf-adetimiz, sanatlarımızın gibi ahi büyüklerimiz ve ahilikle ilgili bilgilerimiz de yok
olmaktadır. Türk tarihi, kültürü ve sanatlarımızın temsilcilerini konu alan güzel sanatların her dalında örnekler
vermeli, görsel materyallerle desteklenerek cazip hale getirilmelidir. Ahilik konusunda yayınların olmasına
rağmen Menteşe’deki ve Yatağandaki Ahiler hakkında yeterli bilgi yoktur. Ahi Ebubekir ve Türbesi
minyatürü, Menteşe yöresindeki yeterince bilinmeyen ancak Ahi teşkilatının yöremizdeki önemli
temsilcilerinden Ahi Ebubekir’i minyatür sanatı ile tanıtmak için tasarlanmıştır. Minyatürü yapılmamış birçok
konunun minyatürlerinin yapılması beklenmektedir. Türk minyatürlerinin en önemli özelliğinden biri
belgelemedir ve Ahi Ebubekir Türbesi konulu minyatürün yapılmasının amacı da budur. Ahi Ebubekir Türbesi
ile ilgili özgün minyatüre yer verilmiştir. Bu çalışmada yörenin değerlerini minyatürlerle tanıtmak ve minyatür
sanatı geleneğini sürdürmek maksadı ile Muğla’nın değerlerini yeni bir bakış açısıyla belgeleyen
minyatürlerin yapılması amaçlanmıştır. Özel arşivimizdeki fotoğraflar ve minyatürle, Ahilik bir kez daha
anlatılmış. Ahi Ebubekir ve Türbesi ile Yatağan ilçesinin zengin tarihi, kültürü, örf-adetlerine yer verilmiştir.
KAYNAKÇA
1.
Akça, B. (2002). Sosyal-siyasal ve ekonomik yönüyle Muğla (1923-1960). Ankara: Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Atatürk Araştırma Merkezi.
2.
Algar, H. (2010). Şed, Fütüvvet ve tarikat ehline has tasavvufî-folklorik bir gelenek. C.38.
İstanbul: TDV. İslam Ansiklopedisi.
3.
Ayiş, M. Ş. (2019/1). Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve ahiliğin rol modelliği.
BÜİFD.
Bingöl
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Dergisi,
2019,
sayı13,
s.111
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724465 (Erişim:14.07.2021)
4.
Bayram, M. (2001). Türkiye Selçukluları döneminde bilimsel ortam ve ahiliğin doğuşuna
etkisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/258221 (Erişim:20.06.2021)
5.
Bozyiğit, A. E. (1999). Günümüz Ankara’sında ahilikten kalan gelenekler, II.Uluslararası
Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s.71-77, Ankara.
6.
Kalafat, Y. (2003). Ahi türbeleri etrafında oluşan halk inançları (Diyanet İşleri Başkanlığı arşiv
kayıtlarına göre) TÜBAR-XIV. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156790 (Erişim:14.07.2021)
7.
Kazıcı, Z. (1988). Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlayan ve bir süre sonra
Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynayan dini-içtimai teşkilat. C.1, İstanbul: TDV. İslam
Ansiklopedisi.
8.
Koç, Ö. (2018). Menteşe Sancağı’nda Rodos seferi ile ilgili menkıbelerin-efsanelerin
minyatürlenmesi. 21.Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm önerileri Milletlerarası Sempozyum-SergiKonser-Çalıştay bildiri kitabı, 335-338, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
9.
Koç, Ö. (2020). Rodos seferi’nde Menteşe sancağı minyatürlerine bakış. Motif Akademi
Halkbilimi Dergisi, 2020, C.13, 809-826. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1145533
10.
Koç, Ö. (2021). Menazilname yazma eserindeki camii tasvir örnekleriyle günümüz Menteşe
sancağı’ndaki cami minyatürleri. Turan Stratejik Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli
Mevsimlik Dergi. C.13, sayı:50,191-206 https://www.turansam.com
11.
Kunduracı, O. (2007). Muğla-Yatağan Çevresindeki Türk Devri Mimarisi ve El Sanatları,
Muğla: Muğla Valiliği Kültür Yayını.
12.
Mete, Z. (2004). Menteşe, Anadolu beylikleriyle Osmanlılar döneminde Anadolu’nun
güneybatısını içine alan bölge. C.29, Ankara: TDV. İslam Ansiklopedisi.
107

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

13.
Mutlu, T. (2021). Belleklerde yaşayan ahiler, sözlü tarih. Muğla: Gece Kitaplığı.
14.
Oğuz, T. (2003). Ahilik, Yatağan: Yatağan Belediyesi Kültür Yayınları-III.
15.
Oğuz, T. (2006). Yatağan’da yetişenler, Yatağan: Yatağan Belediyesi Kültür Yayınları-IV.
16.
Oğuz, T. (2002). Yatağan 2002, İzmir: Yatağan Belediyesi Kültür Yayınları-1.
17.
Önal, M. N. (2003). Muğla efsaneleri (araştırma-inceleme), Muğla: Muğla Üniversitesi
Yayınları:39.
18.
Önge, M.Y. (1988). Ahi Evran zaviyesi, C.1, İstanbul: TDV. İslam Ansiklopedisi.
19.
Tatlıoğlu, K. (2012). Bir kavram olarak ahilik: sosyal psikolojik bir yaklaşım. 2.Uluslararası
Ahilik Sempozyumu Bildiri kitabı, (hzl.: K. Ceylan), C.1, 149 -163, Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.
20.
Uludağ, S. (1996). Fütüvvet, başlangıçta tasavvufi bir mahiyet taşırken XIII. yüzyıldan itibaren
içtimai, iktisadi ve siyasi yapılanmaya dönüşen kurum. C.13, İstanbul: TDV. İslam Ansiklopedisi.
21.
Ünsür, A. (2017). Ahilik sisteminde ahlak temelli çalışma ilişkileri ve günümüz bakış açısından
değerlendirilmesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333783
(Erişim:29.07.2021)
Görsel Kaynakça:
Minyatür 1. Camcılar, Nakkaş Osman ve ekibi, Surname-i Hümayun,32b, TSM. (Atasoy, N. (1997),
Surname-i Hümayun. Koçbank.
Minyatür 2. Geçit alayı, berber ve mum ustası, Nakkaş Levni, Surname-i Vehbi, 75b, TSM. (İrepoğlu,
G. (1999), Levni, s.144, İstanbul: Kültür Bakanlığı.
Minyatür 3. Zülkifl Nebi, Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı) Beyan-ı Menazil-i
Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han,66b (Yurdaydın, H. G. (1976). Nasühüs-silahi Matrakçı Beyan-ı
Menezil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

108

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

(16)
Dr. Öğr. Üyesi Ragsana HASANOVA23
İSTANBUL SU MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN GELENEKSEL TÜRK İŞLEMELERİ
VE KORUMA ÇALIŞMALARI
TRADITIONAL TURKISH EMBROIDERY AND CONSERVATION IN THE ISTANBUL WATER
MUSEUM COLLECTION

ÖZ
ADELL Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş. bünyesinde bulunan ÂB-ı hayat özel koleksiyonu Ocak
2021 tarihin ‘de Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından verilen Müze yetki belgesi sıra 62 ile ismini
değiştirerek İstanbul Su Müzesi (İSUM) olarak yenilemiştir. İstanbul Başakşehir’de bulunan müze yaklaşık
1000 m² kapalı alan içerisinde Roma Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Bizans Dönemi eserlerinin bulunduğu
müze İstanbul'da su ve su kültürüne ait 1.500'e yakın eser sergilenmektedir24.Koleksiyonda yer alan 122 adet
Geleneksel Türk İşlemelerini kapsayan tekstil eserler 19. ve 20. Yüzyılı kapsayan şehir işlemeleridir; İstanbul
ve Bursa yöreleri çoğunluktadır. Bu örnekler ait oldukları dönemleri yansıtan teknik, renk, desen ve
biçimlendirme açısından genel özelliklerini taşımaktadırlar. Müze çalışmaları kapsamında tekstil eserlerin
depolanması, korunması ve teşhiri çalışmaları yürütülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Su Müzesi, Geleneksel Türk İşlemeleri, Tekstil, Müze, Koruma,
Onarım.

ABSTRACT
ADELL Mixer and Valve Co. ‘Water of Life’ special collection within the body of the museum was
renewed as Istanbul Water Museum (İSUM) by changing its name with 62 in the Museum authorization
certificate given by the Ministry of Culture and Tourism in January 2021. Located in Istanbul Başakşehir, the
museum, which houses Roman Period, Ottoman Period and Byzantine Period artifacts within a closed area
of approximately 1000 square meters, has approximately 1,500 works belonging to water and water culture
in Istanbul. The 122 textile works in the collection are urban embroideries covering the 18th and 19th
centuries; Istanbul and Bursa regions are the majority. These examples have general characteristics in terms
of technique, color, pattern and form reflecting the periods they belong to. The scope of museum studies
storage of textile works, conservation and exposition studies are carried out.
Keywords: Istanbul Water Museum, Traditional Turkish Embroidery, Textile, Museum, Conservation,
Restoration.
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1. GİRİŞ
30 yıl önce aile soy ismiyle basılan mühürlerin ve aile yadigârlarının toplanılmasıyla başlanılan
İSTANBUL SU MÜZESİ koleksiyonu, bu gün su kültürünü yansıtan en büyük koleksiyona sahip müze
konumuna yerleşmiş durumdadır. Müze Türkiye ve dünyada su kültürü üzerine önemli bir koleksiyona
sahiptir. Müze koleksiyonunda günlük yaşamda önemli bir yere sahip olan hamam, temizlik ve ibadet için
aracılık eden taşınabilir kültür varlıklarına yer verilmiştir. Müze koleksiyonunda günümüze ulaşan su ve
temizlik kültürünün sanata yansımalarını göstermek amacıyla tarihi muslukların yanı sıra, sürahi, maşrapalar,
şifa tasları, mataralar, hamam kültürüne ilişkin eserler, ibrik, leğen, nalın, kazan, daldırma, hamam bohçası,
havlular, geleneksel Türk işlemeleri, su kültürünü yansıtan Batı ve Osmanlı dönemi tablolar, çeşme gravürleri,
kartpostallar ve arşiv belgeleri gibi eserler yer almaktadır. Osmanlı’da hamam, İstanbul yaşam kültürünün
kullanılan eşyalar da hamam kültürünün önemli bir parçası olarak görüldü. Havlu, peştamal, nalın, hamam
tası, sabun kutuları gibi eşyalar bu eşyaların başlıcaları arasında yer almaktadır.AB-ı Hayat: Geçmişten
Günümüze İstanbul’da Su ve Su Kültürü. Sergi Kataloğu. (2010, s 94) Bu yayınımızda İstanbul Su Müzesi
koleksiyonunda yer alan su kültürünün bir parçası olan tekstil eserler: Geleneksel Türk İşlemeleri ve
korunmasına yönelik çalışmalar ele alınmaktadır.
1.1
GELENEKSEL TÜRK İŞLEMELERİ VE KORUMA ÇALIŞMALARI
İstanbul Su Müzesi koleksiyonunda yer alan Geleneksel Türk İşlemeleri günlük yaşamı ve hamam
kültürünü yansıtmaktadır. Resim 1

Resim 1
İSTANBUL SU MÜZESİ 2021
İşleme, ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak, çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri
aracılığıyla; keçe, deri, dokuma çeşitlemeleri vb. üzerine yapılan bezemeler olarak tanımlanmaktadır. H.
Örcün BARIŞTA. ‘Türk İşleme Sanatı Tarihi’. (1984, s 92)
İstanbul Su Müzesinde yer alan işlemelerin tamamına yakın bir bölümü XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıla
ait örneklerden oluşmaktadır. İşlemelerin uygulandığı hamam kültüründe daha çok yaygın olarak kullanılan
havlular, işlemeli havlular (Peşkir), işlemeli hamam bohçaları, kadın hamam takımları, gelin hamamı
peştamalı vb. eserin müze envanter çalışması tamamlanarak teşhire hazır hale getirildi. Resim 2
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Resim 2
İSTANBUL SU MÜZESİ 2021
2021 yılı Ocak ayından itibaren İstanbul Su Müzesi depolarında ve teşhirinde yenileme çalışmaları
kapsamında envantere kayıtlı 122 adet Geleneksel Türk İşlemelerini kapsayan tekstil eserlerin periyodik
bakımları yapılarak kondisyon raporları hazırlandı. Çalışmalar kapsamında aktif olarak restoratörkonservatörler görev aldı. İşlemeli tekstil eserlerin katlanarak depolandığı ortamdan eserler çıkarılarak
yeniden ölçüleri alındı, belgeleme çalışması kapsamında genel ve detay fotoğrafları çekilerek raporlar
hazırlandı. Resim 3
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Resim 3
İSTANBUL SU MÜZESİ, GELENEKSEL TÜRK İŞLEMELERİNİN BELGELEME
ÇALIŞMASI. 2021
Uzun dönem katlı halde ve kapalı raflarda korunan eserlerin periyodik bakımı kapsamında hepa filtreli
müze süpürgesi ve aspirasyon cihazlarının yardımıyla tozlardan arındırıldı. Mekanik temizlik kapsamında
yumuşak uçlu fırçalar ve asitsiz kağıtlar kullanıldı. Günlük yaşamda yoğun kullanılmış etnografik eserlerin
tozlardan arındırılması büyük önem arz etmektedir. Kompozit tekstil eserlerin (örneğin: dival işi tekniği)
desenli kısımlarında hacim nedeniyle toz birikintileri yoğun gözlemlenmektedir. Toz partiküllerinde ve ya
tekstil üzerinde oluşan protein (gıda, kan vb.) kaynaklı lekelerde ortam koşullarına bağlı olarak bakteri
oluşumu ve biyolojik bozulmalar yoğun görüldüğünden, ilk aşamada mekanik temizlikle çalışmalar
yürütülmektedir. Resim 4

Resim 4
İSTANBUL SU MÜZESİ, TEKSTİL ESERLERDEMEKANİK TEMİZLİK UYGULAMASI.
2021
Mekanik temizlik çalışması tamamlanan eserlerin yapım tekniği ve malzeme bilgisinin envantere
eksiksiz aktarılması amacıyla, dijital mikroskopla incelemeler yapılarak belgeleme çalışmaları yapıldı. Resim
5
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Resim 5
İSTANBUL SU MÜZESİ, ENV. NO 434 İŞLEMELİ BOHÇA,18.YY. MİKROSKOBİK
İNCELEME AŞAMASI.
Geleneksel Türk İşlemelerini kapsayan tekstil eserlerin malzeme bilgisi, ölçüleri ve kondisyon durum
raporları tamamlandıktan sonra, tekstil eserlerin korunması için müze vitrininde ve depolarda ±18-20 ºC
sıcaklıkta ve ±%50-55 bağıl nemde iklimlendirme koşulları oluşturuldu. Tekstil eserlerin ölçülerine uygun
paslanmaz metal malzemeden raylı çekmeceli raflar temin edilerek eserler asitsiz rulo ve kağıtlara sarılarak
çekmecelere yerleştirildi. Resim 6

Resim 6
İSTANBUL SU MÜZESİ, TEKSTİL ESERLERİN DEPOLAMASI
Kondisyon raporları hazırlanan 122 adet tekstil eserin kondisyon durumu: Az hasarlı (mekanik
tahribatlar), orta hasarlı (fiziksel ve kimyasal bozulmalar) ve çok hasarlı (fiziksel, kimyasal ve biyolojik
bozulmalar) olarak sınıflandırıldı. Sergilenmek üzere seçilen eserlerin onarımı, bilimsel restorasyon ve
konservasyonun ilke ve kuralları çerçevesinde yapılarak tamamlandı. Resim 7
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Resim 7
İSTANBUL SU MÜZESİ, TEŞHİRİ.2021
SONUÇ
Etnografik eser koleksiyonuna sahip her bir müze, eserlerin depolamasından belgelemesine,
restorasyon ve konservasyonundan teşhirine kadar kapsamlı çalışmaları eş zamanlı yürütmesi gerekmektedir.
Özellikle, etnografik tekstil eserlerde kullanıldığı dönemde de yıpranma ve hasarların oluştuğunu
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gözlemlemekteyiz. Müzeye hasarlı olarak dahil olan eserlere müze bünyelerinde oluşturulan restorasyon ve
konservasyon laboratuvarlarında önleyici koruma kapsamında çalışmaların yapılması mutlaktır. Örneğin:
kompozit tekstil eserlerde işlemelerin ve ya kabartmaların kırılmaması açısından depolarda rafların içine
serilerek, işlemesiz olan eserlerin ise rulo halinde saklanması önleyici koruma çalışmaları kapsamında
önerilmektedir. Müze teşhirinde manken üzerinde sergilenen tekstillerin kumaşlarında süzülmelerin
oluşmasını engellemek amacıyla sergilendiği sürenin en az üç katı depoda yatay şekilde dinlenilmesi eserlerin
daha uzun ömürlü korunmasına yardımcı olacaktır. Bu türlü primitif koruma yöntemleriyle eşsiz kültürel
zenginliğe sahip müzelerin eserleri gelecek nesillere tahribatsız şekilde aktarılması sağlana bilir. İstanbul Su
Müzesi tekstil koleksiyonu eserlerinin belgelenmesi, depolanması, restorasyon ve konservasyon
uygulamalarının yürütülmesi ve teşhire hazırlık çalışmaları örnek teşkil etmektedir.
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(17)
Dr. Öğr. Üyesi Ragsana HASANOVA25
ETNOGRAFİK TEKSTİL ESERLERİN KORUNMASINDA RESTORASYONUN ÖNEMİ VE
UYGULAMA SÜRECİ
IN THE PROTECTION OF ETHNOGRAPHIC TEXTILE WORKSTHE IMPORTANCE OF
RESTORATION AND IMPLEMENTATION PROCESS

ÖZ
Türk halkı birçok asırlık tarihi boyunca kendi kültürünü yansıtan dekoratif-tatbiki sanat
eserleriniortaya koymuştur. Özellikle giyim-kuşamı ve günlük hayattaki kullanımı kapsayan tekstil eserler
grubu, yaygın olan en eski maddi kültür örneklerindendir. Kültürel Mirasımızda önemli yer tutan tekstil
eserler, yüksek kalitede işlenme tekniğine, renk ve desenine göre tekrarlanmaz özgün ustalığa sahiptirler. Türk
işlemeleri teknik ve kompozisyon açısından kendi köklerine bağlı kalarak, Türk halkının tarihine şahitlik
etmektedirler. Kültür tarihimizin elçileri olan tekstil eserler zamanın aşındırıcı etkilerine karşı itinalı koruma
ve onarım çalışmalarına tabi tutulmaktadırlar. Maddi kültür örnekleri olan eserlerin gelecek nesillere
aktarılması için müzelerde ve müzelere bağlı depo ve laboratuvarlarda önleyici çalışmalar yürütülmektedir.
Etnografik tekstil eser koleksiyonuna sahip zengin müzeler kategorisinde T.C Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı Etnografya Müzesi yer almaktadır.
2018 yılında Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı
uzmanları tarafından organik eserler grubunda yer alan tekstil eserlerin restorasyon ve konservasyon
uygulamaları yürütülmektedir. Makalemizde müze envanterine kayıtlı, envanter numarası 92 olan ‘Yağlık’
isimli eserin restorasyon ve konservasyon süreci ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: tekstil eser, restorasyon, konservasyon, restorasyon dikişi, müze.

ABSTRACT
Throughout history, Turkish people have produced decorative-applied works of art that reflect their
own culture. Textile artifacts, especially clothing, are among the oldest examples of material culture. Textile
works, which have an important place in our cultural heritage, are unique works that cannot be repeated
according to their high quality processing technique, color and pattern.
Turkish embroideries, by adhering to their roots in terms of technique and composition, witness the
history of the Turkish people. Textile artifacts, which are the ambassadors of our cultural history, are
subjected to careful protection and repair works against the corrosive effects of time. Preventive studies are
carried out in museums and in warehouses and laboratories affiliated to museums in order to transfer the
artifacts, which are examples of material culture, to future generations. In the category of museums with a
rich collection of ethnographic textile works, the Ethnography Museum, affiliated to the Istanbul Beylerbeyi
Sabanci Maturation Institute of the Ministry of National Education, is included. Restoration and conservation
practices of textile works included in the organic works group are carried out by the experts of the Restoration
and Conservation Laboratory, which was established within the Institute in 2018. In our article, the
restoration and conservation process of the work named "Yaglık", which is registered in the museum inventory
and has inventory number 92, will be discussed.
Keywords: textile works, restoration, conservation, stitches used in textile conservation, museum.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de 1920’li yıllarda başlayan etnografya müzeciliğine yönelik çalışmalar, 1930’lu yılında ilk
etnografya müzesi olan Ankara Etnografya Müzesi’nin açılmasının ardından günümüze kadar çeşitli
örneklerle gelmiştir. Günümüzde artık doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar hemen her ilimizde bir veya
daha fazla etnografya müzesi bulunmaktadır. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müze Kataloğu (2021, s. 8)
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı Etnografya Müzesi örnek müzelerden biridir ve
her geçen gün koleksiyonu zenginleşmektedir. 1988 yılından günümüze kadar mevcudiyetini sürdüren müze,
2018 yılında kapsamlı bakım-onarım çalışmalarının ardından, modern müzeciliğe cevap veren depolama
koşullarına ve teşhire sahiptir. Müze envanterine kayıtlı tekstil eserler, senelik periyodik bakım çalışmalarına
tabi tutulmaktadırlar. Önleyici koruma çalışmaları kapsamında tekstil eserler asitsiz materyallere sarılarak
veya özel dikilen kılıflara yerleştirilerek korunmaktadırlar. Koleksiyonun büyük bir bölümünü 18, 19 ve 20.
Yüzyıla tarihlenen tekstiller: dival işi tekniğiyle işlenmiş salta, gelinlik ve bindallılar, kordon tutturma
tekniğiyle hazırlanmış cepken ve üçetekler, tel kırma, tel sarma, hesap işi, dival işi ve Türk işi iğne
teknikleriyle işlenmiş örtü, bohça, peşkir ve yağlıklar, pul dikme tekniğiyle hazırlanmış kahve puşidesi, dival
işi tekniğiyle işlenmiş seccade, süzeni tekniğiyle hazırlanmış damat tıraş önlüğü, iğne oyalı çevreler, yazmalar,
yatak örtüleri ve birçok eser oluşturmaktadır. Bu eşsiz tarihi eserlerin müze envanterine dahil olmadan önce,
günlük yaşamda kullanılması sebebiyle, döneminde de birçok tahribata maruz kaldıklarını görünüşün analizi
esnasında gözlemlemekteyiz. Müze eserlerinde aktif bozulmalara sürükleyen tahribatları aradan kaldırmak ve
sergilenmeye hazırlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 2018 yılında müzeye bağlı ‘Taşınabilir Kültür
Varlılarının Koruma ve Onarım Laboratuvarı’ faaliyete başladı. Laboratuvar bünyesinde ağır hasarlı olan veya
tarihi değer açısından önem arz eden eserlere öncelik verilerek aktif onarım uygulamalarına tabi tutulmaktadır.
Bu çalışmalar kapsamında müze envanterine kayıtlı envanter numarası 92 olan ‘Yağlık’ isimli tekstil eserin
restorasyon çalışmaları 2020 yılının Ekim ayında başlanıldı.
1.1
‘YAĞLIK’ İSİMLİ ETNOGRAFİK TEKSTİL ESERİN RESTORASYON VE
KONSERVASYON YÖNTEMLERİ
Envanter numarası 92 olan ‘Yağlık’ isimli tekstil eserin restorasyon ve konservasyon uygulamalarına
başlamadan önce, mikroskobik ve görünüşün analizleri yapıldı. Uygulamaya alınan eserin restorasyon öncesi
genel ve detay fotoğrafları çekilerek envanter bilgileri kontrol edildi ve restorasyon belgeleme formuna
yazıldı. Resim 1

Resim 1.
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ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESER. RESTORASYON ÖNCESİ GENEL
GÖRÜNÜŞÜ

Resim 1. 1
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESER. RESTORASYON ÖNCESİ DETAY
GÖRÜNÜŞÜ
Bitkisel lifli tekstil eser grubuna ait keten kumaştan üretilen ‘Yağlık’ eserin ölçüsü 46 x 97 cm’dir.
Krem rengi keten dokumadan hazırlanmış yağlığın iki kısa kenarına stilize edilmiş geometrik ve bitkisel
motiflerden oluşan desen, üzerine düz hesap iğnesi, muşabak, sarma ve balıksırtı teknikleriyle işlenmiştir.
İşlemede mavi, yeşil ve somon rengi ipek ipliklerle altın ve gümüş rengi kılaptan kullanılmıştır. Yağlığın
işleme bulunan kenarlarına oya yapılmıştır. Eser 18.11.1988 yılında Ankara Olgunlaşma Enstitüsünden devir
edilerek müze koleksiyonuna dahil olmuştur. Envanter çalışmalarına yanı sıra, tarihi işlemelerdeki desen
arşivinin oluşturulması amacıyla, müze envanterine dahil tekstillerin vektörel çizimleri de yapılarak belgeleme
çalışmaları zenginleştirilmektedir. Resim 2

Resim 2
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ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERİN DESENİNE AİT VEKTÖREL ÇİZİM
Tekstil uzmanları tarafından mikroskobik incelemeler ve analizler sonucu, eserin yapım aşamasında
kullanılan iplikler ve yöntemleri belirlenerek envanter bilgilerine işlenmektedir. Resim 3

Resim 3
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERE AİT KATALOJİK BİLGİLER
‘Yağlık’ isimli etnografik tekstil eser üzerinde yaptığımız görünüşün analizi, eserin yapım tekniği,
deseni ve malzeme bilgisinin elde edilmesine yanısıra, eser üzerinde gözlemlenen bozulmalara yönelik de
yapılmaktadır. Görünüşün (visual) analizi esnasında tekstil eserin zemin kumaş yüzeyinde lekelenmeler,lif
kırılmaları, küf ve yağ lekeleri, envanter numarası baskı izi, atkı çözgü ipliklerinde dağılma ve deformasyon
gözlemlenmiştir. Tespit edilen tahribatlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulma sonucu oluşmuştur. Eser
orta hasarlı olarak belgeleme formuna kayd edilerek uygulamlara alındı.Resim 4
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Resim 4
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERDE TESPİT EDİLEN BOZULMALAR.
DETAY GÖRÜNÜŞ
Tekstil eser üzerinde yapılan görünüşün analizi sonrası, mikroskobik inceleler yapılarak belgeleme
çalışmaları tamamlandı. Mikroskobik incelemeler bilimsel restorasyon ve konservasyon müdahalelerine yön
vermektedir. Mikroskobik incelemeler sayesinde, eser üzerinde görünen lekelenmelerin ve yüzey kirliliğinin
kumaşın atkı ve çözgüsünden oluşan örgü yapısına nufuz etme oranını tespit ediyoruz. Bu incelemeler
sonucunda, esere uygulanacak temizlik yöntemine karar verilmektedir.Aynı zamanda bu yöntem ile eserin
yapım tekniği ve malzeme çeşitliliği de tespit edilmektedir. Resim 5
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Resim 5
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERDE MİKROSKOBİK İNCELEME
GÖRÜNTÜSÜ
Görünüşün ve mikroskobik incelemeler sonucu, eserde tespit edilen tahribatlara dair bozulma paftaları
hazırlanmaktadır. Her bir bozulma detayına dair uygun görülen lejantlar eser üzerine yerleştirilen asetatlara
çizilmektedir. Resim 6

Resim 6
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERİN BOZULMA PAFTASI
Tekstil eserle ilgili elde edilen veriler doğrultusunda esere uygulanacak restorasyon ve konservasyon
uygulamalarına dair iş programı hazırlanmaktadır. Hazırlanan iş programı müze bünyesinde oluşturulan
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uzman danışma kurulu tarafından onaylandıktan sonra, restorasyon belgeleme formuna yazılarak
uygulamalara başlanılmaktadır. Tablo 1
•Eser için laboratuvarda uygulama alanının oluşturulması;
•Tekstil Eserin restorasyon ve konservasyon öncesi fotoğraflarının çekilmesi;
•Tekstil eserin envantere kayıtlı ölçüleri ile mevcut ölçülerinin kıyaslama
çalışmalarının yapılması;
•Visual (Görünüşün) analizinin yapılması ve envanter bilgilerinin doldurulması;
•Tekstil Eserin hasar tespitinin yapılması, eserlerin restorasyon ve konservasyon
çalışmalarına başlamadan önce çizim ve bozulma paftalarının hazırlanması;
•Mikroskobik analiz ve detay resimlerinin çekilmesi;
•Tekstil Eserin yüzeyinin kir ve tozlardan arındırılması. Kuru temizlik yapılırken eser
üzerine monofilament tel konularak aspirasyon işleminin yapılması; Resim 7
•Tekstil Eserin belirli kısımlarında rastlanan lif kırılmalarının düzleştirilmesi için
soğuk buhar ve kurutma kartonu yardımıyla preslenerek düzleştirilmesi ve eserin kaybettiği
nemin yapay yolla emdirilmesinin sağlanması;
•Tekstil Eserin üzerinde oluşan lekelerin ve kirliliğin mekanik ve ya yarı ıslak metotla
tekstilden temizlenmesi;Resim 8
•Tekstil Eserin kumaş kayıpları ve yırtıkların olduğu alanlar renk analizi sonucuna
göre doğal boya ile boyanmış uygun bir kumaşla desteklenmesi;
•Destek kumaşın (gerekirse) eser üzerine sabitlenmesinde ince restorasyon iğneleri
kullanılması;
•İplik numarası, iplik bükümü ve renk analizi sonucuna göre doğal boya ile boyanmış
ipek ipliklerle restorasyon ve konservasyon gerekli alanlarda belirlenmiş olan dikiş
tekniğinin uygulanması;
•Teşhire hazır hale getirilecek şekilde konservasyon çalışmalarının
tamamlanması.Resim 9
Tablo 1
ENV. NO: 92 ‘YAĞLIK’ İSİMLİ TEKSTİL ESERE UYGULANACAK RESTORASYON VE
KONSERVASYON UYGULAMALARININ İÇERİĞİ
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RESİM 7
ASPİRASYON
AŞAMASI

YÖNTEMİYLE

YÜZEY

KİRLİLİĞİ

TEMİZLİĞİ.

RESTORASYON

Yüzey kirliliğinin temizliği eser yüzeyine yerleştirilen monofilament tel üzerinden çekim gücü
ayarlanabilen müze süpürgeleri ve ya aspirasyon cihazları yardımıyla yapılmaktadır. Eserin ön ve arka
yüzeyinin kuru temizliği tamamlandıktan sonra, saf su, asitsiz sabun ve organik çözücülerden hazırlanan
solüsyon yardımıyla leke ve lif aralıklarındaki kirlilik itinalı temizlenmektedir. Restored Masterpieces.
Conservation in the Hermitage.(2018, 122-127)

RESİM 8
YARI-ISLAK YÖNTEMLE ASİT İNDİRGEME VE LEKE TEMİZLİĞİ. RESTORASYON
AŞAMASI
Mekanik ve kimyasal yöntemle yüzey kirliliği ve lekeler temizlenen eserde, tespit edilen sökülmeler
ipek ipliklerle dikilerek teşhire hazır hale getirildi.

RESTORASYON ÖNCESİ

RESTORASYON SONRASI

RESİM 9
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RESTORASYON VE KONSERVASYON SONRASI MÜZE TEŞHİRİNDE
SONUÇ
Günlük kullanım sebebiyle döneminde de büyük tahribatlara maruz kalan tekstil eserler gurubu,
müzelerde periyodik bakımlara tabi tutulmaktadırlar. Tekstil eseri oluşturan hayvansal ve bitkisel lifler
organik malzeme olması, aynı zamanda kimyasal ve fiziksel yapısı nedeniyle çevresel iklim koşullarına karşı
hassas malzemelerdir. Tarih boyunca ham kumaş üzerine farklı malzemelerden (ipek iplik, kılaptan, tel sırma
vs.) yapılan zengin işlemler bu eser grubunu kompozit eser kategorisinde değerlendirmemize neden
olmaktadır. Farklı malzemelerin bir eserde toplanması ve her bir malzemenin kimyası gereği ısı ve neme göre
farklı bozulmalara farklı oranlarda maruz kalması, eserlere yapacağımız her bir müdahalenin eser bazında
bireysel ele almamızı gerektirmektedir.
KAYNAKÇA
1.
Restored Masterpieces. Conservation in The Hermitagge 2018. Saint Petersburg. The State
Hermitage Publishers, P 144
2.
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müze Kataloğu (2021). MEB, s 175
3.
Semra KIR ŞİMŞEK (2019). Türk İğnesinin Mucizesi - OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ.
MEB, s 246
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https://sabanciolgunlasma.meb.k12.tr/icerikler/muzemiz_2307656.html
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(18)
Dr. Öğretim Üyesi Hande EROL26
KUZEY KIBRIS’TAKİ ETNİK SORUNLARIN SEMBOLLERİ: POLİTİK PSİKOLOJİ
AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
SYMBOLS OF ETHNIC PROBLEMS IN NORTH CYPRUS: AN ASSESSMENT FROM POLITICAL
PSYCHOLOGY

ÖZ
Semboller, kahramanlar, ritüeller, toplumsal değerler gibi kavramlar toplumların yazılı olmayan
kültüründe var olan ifade biçimleridir. Toplumlar savaş, katliam, soykırım gibi felaketlerin rehabilitesi için
bir takım semboller kullanmışlardır. Kuzey Kıbrıs Türkleri de Rumlar ile yaşadıkları çatışmalar, Rumlar
tarafından maruz bırakıldıkları tedhiş hareketleri sonrası yaşadıkları travmayı atlatmak için bu sembollerden
yararlanmışlardır. Bu çalışmada Kıbrıs Türklerinin ulusal bilinç ve moralini yükseltmek, kendileri ve Rumlara
karşı verdikleri mücadele ile gurur duymaları, şehitlerinin hatıralarına saygı için kurulmuş müze, abide ve
anıtlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: KKTC, travma, müze, anıt, Kıbrıs sorunu.

ABSTRACT
Concepts such as symbols, heroes, rituals, and social values are forms of expression that exist in the
unwritten culture of societies. Societies have used some symbols for the rehabilitation of disasters such as
war, massacre and genocide. The Turkish Cypriots of Northern Cyprus also benefited from these symbols to
overcome the trauma they experienced after the conflicts with the Greeks and the terrorist acts they were
exposed to by the Greeks. In this study, museums, monuments and monuments established to raise the national
consciousness and morale of the Turkish Cypriots, to be proud of themselves and their struggle against the
Greeks, and to respect the memories of their martyrs were examined.
Keywords: TRNC, traouma, museum, monument, Cyprus issue.
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GİRİŞ
Toplumsal yas süreçlerinde hayatta kalanlar, bu duyguyla baş edebilmek için bir takım yollar ararlar.
Toplumsal sembollerle varlığını sürdüren yas duygusu, kavramlar, değerler ya da isimler yoluyla
somutlaşabilir. Savaş ya da travma yaratan olaylardan sonra inşa edilen anıtlar ve semboller de toplumsal
rehabilitenin bir parçasıdır. Ünlü psikanalist Vamık Volkan’ın ifadesiyle “ paylaşılan toplumsal yas tutmaya
verilen tipik bir davranış anıtlar yapmaktır. Bu anıtlar bir savaşta kaybolanları, bir felaketin tasarımını veya
bir savaş sırasında topluma şeref veren kahramanları hatırlatır. Anıtların değişik duygusal anlamları vardır”(
www.gazeteduvar.com.tr). Anıtlar bir ulusun yaşamış olduğu travmaları gelecek kuşaklara aktarmak, verilen
kayıpların yasını tutmak ve onları anımsamak için inşa edilen yapılardır. İnşa edilen anıtların bir toplumun
ulusan kimliğini yansıttığını ve bu kimliğin de gelişen siyasi olaylar çerçevesinde de farklılıklar
gösterebileceği düşünülmüştür. Anıtlar,
geçmişin günümüzde nasıl algılandığını anlamak ve
anlamlandırmaktır. Kolektif bellek ve ulusal kimlik arasında ilişki kurarlar. Anıtlar, şehitlik anıtları ve müzeler
geçmişte yaşanılan çatışmaların; politik ve toplumsal alanlarda somutlaşarak yalnızca geçmişle bağlantı
kurma görevini değil ayrıca açıklama ve olumlama görevlerini de üstlenirler ( Okray, Şimşek, 2011: 7).
Kıbrıslı Türkler ve Travma
Kıbrıs Sorunu; yarım yüzyıla dayanan geçmişi ile toplumsal hafızada onarılması güç derin
zedelenmeler yaratmıştır (Günalp, 2011:5). Ünlü psikanalist Vamık Volkan’a göre; “savaş gibi toplumun
bütününü etkileyen felaketlerin ardından eğer toplum kayıplarının ardından yasını tutamamışsa veya
çaresizlik, utanç ve aşağılanma gibi duyguları ters çevirememişse bu bitmemiş psikolojik süreç diğer
kuşaklara aktarılacaktır “ (Volkan, 2001: 97 ).
1950’lı yıllarda Kıbrıs adasında yaşayan Rumların Türklere karşı başlattığı tedhiş hareketleri
sonrasında, toplumsal şiddet, savaş ve çatışmalara dönüşmüştür. Kıbrıs’ta her an bu çatışma ortamında
yaşamak durumunda kalan, kayıplarının ardından hayatta kalma mücadelesi veren Kıbrıs Türk toplumu
kuşatılmışlık duygularını muhabbet kuşları ile sembolize etmişlerdir. Volkan’a göre “bu kuşlar adaya özgü
bir kuş olmamasına rağmen kahvelerde, bakkallarda, evlerde geri kalanlara büyük bir coşku vermektedir.
Kuşlar yaşananlara tanık olan Türk gruplarının psikolojik ihtiyaçlarının dışsallaştırılmasının bir yönünü ortaya
koymaktadır” ( Yavuz-Hatipoğlu, 2020: 135-136.)Toplumun seçilmiş travmaları ile ilgili anıları, algıları,
beklentileri, arzuları, korkuları ve diğer bütün duyguları paylaşılmış bazı imgelere yansıtılırlar ve bu zihinsel
temsiller savaş gibi büyük felaketler yaşamış toplumların kimliklerini oluşturmalarında önemli bir referans
noktası olur ( Günalp, 2011:1).
1. Şehitlikler, Anıtlar, Müzeler
1.1. Karaoğlanoğlu Şehitliği, Barış ve Özgürlük Anıtı-Müzesi
1974 yılında Rumların Kıbrıslı Türklere ağır saldırılarına Türkiye müdahale ( 1959 Anlaşmaları
garantörlük hakkını kullanarak) etmiş ve 1974 Kıbrıs Barış Harekarı gerçekleşmiştir. Söz konusu harekâtın
anısı ve Türk ordusunun kahramanlık hikâyeleri, denizden ilk çıkarmanın yapıldığı Karaoğlanoğlu Plajı
mevkisinde inşa edilen anıt, müze ve şehitliklerde sergileniyor. Karaoğlanoğlu Şehitliği, Kıbrıs Barış
Harekâtı’nda şehit olanların anısına 20 Temmuz 1976'da inşa edildi. Şehitlik ismini Kıbrıs Harekatı'nda adaya
ilk çıkan TSK alay komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’ndan aldı. Şehitlikte, 8 subay, 5 astsubay, 58 erbaş
ve er olmak üzere 71 Türk askerinin mezarı bulunuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müzelerde yansıtılıyor
- Son Dakika Haberleri (trthaber.com)
Anıtın bulunduğu Yavuz Çıkarma Plajı ise adını 20 Temmuz 1974 tarihinde verilen ilk şehit olan
Tank.Kd.Ütğm. Yavuz Sokollu’dan almıştır. Anıttaki resimler, Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları
arasındaki acılarını, 1974’teki Barış Hârekatı’yla adaya barış gelmesini ve ulaşılan barışı simgeler. “Gittikçe
yükselen ve yüksek elemanı kucaklayıp onun hareketine katılan kütle de Kıbrıs Türk toplumunu ve onun
ezilmiş durumdan toparlanıp, güçlenerek mücadele edişi, Anavatan’dan gelen güç ile birleşerek özgürlüğe
doğru yükselişi ifade etmektedir. Birbiri ile kucaklaşan iki kütle arasındaki boşluk, Kıbrıs’tan Anavatan’a
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açılan Ümit Kapısı’nı simgelemektedir”. “Ana gövde 11 adet sütunun birleştirilmesinden oluşturulmuştur ve
bu 11 sütun 1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıları simgelemektedir. Barış ve Özgürlük
Anıtı Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde inşa edilmiştir. Anıt Türk Ordusu’nun Kıbrıs adasına 1974
yılında yaptığı çıkarma harekâtının olduğu yerde yükselmektedir. “Anıtın adı ‘Barış ve Özgürlük’ olarak
adlandırılsa bile Barış Harekâtı’nın başladığı yere konumlandırılması aslında savaşın ardından gelen barış ve
özgürlüğü simgeler niteliktedir”. Kıbrıs adasına barış ve özgürlüğün gelebilmesi için ‘savaşılmış ve şehitler
verilmiştir’ gerçeğini hatırlatmak ister gibi durmaktadır” ( Okray, Şimşek, 2011: 7-19).
Bu anıtta Şehitler Abidesi gibi savaşta şehit olanların anısına saygı, tam bağımsızlık altında
yaşayabilmek için hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin birçok fedakârlıkta bulunduğu mesajları da
verilmektedir.
Barış ve Özgürlük Müzesi ise Girne'de, Karaoğlanoğlu Şehitliği ile Barış ve Özgürlük Anıtı'nın
ortasında bulunan Barış ve Özgürlük Müzesi'nde, 1974 Harekatı'na katılan askerlerin kahramanlıkları
anlatılmaktadır. “Harekatın başladığı 20 Temmuz gecesi karargah olarak kullanılan evin girişinde meydana
gelen patlamada 50'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, Hava İrtibat
Subayı Pilot Binbaşı Fehmi Ercan ve iki er şehit olmuştur”. Ev aynı tarihi bir belge niteliğindedir. Kıbrıs Barış
Harekatı'nı yaşatmak için müze haline getirilerek 1976 yılında Barış ve Özgürlük Müzesi olarak resmi törenle
ziyarete açılmıştır.. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müzelerde yansıtılıyor - Son Dakika Haberleri
(trthaber.com)
1.2.
Şehitler Abidesi:
1963 yılında KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yapılmıştır. Siyah mermerden kaide üzerinde obelisk
şeklinde beyaz mermerle kaplıdır, etrafında KKTC ve Türk bayrakları ile bronz ay-yıldız, yarım ay şeklinde
obeliski saran sarı taştan inşa edilmiş burçlar bulunur ( Okray, Şimşek, 2011: 7-19).

‘Kıbrıs’ta Türk varlığının idamesi ve bu topraklarda var olması için canını veren şehitlerin anısına
dikilmiştir. Kıbrıs Türkü’nün mutlu gayelere ulaşma ülküsünün bir simgesidir. Kıbrıs Cumhuriyeti (19601963) döneminde Türkler tarafından inşa edilen ilk anıttır. Yarım ay şeklinde Lefkoşa’nın burçlarını
simgeleyen burçların açık olan tarafı Beşparmak Dağları’na diğer bir deyişle Türkiye’ye dönüktür. Anıtta
yazılan kitabede bu anıtın ‘Kıbrıs’ı bir Türk vatanı’ yapmak için verilen tüm şehitlerin ortak mezar taşı olduğu
vurgulanmaktadır. Anıtın açılışından bir süre sonra Kanlı Noel olayları yani Rumların Kıbrıs Türklerine karşı
başlattıkları soykırım hareketi başlamıştır. Ancak bu anıt 28 Ocak 1963’te yani bu olaylardan aylar önce inşa
edilmiştir. Bu anıt ile Kıbrıs’ın bir Türk vatanı olduğu ve Türkiye ile bölünmez bir bütünlük içerisinde olduğu
ve hatta “ Yüzümüz her zaman Türkiye’ye dönüktür” mesajı da verilmektedir. Kıbrıs Türkleri için gelecek
yardımın Türkiye’den beklendiği diğer bir yan anlam olarak değerlendirilebilinir. 1955 yılında Kıbrıslı
Rumların yükselen milliyetçilik hareketlerine karşı şehit olan Türkler adına dikilmiş olan bu anıt Türklerin
milliyetçiliklerinin bir simgesi olarak da değerlendirilebilinir( Okray, Şimşek, 2011: 7-19).
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1.3.
TMT Anıtı:
2002 yılında başkent Lefkoşa’da yapılmıştır. 11 burç ile çevrelenmiş göğe doğru yükselen beyaz renkte
obelisk, KKTC ve Türk bayraklarından oluşmaktadır. Anıtın ön kısmında TMT andı yazılıdır.
1958 yılında Rumların ENOSİS ve Türkleri adadan atma politikalarına karşı Kıbrıs Türkü’nün
mevcudiyetini korumak için kurulmuş olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın hizmetlerini hatırlatmak ve şehit
olanların
anısını
yaşatmak
amacıyla
dikilmiştir.

KKTC’nin ilanından sonra yapılan son anıttır. 2002 yılında Türkler ile Rumlar arasında bir federasyon
kurmak için BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ortaya atılan Annan Planı ile ilgili görüşmelerin
başladığı yıla denk gelmektedir. “Bu tarihte inşa edilmesi çok anlamlı bulunmuştur. Türk Mukavemet
Teşkilatı (TMT) 1 Ağustos 1958 yılında temel olarak Kıbrıs Türk halkının can, mal, namus ve şerefini
korumak, Kıbrıs Türkü’nün özgür yaşamasını sağlamak, Rumların saldırılarına karşı koymak, birlik ve
beraberliği korumak ve son olarak da Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bağlılığını sürdürmek amacı ile
kurulmuş bir örgüttür. Annan Planı ile birlikte ortaya çıkan siyasi gelişmeler ile birlikte inşa edilen bu anıt
Kıbrıs’ta Türk Milliyetçiliğinin bir sembolü olarak değerlendirilmiştir.” ( Okray, Şimşek, 2011: 7-19).
1.4. Zafer ve Özgürlük Anıtı:
1979 yılında Gazimağusa şehrinde yapılmıştır. En üstte Atatürk büstü olan, birçok insan figürünün üst
üste gelmesinden oluşan anıt, KKTC ve Türk bayrakları ile çevrilmiştir. Heykelde toplam 32 figür vardır.
Şehitler, askerler, kadınlar, erkekler, çocuklar, yaralılar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş’ın
heykellerinden oluşan anıt, çekilen acılar, verilen şehitler ve zaferle birlikte Atatürk ilkeleri doğrultusunda
gelişecek olan yeni nesle vurgu yapmaktadır. www.tankutoktem.com
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Anıt, Gazimağusa surlarının hemen dışına inşa edilmiştir. Kıbrıs’ta inşa edilen birçok anıt gibi dönel
bir kavşağa inşa edilmiştir. Anıt Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde inşa edilmiştir. KKTC’deki en büyük
anıt olma özelliğini taşımaktadır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müzelerde yansıtılıyor (aa.com.tr)
Zafer ve Özgürlük Anıtı, Atatürk figürü kullanılan tek anıttır. Bu anıtta verilen anlamı incelediğimizde
Kıbrıs Türklerinin yaşam mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı arasında bir benzerlik
kurulmuş, Atatürkçülüğe vurgu yapan bir anıt olarak değerlendirilmiştir ( Okray, Şimşek, 2011: 7-19).
1.5. Barbarlık Müzesi:
Lefkoşa’da bulunur. “Kanlı Noel” olaylarının sembolü haline gelmiştir. Ev 1 Ocak 1966 tarihinde
"Barbarlık Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. 1974 Barış Harekâtından hemen sonra kurulan Eski Eserler ve
Müzeler Dairesi Müdürlüğü tarafından 1975 yılında tadilattan geçip yeniden düzenlenmiştir. Müze 1980’de
Bakanlar Kurulu kararı ile kamulaştırılmıştır. Daha sonra yenilenmiş ve 14.02.2000 tarihinde resmi bir törenle
yeniden hizmete girmiştir ( Sazak, 2016,11).

. Albay Dr. Nihat İlhan ve ailesinin oturduğu ev, Rumlar tarafından 24 Aralık 1963 tarihinde odaları
ve duvarları 33 kurşunla delik deşik edilmiştir. Dr. İlhan’ın eşi Mürüvvet Hanım, 6 aylık oğlu Hakan, 6
yaşındaki oğlu Murat ile 4 yaşındaki Kutsi banyo küvetinde barbarca katledilmiştir. Barbarlık Müzesinde,
kırmızı boya ile tavandan aşağıya doğru insanın üzerine akan kan motifi verilen “Aralık 1963” yazısı
bulunmaktadır. Yapılan baskında atılan silahlar sonucu oluşan kurşun izleri, tavanda ve duvarlarda siyah
çerçeve içerisine alınmıştır. Bir odada 1963-1964 yıllarında yaşanan “Rum Katliamları”yla ilgili yabancı
basında yayınlanan haberler sergileniyor. Bir diğer odada şehit edilen Türkler, yok edilen kültürel miraslar,
bir başka odada Mürüvvet İlhan ve çocuklarına ait eşyalar, diğer odada şehit olanlarla toplu katliamları
yansıtan fotoğraflar, tahrip edilen Türk köylerinin fotoğrafları, bir diğer odada ise evlerinden göç etmek
zorunda kalan Kıbrıslı Türklerin zor şartlar altındaki yaşam mücadelesini yansıtan fotoğrafları, bu evde şehit
olan ve yaralanan kişilerin resimleri, 1963-1968 şehitlerinin listesi ve Rauf R. Denktaş’ın konu ile ilgili yazılı
görüşleri sergilenmektedir. Barbarlık Müzesi ve Yakın Tarihimizde Bir Katliamın İzleri (gezikent.com)
1.6. Milli Mücadele Müzesi
Lefkoşa Mücahitler Sitesi avlusunda, İstanbul Caddesi üzerinde yer alan müze binası askeri bir bölge
içindedir. 680 m²lik bir alanı kaplayan müze binasının yapımına 1978 yılında başlanmış ve 1 Ağustos 1982
tarihinde hizmete açılmıştır. Müze Kıbrıs Türk Toplumunun 1878 yıllarından başlayıp günümüze kadar devam
eden Milli Mücadelesini belgelemek ve bu mücadelenin niçin, nasıl ve hangi koşullar altında yapıldığını yerli
ve yabancılara anlatmak amacıyla kurulmuştur. Kıbrıs Türklerinin mücadele yılları resim ve fotoğraflarla
anlatılmakta ve bu dönemde kullanılan silahları sergilenmektedir. Ayrıca bu bölümde Rumların yüz yıllardır
gerçekleştirmek istediği "Megalo İdea" ve "Enosis" istekleri ve Türklere karşı kullandıkları silahlar
sergilenmektedir. Kıbrıs "Barış Harekâtı" fotoğraf, yazı ve haritalar ile anlatılmış ve Kıbrıs Türkünün büyük
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bir mücadele sonucu elde etmiş olduğu zafer ve özgürlük vurgulanmıştır ( Sazak, 2016: 29). Böylece Kıbrıs
Türkünün hem ulusal bilincini geliştirme hem verdikleri mücadele ile gurur duyma hissi aşılanmıştır.

SONUÇ
Yaşanılan travmatik olaylardan sonra Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin ulusal kimliklerini anıtlar yolu ile
ilk kez 1963 yılında ifade etmeye başladıkları, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ile
yeniden bir inşaya gittikleri görülür. Kıbrıs Türklerinin, siyasi gelişmelerle birlikte ulusal kimliklerini yeniden
yapılandırma yoluna gittikleri, hem inşa ettikleri anıtlar, abideler, şehitlikler ve kurdukları müzeler yoluyla
yaşadıkları travma ile baş etme eğilimi sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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(19)
Ahmet KOTAN27; Doç. Dr. Yasin KILIÇ28
2014-2019 YILLARI ARASINDA DİJİTAL EĞİTSEL OYUNLAR KONUSUNDA YAZILAN
MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON ARTICLES WRITTEN ON DIGITAL EDUCATIONAL GAMES BETWEEN 2014-2019

ÖZ
Eğitsel oyunlarla ile ilgili birbirinden bağımsız olarak yürütülmüş çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra gün geçtikçe çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu nedenle yapılan
çalışmalara tek tek ulaşıp incelemek yerine ulaşılabilen tüm çalışmaları bir arada inceleyen, oluşan bilgi
birikimini etkin olarak kullanmaya gerek duyulmaktadır. Bu çalışmada da 2014 ile 2019 yılları arasında
Türkiye’de eğitsel oyunlarla ilgili yapılan çalışmalar incelenerek, çalışmaların yıllara göre dağılımı,
yayınlandığı dergiler ve sayıları, araştırma yöntemi, örneklemi, konu alanı ve çalışmalardan elde edilen
bulgular incelenmiş ve dijital oyunlar konusunda araştırmacıların yönelimleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, eğitsel oyun, oyunla öğrenim etkinlikleri.

ABSTRACT
There are many independent studies on educational games. In addition to these studies, the
number of studies is increasing day by day. For this reason, instead of reaching and examining the studies
one by one, it is necessary to use the accumulated knowledge effectively, which examines all the studies that
can be reached together. In this study, the studies on educational games in Turkey between 2014 and 2019
were examined, the distribution of the studies by years, the journals in which they were published and their
numbers, the research method, sample, subject area and the findings obtained from the studies were examined
and the orientations of the researchers on digital games were determined.
Keywords: Digital game, educational game game learning activities.
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1.GİRİŞ
Oyun, insanlık tarihinin başlangıcı, insan doğasının bir özelliğidir, dolayısıyla oyunun tarihi
insanlığın tarihi kadar eskidir (Demirbilek, Yılmaz ve Tamer, 2010). Oyunla ilgili net bir tanım yapılmamıştır.
Bununla birlikte, pek çok teorisyen oyunun çocuk hayatının doğal bir parçası olduğunu ifade etmiştir.
Oyunların, bireylerin gelişimi üzerindeki farklı etkileri nedeniyle, araştırmacılar oyunun farklı tanımlarını
yapmışlardır. Kelime oyunu kavramını literatüre kazandıran ilk akademisyen Ludwig Wittgenstein’dir (1953).
Oyunlar belirli hedeflere ulaşmak için bilgisayarla veya diğer rakiplerle oynanır. Oyunlar bir
çeşit spor veya eğlence aracıdır (Ang, C.S ve Zaphiris, P 2003). Bir uygulamanın oyun olması için belli
kuralların ve belirli hedeflerin olması gerekir (Donmus, 2010). Piaget’e göre, oyun dış dünyadan gelen
uyaranların birey tarafından özümsemesidir ve uyarlama sisteminin bir parçasıdır. Piaget oyunları yalnızca
çocukların gelişimine etkileri açısından yorumlamıştır. Ancak, eğitim sisteminin değiştirilmesiyle oyunlar her
yaş grubundaki çocuklar üzerinde etkili olacak şekilde düzenlenebilir (Donmus, 2010).
Chuang, T.Y. & Chen, W.F. (2007) göre oyun, kurallara dayalı resmi bir sistemdir. Farklı
sonuçların farklı değerlere sahip olduğu oyunlar değişkenlik gösterip ve ölçülebilir.
Eğitici oyunlar, öğrencilere daha rahat bir ortamda önceki bilgileri tekrar edip pekiştirme fırsatı
sağlayan aktivitelerdir. Eğitici oyunlar, öğrencilerin ders konularını öğrenmelerine ve oynama isteklerini
kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir yazılımlardır (Donmus, 2010).
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, 2014-2019 yılları arasında dijital eğitsel oyunlar konusunda yazılan ve ULAKBİM Veri
Tabanında taranan dergilerde yayınlanan makaleleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Türkiye`de
2014-2019 yılları arasında “Eğitimde Dijital Eğitsel Oyunların Kullanımı” alanında yayınlanmış makalelerin
yayınlandığı yıl, yazar sayısı, makale isimleri, yayınlandıkları dergiler ve sayıları, yöntemi, veri toplama
araçları, örneklem özellikleri ve konu alanları dijital eğitsel oyunlar alanındaki araştırma eğilimlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1.2. Problem Durumu
Bu araştırmada, “ULAKBİM veri tabanında taranan ve 2014 ile 2019 yılları arasında yayınlanan
dergilerde, dijital eğitsel oyunlar konusunda kaç makale yayımlanmıştır? Yayımlanan makaleler yıllara, yazar
sayısına ve alanlarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir? Bu makalelerde özetle nelerden
bahsedilmektedir? Yani dijital eğitsel oyunlar nasıl işlenmiştir?” gibi sorular cevaplandırılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda doküman
incelemesi yapılmış, veriler istatistiki olarak tablo olarak sunulmuştur. Makaleler incelenmiş ve eğitiminde
kullanılan eğitsel dijital oyunlar alanındaki araştırma eğilimleri belirlenmiştir.
2.2. Evren ve Örneklem
ULAKBİM Veri Tabanında taranan ve eğitimde kullanılan dijital eğitsel oyunlara ilişkin yayınlanan
makaleler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Bu çalışmanın örneklemi ise 2014-2019 yılları arasında dijital
eğitsel oyunlar konusunda yayınlanan 30 makale ile sınırlandırılmıştır. Çalışma, eğitimde kullanılan dijital
eğitsel oyunlar alanındaki güncel araştırma eğilimlerini belirlemeyi amaçladığından son altı yılda yayınlanan
makaleler incelenmiştir. Ayrıca internet ortamında tam metin olarak ulaşılamayan dergi veya makaleler
kapsam dışında bırakılmıştır. İncelenen dergiler ve makale sayıları Ek 1`de gösterilmiştir.
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2.3. Veri Toplama Aracı
Her bir makale “Makale Sınıflama Formu” kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Makalenin
sıra numarası, makalenin adı, yayınlandığı dergi ve yayınlandığı tarih, araştırma deseni/yöntemi, veri toplama
araçları, örneklem ve veri analiz yöntemleri. Veri toplama aracı Ek 2`de sunulmuştur.
2.4. Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel analiz tekniklerinden betimsel ve içerik analizi teknikleri
ile nicel araştırma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Betimsel analizde, elde edilen veriler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenir. İçerik analizinde ise birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Makalenin sıra numarası, makalenin adı, yayınlandığı dergi,
yayınlandığı tarih, araştırma deseni/yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz teknikleri kısımları
betimsel analiz ile incelenmiştir. Her bir makale önceden belirlenmiş kategorilere göre sınıflandırılmıştır.
3.
Bulgular
2014-2019 yılları arasında eğitimde kullanılan dijital eğitsel oyunlar alanında yayınlanmış makaleler
incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla 30 makale betimsel ve doküman inceleme
analizine tabi tutulmuştur. Makalelerin yayınlanma yılına ilişkin bilgiler Tablo 1`de verilmiştir.
Tablo 1. Dijital Eğitsel Oyunlara İlişkin Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Kategori
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam

f
4
3
3
8
4
8

%
13.33
10
10
26.67
13.33
26.67
100.00

30
Tablo 1’e göre 2014 ile 2019 yılları arasında ULAKBİM’de taranan dergilerde dijital eğitsel oyunlara
alanında 30 makale yazılmıştır. Bu makalelerin 4`ü (% 13.33) 2014’te, 3`ü (% 10) 2015’te, 3`ü (% 10)
2016’da, 8`i (% 26.67) 2017’de, 4’ü (% 13.33) 2018 yılında, 8’i (%26.67) ise 2019 yılında yayınlanmıştır.
Eğitimde kullanılan dijital eğitsel oyunlar alanında yazılan makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde,
son üç yılda bu alanda yazılan makalelerin sayısında artış olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Makalelerin Yazar Sayılarına Göre İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri
Kategori
%
f
1 yazarlı
2 yazarlı
3 yazarlı
4 yazarlı
5 yazarlı

11
12
6
0
1

36.67
40
20
0
3.33

Yazar sayısına göre incelendiğinde makalelerin 11`i (% 36.67) tek yazarlı, 12`si (% 40) iki yazarlı,
6`sı (% 20) üç yazarlı, 0`ı (% 0) dört yazarlı, 1`i (% 3.33) beş yazarlıdır. Makalelerin çoğunlukla tek ya da iki
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yazarlı olması araştırmacıların kariyer beklentileri ile açıklanabilir. Türkiye`de akademik olarak yükselme ve
atama kriterlerinde genellikle tek ya da iki yazarlı makaleler daha çok puan getirmekte ve itibarlı
görülmektedir.
Tablo 3. Dijital Eğitsel Oyunlar Konusunda Yayınlana Makalelerin 2014-2015 Yıllarına Göre
Dağılımı
N Makalenin Adı
Yayınlandığı Dergi
S
o
ayısı
1 Eğitimde
KEFAD
2
.
Oyunlaştırma,
Araştırma
014/ 2
Eğilimleri
2 Dijital Oyunlar ve
Eğittim
Teknolojileri
2
.
Eğitim
Araştırma Dergisi
014/5
3 Oyun Temelli Dijital
Akdeniz
Eğitim
2
.
Ortamlar
ve
Türkçe
Araştırmaları Dergisi
014/20
Öğretiminde
Kullanımına
İlişkin Sınıf Öğretmenlerin
Görüşleri
4 Sınıf
Öğretmeni
Türk
Bilgisayar
ve
2
.
Adayların
İlköğretim
Matematik Eğitimi Dergisi
014/2
Matematik
Öğretiminde
Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının
Kullanımına
Yönelik
Görüşleri
5.Bilgisayar Oyunlarının Ortaokul
Öğrencilerinin Akademik Davranış ve Sosyal
Eğitim Bilimleri Dergisi
2
Yaşam Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
015/3
6.Ortaokul Öğrencilerinin Eğitimde
Hacettepe Üniversitesi
2
Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri
Eğitim Fakültesi Dergisi
015/5
7.
Dijital
Oyun
Tasarım
Programlarının Eğitimde Önemi
Mesleki Bilimler Dergisi
2
015/2
Tablo 3’e göre ULAKBİM’de taranan dergilerde dijital eğitsel oyunlar konusunda 2014’te 4 (dört)
2015 yılında ise 3 (üç) toplam 7 makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin 6 (altı) tanesi eğitim alına aittir 1 (bir)
tanesi ise matematik eğitimi alanı ile ilgilidir.
Tablo 4. Dijital Eğitsel Oyunlar Konusunda Yayınlanan Makalelerin 2016-2017 Yıllarına Göre
Dağılımı
Makalenin Adı
Yayınlandığı Dergi
1.Eğitsel
Bilgisayar
Oyunlar
İle
Türk Dilleri, Edebiyatı
Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin ve Türkçesi veya Türkçesi
Öğrencilerin Motivasyon Ve Yansıtıcı Düşünme Tarihi Uluslararası Dergisi
Becerileri Üzerine Etkisi
2. Çocuk ve Dijital Oyun Etkileşimine
Etiksel Bir Bakış
Sosyal Bilimler: Yeni Bir
Başlangıç
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Sayısı
2016/11(14)

2016/26
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3.Türkçe
Öğretmenlerinin
Türkçe
Türk Dilleri, Edebiyatı
Derslerinde Eğitsel Materyal Olarak Oyun Ve ve Türkçesi veya Türkçesi
Oyuncak Kullanımına Yönelik Görüş Ve Tarihi Uluslararası Dergisi
Önerileri
4.Dijital
Öyküler
Öğretiminde Kullanımı

ve

2016/11(9)

Türkçe
Avrasya Dil Eğitimi
ve Araştırmalar Dergisi /6

5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde
Eğitsel Oyun Yöntemi ile Öğretimin Öğrenci
Başarısına ve Derse Tutumuna Etkisi

Değerler Eğitimi
Dergisi

2017

2017
/15

6.
Eğitsel
Oyun
Yönteminin
Öğrencilerin Sosyal Becerileri, Okula İlişkin
Tutumları ve Fen Öğrenimi Kaygıları Üzerine
EFMED
2017
Etkisi
/1
7. Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital
İnönü Üniversitesi
24,2
Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına 11.Uluslararası
5,26 Mayıs
Yönelik Görüşleri
Bilgisayar ve Öğretim 2017
Teknolojileri
Sempozyumu
8. Matematik Öğretimine Yönelik
Eğitsel
Oyunların
Özellikleri:
IOS
Eğitim, Bilim ve
2017
Uygulamalarındaki Dört İşlem Oyunları
Teknoloji Araştırmaları /2
Dergisi
9. Ortaokul Öğrencilerinin Geleneksel
2017
Oyun ve Dijital Oyun Algılarının İncelenmesi:
Spor
metre /15 (4)
Karşılaştırmalı Metafor Çalışması
Dergisi
10. Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem
Konusunun Dijital Oyunla Öğretiminin
Uluslararası Türk
2017
Akademik Başarıya Etkisi
Eğitim Bilimleri Dergisi /8
11.
Türkçe
Öğretiminde
Dijital
Türk
Dilleri,
Teknolojilerin Kullanımı ve Bir Web Edebiyatı ve Türkçesi
2017
Uygulaması Örneği
veya Türkçesi Tarihi /12(4)
Uluslararası Dergisi
Tablo 4’e göre ULAKBİM’de taranan dergilerde dijital eğitsel oyunlar konusunda 2016’da 4 (dört)
2017’de ise 7 (yedi) toplam 11 makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin 1 (bir) tanesi fen bilgisi eğitim alanıyla
ilgilidir. 1 (bir) tanesi okul öncesi, 1 (bir) tanesi spor eğitimi, 3 (üç) tanesi Türkçe Eğitimi, 2 (iki) tanesi
bilgisayar, 1 (bir) tanesi sosyal bilgiler eğitimi alanı ile ilgilidir. Bir (1) bir tanesi ise matematik eğitimi, 1
(bir) tanesi din eğitimi alanı ile ilgilidir. Dijital eğitsel oyunlar konusunda 2017 yılında yazılan makale sayısı
(11) 2016 yılına göre çok fazladır.
Tablo 5. Dijital Eğitsel Oyunlar Konusunda Yayınlana Makalelerin 2018-2019 Yıllarına Göre
Dağılımı
Makalenin Adı
Yayınlandığı
Sayısı
Dergi
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1. Çoklu Ortam Tasarımı Kullanımına
İlişkin Öğrenci Görüşleri
TÜBAV
2. Eğitsel Oyunlara Yönelik Öğretmen
CBÜ Bed Eğt Spor
Görüşleri ve Yeterliliklerinin İncelenmesi
Bil Dergisi

2018/3
2018/13
(1)

3. Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni
Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitsel Bilgisayar
Gazi
Oyunlarıyla Öğretim
Fakültesi Dergisi

Eğitim
(1)

4.Türkçe Eğitimi Yazma Sürecinde:
Eğitimde
Nitel
Dijital Öyküleme
Araştırmalar Dergisi
5. Dijital Video Oyunları ve
Eğitim
Anadolu Öğretmen Dergisi
6. Din Eğitiminde Kullanılan
Eğitsel Oyunların Öğrenci Başarısı Ve
Uluslararası
Kalıcılığına Etkisi
Araştırma Dergisi

Sosyal

7. Dış Ticaret ve Lojistik
Eğitiminde Dijital Oyun Tabanlı
Çağ Üniversitesi Sosyal
Öğrenme: Kavramsal Bir İnceleme
Bilimler Dergisi
8.Eğitimde dijital dönüşüm ve
eğitim bilişim ağı (EBA)

Açık
Uygulamaları
Dergisi

ve

9. Eğitsel Dijital Oyunların 6.
Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi
Uluslararası
Akademik Başarılarına Etkisi
Araştırma Dergisi

2018/38

Öğretim
Araştırmaları
Sosyal

10.Eğitsel
Oyunların
Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak
Türkçe
Öğrenmeye
Dönük
Ana Dili Eğitimi Dergisi
Tutumlarına ve Konuşma Becerilerine
Etkisi
11.Erken Çocukluk Dönemi
Sanat Eğitiminde Dijital Teknolojilerin
Kullanımına
İlişkin
Yapılan
H.Ü. Sağlık Bilimleri
Çalışmaların İncelenmesi
Fakültesi Dergisi
12. Öğretmenlerin ÖğrenmeÖğretme Sürecine Entegre Etmek
ACTA
İstedikleri
Teknolojilere
İlişkin
Görüşleri

2018/3
2019/1

2019/66

2019/1

2019/1

2019/62

2019/7

2019/1
2019/3

Tablo 5’e göre ULAKBİM’de taranan dergilerde dijital eğitsel oyunlar konusunda 2018 yılında 4 (dört)
2019 yılında ise 8 (sekiz) toplam 12 makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin 1 (bir) tanesi bilgisayar eğitim
alanıyla ilgilidir. 1 (bir) tanesi beden eğitimi, 4 (dört) tanesi Türkçe eğitimi, 1 (tanesi) işletme, 4 (dört) tanesi
eğitim, 1 (bir) tanesi din eğitim alanında yazılmıştır.
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Dijital eğitsel oyunlar konusunda 2019 yılında yazılan makale sayısı (8) 2018 yılına göre çok (4
makale) fazladır.
Tablo 6. Makalelerin Türleri
Kategori
Araştırma-inceleme
Kuramsal (Derleme)
Toplam

F
25
5
30

%
83.33
16.67
100

Makalelerin araştırma türüne ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 6`da verilmiştir.
Makalelerin 25`i (% 83.33) araştırma-inceleme türünde, 5`i de (% 16.67) kuramsal (derleme)
türündedir. Araştırma-inceleme türündeki çalışmaların içerisinde kuramsal kısımlarında yer aldığı
düşünülürse, araştırmalarının büyük çoğunlukta araştırma-inceleme türünde olmasının olumlu olduğu
söylenebilir.
Tablo 7. Makalelerin Deseni/Yöntemi
Kategori
F
%
Nicel
8
26.67
Nitel
18
60
Karma
4
13.33
Toplam
30
100
Makalelerin 18`i (% 60) nitel, 8`i (% 26.67) nicel ve 4`ü (% 13.33) de karma yönteme sahiptir.
Alandaki çalışmaların çoğunluğu eylem ya da ilişkisel tarama türündedir. Olayları derinlemesine inceleme
olanağı veren nitel çalışmaların, neden sonuç ilişkisine dayalı deneysel çalışmaların ve hem nicel hem de nitel
yöntemlerin bir arada kullanılarak her iki yöntemin sınırlılıklarını azaltan karma yöntemin yeterince işe
koşulmadığı söylenebilir. Makalelerin örneklem gruplarına ilişkin frekans değerleri Tablo 8`de verilmiştir.
Bir makalede birden fazla örneklem grubu yer alabileceğinden yüzde değerleri hesaplanmamıştır.
Tablo 8. Makalelerin Örneklem Grupları
Kategori
Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
Lisans
Lisansüstü

F
1
7
12
2
7
1

Örneklem grupları incelendiğinde makalelerde en çok ortaokul öğrencileri (f= 12), ilkokul öğrencileri
(f= 7) ve öğretmenler (f= 7) ile çalışıldığı görülmektedir. Buna göre, eğitimde kullanılan dijital eğitsel oyunlar
alanındaki makalelerin öğrencinin öğrenmeyi öğrenme noktasına odaklandığı söylenebilir. Makalelerin konu
alanlarına ilişkin frekans değerleri Tablo 9`da verilmiştir.
Tablo 9. Makalelerin Konu Alanları
Kategori
Öğretme

F
8
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Öğrenci-Öğretmen Özellikleri
Öğrenme

4
18

Makalelerin yarıdan fazlası (18) öğrenme ve konu alanlarında yapılmıştır. Dijital eğitsel oyunlar
alanındaki makalelerin öğrenme-öğretme süreci öğesi üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir.
Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada 2014-2019 yılları arasında 30 makale incelendi. Yıllara göre genel olarak şu
konularda araştırmalar yapılmıştır.
2014 yılında yayınlanan makaleler de; eğitim bağlamında oyunlaştırma süreci, sadece bilgi ya
da beceri öğretimine oyun eklemek değil, oyun karakteristikleri ile bütünleştirerek, öğrencilerin mevcut
öğrenme alanında öğrenmesini kolaylaştırma potansiyelinden yararlanmaya çalışılmıştır. Oyunlaştırma; oyunolmayan sistemlerde, kullanıcı deneyimini artırmak ya da kullanıcının ortama bağlanmasını sağlamak
amacıyla video oyun bileşenlerinin kullanılmasını önermişlerdir. Oyun tabanlı öğretim hipotez üretmeyi,
denemeyi ve yaptıkları eylemlerin sonuçlarını keşfetmeyi gerektirir; başka bir deyişle bilim insanlarının
kullandıkları araştırma ve sorgulamaya dayalı (inquiry based learning) öğretim şeklidir (Bransford, Brown,
ve Cocking, 2000). Bu araştırmalarda dijital oyun-eğitim ilişkisi, dijital oyunların faydaları açıklanmış; dijital
oyunların eğitim alanında nasıl kullanılacağına yönelik açıklama ve önerilerde bulunulmuştur. Motivasyon
kuramlarına odaklanıldığı görülmektedir.
2015 yılında yayınlanan makaleler de; bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde teknolojinin
ulaşılabilirlik, kişiselleştirilebilirlik ve taşınabilirlik gibi kendine özgü nitelikler, öğrencilerin sınıf ve sınıf dışı
öğrenme alışkanlıklarını değiştirdikleri belirlenmiştir. Bilginin artık geleneksel öğretim yöntemleri ile
aktarılması ve ezberlenmesi söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili
yapılan projeler göz önüne alındığında, temel amacın eğitim ve öğretim süreçlerini daha etkin ve verimli hale
getirmek olduğu görülmektedir. Yapılan bu projelerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için teknolojiyle iç içe
olan öğrencilerin bu uygulamalar karşısında ne düşündüklerinin, nasıl bir tutum sergilediklerinin bilinmesinin
önemli olduğu düşünülmektedir (Atal ve Usluel, 2011).
2016 yılında yayınlanan makalelerde; eğitimde amaç çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal ve
psikomotor becerilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan
oyuncaklar ise “çocuğun zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve
yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.” (MEGEP, 2008; s.5). Çocuğun çok yönlü gelişimi için eğitim
durumlarının çocukların ilgilerini çekecek yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlanması ve buna uygun
materyaller kullanılması gerekmektedir. Dil ise araştırmacılar tarafından soyut bir kavram olarak
tanımlanmaktadır.
2017 yılında yayınlanan makalelerde; ders öğretiminde eğitsel oyun yönteminin öğrenci
başarısına, öğrencilerin sosyal becerilerine, okula ilişkin tutumlarına ve ders kaygı düzeylerine etkilerini
belirlemek için araştırmalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmen merkezli öğretim
yöntemlerin uygulandığı kontrol grubu ile eğitsel oyun yönteminin uygulandığı deney grubunun başarı test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Oyun, günümüzde birçok uzman
tarafından bir “öğrenme sanatı” olarak değerlendirilmektedir. (Poyraz, 2003, s. 41)
2018 yılında yayınlanan makaleler de; dijital eğitsel oyunlar konusunda öğrenci ve öğretmen
görüşlerine başvurulmuş, her iki denek grubunun ilgili konuda olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu yılda Türkçe
alanında yazılan makale ise dijital öyküleme ilgilidir.
2019 yılında yayınlanan makalelerde, derslerde oyuna dayalı öğretimin öğrenci başarısına ve
öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara
göre, eğitsel oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu ile takrir (anlatım) yönteminin uygulandığı kontrol
grubunun başarı düzeyleri ve öğrenilenlerin kalıcılığı arasında, deney grubu lehine anlamlı farklar
bulunmuştur. Zevkli bir yöntem olan oyunu derslerde kullanmak, sınıf içi çalışmaları daha güdüleyici ve
4.
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anlamlı bir duruma getirir (Aydın, 2013, 48). Din eğitiminde bilgi ve davranış açısından başarıyı artırmak ve
öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için eğitsel oyunla öğretim yöntemi etkili bir yöntemdir. Bu sebeple din
eğitimcilerinin eğitsel oyun yöntemini daha aktif kullanmaları ve eğitsel oyunla ilgili çalışmaların artırılması
önermektedirler.
2014 ile 2019 yılları arasında ULAKBİM’de taranan dergilerde dijital eğitsel oyunlara konusunda 30
makale yazılmıştır. Makalelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında zikzaklı bir görüntü oluşturduğu
anlaşılmaktadır. Dijital eğitsel oyunlar konusunda 2019’da 8 makale yayınlanmıştır. 2018’de 4 makale ama
2017 yılında yayınlana makale sayısı ise 7 (yedi) adettir. 2014 ile 2016 yılları arasında yayınlana makale sayısı
3 ile 4 arasında değişmektedir. Makale yayın trendine bakıldığında dijital eğitsel oyunlar konusuna bir
yönelmenin olduğu söylenebilir.
Makalelerin yazar sayıları incelendiğinde 1 ile 6 yazar arasında değiştiği görülmektedir. Ancak
genellikle makalelerin tek (% 36.67) ve 2 yazarlı (% 40) olduğu görülecektir. Bu dağılım araştırmacıların
araştırmalarında işbirliğine yöneldikleri söylenebilir.
Makalelerin konu baremi incelendiğinde yazılan makaleler alan bakımından Türkçeden, fen bilgisi,
matematik, din eğitim şeklinde farklılık gösterse de genel olarak bu makalelerin alan eğitim alanında olduğu
anlaşılmaktadır. Mevcut durum bilim adamlarının alan eğitimine yöneldikleri anlaşılmaktadır.
Yayınların araştırma türüne ilişkin frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde Makalelerin ağırlıklı
olarak araştırma-inceleme (% 83.33) türünde olduğu anlaşılacaktır. Makaleler çoğunlukla nitel (% 60)
yöntemle yazılmıştır. Nicel yöntemle yazılan makale sayısı (% 26.67) daha azdır.
Makalelerin örneklem gruplarını ise genel olarak ortaokul öğrencileri (%40), ilkokul öğrencileri
(%23,33) ve öğretmenler (%23,33) oluşturmaktadır.
Makalelerin konuları incelendiğinde yarıdan fazlasının (%60) öğrenme ve konu alanlarında yapıldığı
anlaşılacaktır.
İncelenen çalışmalardan çıkarılan benzer sonuçlardan dijital teknolojiyle ortaya koyulan ürünlerinin
çocukların özgüvenini desteklediği ve çocukların yetişkinlerden bağımsız bir şekilde çalışmasına yardımcı
olduğudur. Bir diğer benzer sonuç ise teknoloji alanındaki yenilikleri izleyebilen, öğrenme ve öğretme
sürecinde kullanabilen ve karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak
ortamlar henüz oluşturulamamıştır.
4.1. Öneriler
1. Araştırma problemleri uygun olduğu ölçüde, nicel ve nitel yaklaşımların bir arada kullanılarak
sınırlılıklarını azaltan karma yöntemli çalışmaların sayısı artırılabilir.
2. Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemleme ve sayısal olarak ifade edebilme olanağı veren gerçek
deneysel, yarı deneysel, zayıf deneysel, deneysel olmayan, betimsel tarama, ilişkisel tarama, karşılaştırmalı
gibi nicel çalışmaların sayısı artırılabilir.
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Prof. Dr. Hasan LATİF29; Doç. Dr. Seher UÇKUN30; Doç. Dr. Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR31
UYKU ZAMANINDA AKILLI TELEFON KULLANMA!
SMARTPHONE USAGE AT BEDTIME

ÖZ
Bu makalenin konusu; cep telefonu ve sosyal medyanın uykuya ayrılan zamana dahil olması ve uyku
öncesinde cep telefonu kullanımıyla kendini gösteren, belli bir zaman ve mekânda akıllı telefon kullanımıyla
alakalı uykuyu geciktiren ve uyku süresini kısaltan davranışlar, akıllı telefon kullanımı sağlık ilişkisi, akıllı
telefonun uykuya etkisi veya akıllı telefon kullanımı - uyku - sağlık ilişkisidir. Makalede, uyku fizyolojik ve
biyolojik ihtiyacı karşılayan bir ihtiyaç olduğu kadar sosyolojik, antropolojik, psikolojik, davranışsal ve
tarihsel boyutları olan bir konu olarak ele alınmıştır. Uyku zamanında akıllı telefon kullananlar için
tavsiyelerimize sonuç bölümünde yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uyku, uyku zamanı, akıllı telefon kullanımı, Yeni yatak odası kültürü,
Uykusuzluk.

ABSTRACT
The subject of this article is; behaviors that delay and shorten sleep time related to the use of
smartphones at a certain time and place, manifested by the inclusion of mobile phones and social media in
the time allocated to sleep and the use of smartphones before sleep, the relationship between smartphone use
and health, the effect of smartphone on sleep or smartphone use - sleep - health relationship. In the article,
sleep is discussed as a physiological and biological need as well as a subject with sociological,
anthropological, psychological, behavioral and historical dimensions. Our recommendations for those who
use smartphones at bedtime are included in the conclusion section.
Keywords: Sleep, bedtime, smartphone use, New bedroom culture, Insomnia.
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GİRİŞ
Kitle iletişiminin tüm yeni unsurlarını (telefon, internet, mesajlaşma, müzik, tv, sosyal medya, video,
oyun v.d.) bir arada barındıran akıllı telefon, çoğunlukla genç yetişkinler tarafından her yerde sürekli ve
sınırsız kullanılıyor. Akıllı telefonun kullanıldığı yerlerden biri de yatak odasıdır, dolayısıyla uykuya ayrılan
zaman, akıllı telefon tarafından istila halindedir. Akıllı telefon kullanımı; uyku süresinin azalması, uykunun
bölünmesi gibi davranışsal uyku problemlerine (Rosen, Carrier, Miller, rokkum & Ruiz, 2016) yol açtığı
kadar, günlük faaliyetlere uyum sağlamada güçlüklere ve diğer psiko-sosyal problemlere yol açmaktadır.
Bu makalenin konusu; cep telefonu ve sosyal medyanın uykuya ayrılan zamana dahil olması ve uyku
öncesinde cep telefonu kullanımıyla kendini gösteren, uykuyu geciktiren ve uyku süresini kısaltan davranışlar,
belli bir zaman ve mekânda akıllı telefon kullanımıyla alakalı davranışlar, akıllı telefon kullanımı sağlık
ilişkisi, akıllı telefonun uykuya etkisi veya akıllı telefon kullanımı - uyku - sağlık ilişkisidir. Zaman, somut bir
biçimde, geceleyin yatak odasına çekildikten sonra başlayan, uykuya kadar geçen süredir. Mekân ise, yatak
odasıdır. Araştırmanın genel amacı, akıllı telefonu en çok kullanan genç yetişkinlerin, yatak odasında uyku
öncesi akıllı telefon kullanma davranışlarını belirlemektir.
Uyku, bu makalenin anahtar kelimelerinden biridir. “Uyku öncesinde cep telefonu kullanımı veya
uykuya ayrılan zamanda cep telefonu kullanımı” ifadeleri, ister istemez uykuya hazırlık, uykuya geçiş saati,
ideal uyku süresi, uyanma, uykunun önemi ve uykusuzluk gibi konuları akla getirir. Bu saydıklarımızın
tamamı da sağlıkla alakalıdır. Uyku, sağlıklı yaşamın çok önemli bir bileşeni, fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin
yerine getirilmesini sağlayan çok önemli bir ihtiyaçtır. Uyku, fizyolojik ve biyolojik ihtiyacı karşılayan bir
konu olarak öne çıksa da, uykunun sosyolojik, antropolojik, psikolojik, davranışsal ve tarihsel boyutları
yadsınanamaz (Parsons, 1951, p.267). Uykuyu sadece biyolojik tabanda ele almak, konuyu basite indirgemek
olur; uykuyu kolaylaştıran veya kısıtlayan çevresel koşullar gibi sosyo kültürel faktörler önemlidir. Uyku, çok
yönlü, multidisipliner, çok boyutlu, karmaşık bir fenomendir (Williams, 2002).
Makale konusunun çıkış noktası esas olarak yazarların ortak gözlem ve yorumlarıdır. Meselâ,
öğrenciler arasında sabah derslerine gecikenler oluyor; ders etkinliklerine katılmada güçlükler, algısal
çözülme, davranışsal sessizlik (derste uyuklayanlar olabiliyor, akıllı telefon kullanma eğiliminde olanlar var).
Çalışanlar arasında yorgunluk ve düşük iş performansı görülebiliyor. Bu davranışlar, onların muhtemelen gece
çok az uyuduklarını ve bunun yerine akıllı telefonlarıyla oyalandıklarını akla getiriyor.
Uykunun önemi
Uyku insanın doğumundan itibaren var olan yaşamsal bir olgudur. İnsan hayatının üçte birinden fazlası
uykuda geçer. Uyku genel olarak, büyüme, beyninin olgunlaşması, bilişsel yeteneklerin gelişimi ve korunması
için önemlidir (“Les carnets du sommeil”, n.d.).
Davranışsal açıdan uyku, çevreye karşı duyarlılılıkta algısal çözülme ile kendini gösteren ve ortadan
kaldırabilen davranışsal bir durumdur. Uyku insanlarda kapalı gözler, davranışsal sessizlik (behavioral
quiescence) ve sırtüstü yatma (recumbente) şeklinde kendini gösterir (Carskadon & Dement, p.15).
Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne göre (The National Institute of Mental Health), uyku ve uyanık olma
hali, beynin dinamik işlevsel organizasyonundaki koordineli değişiklikleri yansıtan, fizyoloji, davranış ve
sağlığı en uygun hale getiren içsel, yinelenen ve davranışsal durumlardır. Homeostatik ve sirkadiyen süreçler,
uyanıklık ve uyku eğilimini düzenler (“Arousal and Regulatory”, 2012; Paquereau, 2007).
Az uyku veya kalitesiz uyku, genç insanların öğrenme ve gelişmelerini olumsuz etkileyebiliyor.
Matricciani, Old ve Petkov (2012), 1905 ve 2008 yılları arasında 20 ülkenin 103 yıllık verilerini incelemiş;
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çocuk ve ergenlerin uyku sürelerinde sürekli düşüşler tespit etmiştir. Yeterli uyku alamayan insanların hem
fiziksel hem de zihinsel olarak olumsuz etkilendikleri yapılan çalışmalarda görülmüştür. Axelsson, Sundelin,
Ingre, Van Someren, Olsson ve Lekander’in bulguları (2010), uykudan mahrum insanların daha az sağlıklı,
daha az çekici ve iyi dinlenmiş hallerine kıyasla daha yorgun göründüğünü göstermektedir. Bu, uykusuzluğun
insanların yüzüne yansıdığını ve davranışlar üzerinde potansiyel etkileri olduğunu göstermektedir.
Kronobiyoritme ters düşen, diğer ifadeyle optimal olmayan sirkadiyen bir zamandaki uykuya dalmayı
ve sabah erken saatlerde uyanmayı zorlaştırır. Bu sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının her ikisi de toplam
uyku süresinin azalmasına neden olabilir ve bu da insanın gün içinde uyanık kalmasını, kendisini iyi
hissetmesini engelleyebilir (Lack & Wright, 2007).
Uykunun sosyolojisini tarihsel perspektiften inceleyen Elias’a göre (2016), Orta Çağ’da uyku herhangi
bir zamanda, her hangi bir yerde, sınırlanmamış bir konu olmuştur. Ekirch’e göre (2016), sanayi öncesi birçok
Batı kültürlerinde uyku bir zaman çizelgesine bağlı değildi. Uykunun sosyolojisini inceleyenler arasında
Mauss’a göre, uyku sosyo kültürel koşullar altında bir öğrenme sürecidir, böylece savaş koşulları taş yığınları
üzerinde, ayakta ve her yerde uyumayı öğretmiştir. Bazı toplumlarda insanlar uyumak için bir zemin üzerinde
hiçbir araca ihtiyaç duymazken, bazı toplumlarda yatak, yastık gibi uyuma araçlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Sadece ayakları üzerinde uyumaya alışkın topluluklar da vardır (1934). Aubert ve White’e göre
uyku, ardışık günlerin sosyal faaliyetleri arasında zorunlu bir bariyer, yeni bir başlangıçla birlikte zamansal
bir kaynak sağlar. Örneğin, önemli bir işi tamamlamak için gece yarısına kadar çalışabilir; önemli bir etkinlik
(sınav, iş görüşmesi, bir spor yarışması) öncesinde eksiksiz bir uyku akıllı bir yatırım sayılır (1959a, 1959b).
Taylor, uykunun nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığının önemine değinmiştir (1993). Uyku sosyolojisi
çalışmaları arasında geceyi bir sınır olarak ele alan Melbin (1987, p.3), gece uğraşılarının arttığını, uluslararası
işletmelerin ve birçok devlet kurumunun gece çalıştığını, birçok insanın evde okuyup yazdığını, gece
yarısından sonra televizyon izlediğini, sokaklarda yürüdüğünü, bütün bunların düzensiz uyanma saatlerine yol
açtığını bildirmiştir.
Akıllı telefonun gelişimi ve uykuya ayrılan zamana dahil olması
Yeni iletişim teknolojileri kullanımı, uykuya ayrılan zamanı günden güne azaltmaktadır. Önce,
televizyon izlemeye ayrılan süre (“Average time spent”, 2019) ve televizyonla birlikte uyumanın alışkanlık
haline gelmesi, uykuya ayrılan zamanı niceliksel ve niteliksel olarak olumsuz etkilemiştir (Cespedes, Gillman,
Kleinman, Rifas Shiman, Redline & Taveras, 2014).
Yeni iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yeni yatak odası kültürü medya
kullanımını özelleştirmiştir (Bovill &Livingstone, 2001). Yeni uyku davranışları; uyku süresinin ve kalitesinin
azalmasına, uykunun gecikmesine, uykunun bölünmesine, uyumakta güçlüğe yol açmaktadır.
Akıllı telefonlar en çok genç insanlar tarafından kullanılıyor (“Smartphone Owner Penetration,” 2017),
akıllı telefonlarda en çok sosyal medya uygulamaları dikkat çekiyor (“Millennials are top,” 2016), genç
insanlar için sabahın ilk faaliyetleri arasında sosyal medyaya göz atmak var (“Social media is,” n.d.). Genç
yetişkinlerin diğer akıllı telefon faaliyetleri arasında, video izlemek ve paylaşmak, müzik dinlemek ve oyun
oynamak dikkat çekiyor (globalwebindex, 2018).
İnsanların cep telefonlarıyla günün her saatinde içli dışlı oldukları görülmektedir. Çok sayıda insan
cep telefonunu çalar saat olarak kullanıyor ve telefonu yastığının altında ya da komodinin üstünde uyuyor
(Srivastava, 2005). Genç insanlar cep telefonlarını her yerde, her zaman sınırsız biçimde kullanmak istiyorlar.
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Bir taraftan cep telefonu bağımlılığının var olduğuna dair bir uzlaşıdan söz edilirken (Gutiérrez,
Fonseca & Rubio, 2016), diğer taraftan akıllı telefon kullanımı giderek yaygınlaşmakta, kullanıcıların
psikososyal konforu azalmakta (Herrero, Urueña, Torres & Hidalgo, 2017) ve kullanımıyla ilgili endişeler ve
sorunlar (Van Velthoven, Powell & Powell, 2018) artmaktadır.
Son 30 yıl boyunca gençlerin uyku davranışlarında değişiklikler ve genel uyku süresinde bir azalma
ve uyku yoksunluğu çeken gençlerin sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler daha ziyade ekranlar,
cep telefonları, internet ve sosyal medya kullanımı ile ilişkilendirilmektedir (Royant-Parola, Londe, Tréhout
& Hartley, 2018).
Seksenli yıllardan beri ışığın insanın biyolojik ritmi üzerinde etkili olduğunu ve bir çok yaşamsal
fonksiyonun ışık sayesinde senkronize olduğu bilinmektedir (Leger, Metlaine & Gronfier, 2018). Doğanın
gece gündüz ritmi, insanın biyolojik ritmini, diğer deyişle uyku ve uyanık olma zamanını işaret eder (Gronfier,
2014). Işığın uykuyu engelleyici etkisinden yola çıkan otoriteler, yatmadan önce cep telefonu, bilgisayar ve
tablet ekranının uykuyu engellediği görüşündedirler (Adrien, Royant-Parole & Gronfier, 2016). Günlük akıllı
telefon kullanımı artışı uyku problemlerine ve gece uykusunun bölünmesine yol açıyor (Rosen, Carrier,
Miller, Rokkum & Ruiz, 2016; Schweizer, Berchtold, Barrense-Dias, Akre & Suris, 2016).
SONUÇ
Pratikte, yaşamın hızlı temposunun, psiko-sosyal sorunların ve günlük hayatın iniş çıkışlarının
yüklediği stresin uyumayı zorlaştırdığı ortadadır. Bu arada, yeni iletişim teknolojileriyle uyku arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkaran araştırmaların bulguları, akıllı telefon veya tabletlerin yatmadan önce veya uykuya
ayrılan zaman içinde kulanılmasının, uykusuzluğa ve az uyumaya neden olduğunu, bunun neticesi olarak;
geceleri az uyuyan insanların gün boyunca daha az, iyi uyuyanların ise, daha yüksek başarı gösterdiğini ortaya
koymuştur.
Uyku, esasen sağlık ile alakalı bir konudur, dolayısıyla bir faaliyetin, uykunun süresini azaltmasına ve
kalitesine zarar vermesine onay verilemez. Uykuya ayrılan zamanda akıllı telefon kullanmak kadar gün
içerisinde bitmeyen bir işi gece vakti görmek, uykuyu ertelemek, uykuya ayrılan süreyi azaltmak.. böyle bir
zaman yönetimi anlayışı sağlıklı olmayacaktır. Ne yazık ki, son birkaç on yıl boyunca, rasyonel zaman ilkeleri
insan sağlığı göz ardı edilerek uygulanmıştır.
Bu makalenin sonunda bir tavsiye niteliğinde; özellikle genç insanlara yönelik, davranışsal
müdaheleler içeren bütüncül bir uyku eğitim modelinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Son olarak İngilizce’de “early bird always gets the worm” atasözü, erken hareketlenmenin başarı ile
ilişkili olduğunu, geç kalkmanın tembellik ve başarısızlık demek olduğunu bildirir. Türkçe’de “erken kalkan,
yol alır” sözünü hatırlayalım; erken kalkanlar için gün daha verimli ve uzun geçer. Yapılması gereken işler,
gecikme olmadığı için dikkatlice yapılıp tamamlanır. Geç kalkanlar için gün zorlu ve verimsiz geçer.
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(21)
Abdalaziz BARAKA
INTRACTABLE CONFLICTS: HOW ISRAELI OCCUPATION AND MANIFESTATION OF
APARTHEID POLICY CONTRIBUTE TO SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS ON PALESTINIANS
AÇILMAZ ÇATIŞMALAR: İSRAİL İŞGALLERİ VE APARTHEID POLİTİKASININ TEHLİKESİ
FİLİSTİNLİLER ÜZERİNDEKİ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERE NASIL KATKIDA
BULUNUR?

ABSTRACT
The conflict between Israel and Palestine is categorised as one of the most intractable and complex
conflict of the modern era. Since the 1967 War between Israel and a coalition of Arab states over the question
of Palestine, the international community have been unable to develop a sustainable solution. Instead, what
has been experienced is frequent pockets of violence between the Palestine and Israel with Palestinians
frequently experiencing disproportionate impacts of the conflict. This article examines the Israel-Palestine
conflict and argues that the continued occupation of Occupied Palestinian Territories by Israel has created
several social and economic impacts on Palestinians. The study emphasises that some of the policies adopted
by the government of Israel to maintain domination over Palestinians are discriminatory and constitute
apartheid policy.
Keywords: Palestine, Israel, socio-economic impacts, occupation, apartheid.

ÖZ
İsrail ve Filistin arasındaki çatışma, modern çağın en zorlu ve karmaşık çatışmalarından biri olarak
sınıflandırılıyor. İsrail ile Arap devletlerinden oluşan bir koalisyon arasındaki Filistin sorununa ilişkin 1967
Savaşı'ndan bu yana, uluslararası toplum sürdürülebilir bir çözüm geliştiremedi. Bunun yerine, Filistin ve
İsrail arasında, Filistinlilerin sıklıkla çatışmanın orantısız etkilerini yaşadığı sık sık şiddet cepleri yaşanıyor.
Bu makale İsrail-Filistin çatışmasını incelemekte ve İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarını işgal etmeye
devam etmesinin Filistinliler üzerinde çeşitli sosyal ve ekonomik etkiler yarattığını iddia etmektedir. Çalışma,
İsrail hükümetinin Filistinliler üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için benimsediği bazı politikaların ayrımcı
olduğunu ve apartheid politikası oluşturduğunu vurguluyor.
Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, sosyo-ekonomik etkiler, işgal, apartheid.
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INTRODUCTION
For over half a century, Palestine has been embroiled in a protracted condition of instability and
uncertainty. This instability has been manifested in the frequent violent confrontations between Palestinians
and Israeli security forces in what many scholars (Jereidini and McLaurin, 1979; Kriesberg, 1995) describe as
a zero-sum conflict where actors are primarily concerned about their continuity. The Israeli-Palestine conflict
has been rooted in the question of territorial integrity, Specifically, the land known as Palestine which is
claimed by both the state of Israel and Palestinian. Collectively, this competition has led to the emergence of
Jewish nationalism that has taken the form of Zionism and Palestinian nationalism. Key among the contested
issues include the question of justice for Palestinians, identity, sovereignty, and statehood. Indeed, there is a
strong belief between the two identities that accepting the identity of the other would negate their own identity
and case. In other words, if one actor is to be considered as a nation, then the other actor cannot be considered
as such because it would emphasize their claim to the contested territory. Kelman (1999) recognised this when
he argued that the question of territory is at the heart of the Palestinian-Israeli conflict.
The Palestine-Israel conflict is historical. Specifically, its emergence can be traced to the late 19 th
century when political Zionism was sprouting in the European continent during a period when international
political rhetoric were dominated by a spreading idea that Jews needed to have an “independent Jewish state”
in Palestine which was referenced as the ancient land of Jews as a response strategy to their frequent
persecution in Europe (Smith, 2014). It is important to note that at the time, Palestine was home for over two
millennia to more than 500, 000 Palestinians (Abu-Lughod, 1971). Demographically, it was constituted of an
approximate 80 percent Muslim population; approximately 10 percent were constituted of Christians
believers; and an estimated 7 percent were identify as being Jews and collectively, the three racial and religious
groups lived under an agrarian system of production and social organization. A study by Hadawi (1991),
argued that inspite of all the existing fundamental differences in religion, relations were notably peaceful, and
the three groups shared their similarities in linguistics and culture. Politically, the local administration that
was constituted of chiefs and other heads of “prominent families” who governed on behalf of the Sultan of the
Ottoman Empire (Smith, 2014). During the rise of nationalism from the Ottoman Empire, Arab Palestinians
who were part and parcel of the growing calls for nationalism from the declining Ottoman Empire, they had a
relatively had weaker political maturity to their European-Jewish counterparts who had become deeply
entrenched into the Zionist ideology and begun perceiving the Arab Palestinians as a “demographic problem”
(Smith, 2014). In other words, Jews were faced with the dilemma of transforming Palestine occupied by Arabs
into a Jewish state.
Some of the primary strategies that the Zionists recommended included the establishment of an
immigration program that would mobilise and incentivise Jews from different parts of the world mainly from
Europe and the North America to move back to Palestine and henceforth significantly enhance Jewish
population through the new Jewish migrants and naturally through high birth-rates and gradually increase
Jewish population in Palestine to the extent of adopting the capability to naturally occupy and assimilate the
territory. Nonetheless, although the establishment in 1882 of the Zionist movement and the subsequent efforts
to expand the migration of Jews to Palestine, comparatively higher birth rates amongst Palestinian sustained
their population growth over that of the Jews and this continued for more than 30 years. Indeed, according to
a study by Hadawi (1991), by the 1918, the Jewish population in Palestine only accounted for approximately
8 percent (Hadawi, 1991). After the Second World War, and the subsequent collapse of the Ottoman Empire
in 1918, Palestine was handed over to Britain through a League of Nation mandate and the British made a
commitment to facilitate “the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine (ibid). On
the other hand, the Arab Palestine population increased to approximately 92 percent of the entire Palestinian
population and as a consequence, begun to politically re-organize and commenced making demands for the
creation a Palestinian government that drew its legitimacy and authority directly from the people (Imseis,
2003) and not the League of Nations mandate vested on the British. In fact, the Balfour Declaration was
increasingly considered as a violation of the League of Nations Covenant. However, the Palestinian demands
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were not met, and the Britain supported and facilitated the immigration of the Jews to Palestine between 19221948. By 1936, for instance, Jews constituted 28 percent of the entire Palestinian population.
More importantly, following the experiences of World War II and the Holocaust, a Jewish state was
declared in Palestine following a decision by the United Nations General Assembly in 1947. However,
population demographics was still a significantly huge problem especially for the Jews who at the time had a
slight majority of 55 percent of the population compared to 45 percent constituted of Arabs. In this regard, it
remained very challenging to conclusively establish and declare a Jewish state. The subsequent tensions and
infighting that emerged between 1947 and 1949 marked the beginning of Israeli expansion and occupation of
Palestine. A study by Morris (1998), noted more than 300,000 Palestinians were displaced from Palestine by
Jews between December 1947 and July 1949. In addition, when Arab countries attacked Israel in May 1948,
they were repelled back and a s a consequence, Israel expanded its territory by more than 78 percent its
previous size into Palestine (Smith 2014). Another batch of more than 400 thousand Palestinians were
similarly expelled from the territory resulting in more than 700 thousand Palestinian refugees by 1948 (ibid).
By 2020, there were more than 5 million Palestinian refugees dispersed across Lebanon, Egypt, Syria, and
Jordan.
Understanding occupation and apartheid policy
A lot of debate has surrounded the question whether Israel’s presence and activities in Palestine can
be classified as occupation, or it represents an apartheid policy. As such, it is vital to foremost examine the
scope of the two concepts and then relate them to the experiences of the Israel-Palestine conflict. Beginning
from the 19th century, Benvenisti (2015) argued that there are certain elements that point to the transformation
of occupation, specifically within the context of internal laws or norms. Benvenisti draws our attention to
changes witnessed during the inter-European discussions in platforms such as The Hague and in European
Union headquarters in Brussels that involved academics, fragile states, and strong governments. Fundamental
principles such as those partaining to the protection of individuals and their property emerged and transformed
from the distinctions made between those considered as conflict combatants and non-combatants and the
subsequent responsibility to protect the latter from the harshness of conflict. The duty to observe the sovereign
rights of an ousted government during conflict, reflects the last phases in the embedment of sovereignty as a
concept of a national claim to the exclusive management of a state’s territory and its citizens. Indeed, it is this
understanding of occupation that would later become the part of the bedrock of international law in the 2o st
century.
According to studies such as Kent (2019) and Olson (1987), the “Hague Conventions Respecting the
Laws and Customs of War” of 1899 and “Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian
Persons in the Time of War” of 1949 constitute the pillars for understanding occupation in international law.
These two references of international law demarcate the rules and guidelines on armed conflict. For instance,
Section 3 on the “Military Authority over the Territory of Hostile State” of the Hague Regulations stipulates
the subsequent measures that should be adopted when a secession of combat is achieved and the beginning of
occupation by the victorious actor as well as the obligations and limitations of the victorious actor that is
undertaking occupation (Nyadera, 2018; Aydın et. al, 2020 ). It cannot be emphasized any further that the
establishment of these two references of international law on state occupation was undertaken at a period when
conflict was waged in the form of combat, that is, fighters or soldiers were involved in direct physical
confrontation in open battlefields (Nyadera & Bincof, 2019).
Nonetheless, it was the lessons learnt from Great Wars in the context civilian casualties, that drove the
international community to undertake major amendments of the Hague Convention and Hague Regulations in
order to capture the question of civilian security and wellbeing during and after conflicts. The 4 th Geneva
Convention created new rules to regulate the nature of actions states towards civilians during the period of
war and in the event that the state transforms into an occupying power (Imseis, 2003; Veracini, 2005; Nyadera
& Islam, 2020). These new amendments included protection of children and provision of basic amenities such
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as healthcare and education and expectant mothers, orphans, mothers with children under the age of seven,
are to be accorded preferential treatment. Secondly, provision of food and medical healthcare for the general
population. Thirdly, grating passage and safety for humanitarian organisations. Fourth, deterring the
destruction of property unless such an action is considered as “absolutely necessary” a military operation.
Understanding the concept of apartheid on the other hand is also premised on international laws and
conventions like the “International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid,
and the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” and the
“International Convention for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” provides a legal
framework on discrimination based on race, outlines the rights and freedoms that persons are entitled to, and
as prohibits all practice of apartheid which is itself percieved as an appalling form of racial discrimination.
But perhaps it is the “Apartheid Convention and the Rome Statute of the International Court” that offers a
more direct definition of apartheid. Article 2 of the Apartheid Convention defines apartheid as any systematic
act of oppression done with the objective of establishing and maintaining the dominance of one racial group
over the other. Under the Rome Statute, Article 7 equally defined apartheid as a criminal act performed within
the framework of an institutionalised regime that facilitates and sustains the oppression of a single racial group
over another.
It is important to highlight that Article 2 of the Rome Statute provides for fundamental pillars of human
rights and freedoms that if, and when violated could constitutes acts of apartheid. These include repudiating
the right to life and freedom of liberty of communities of a particular racial group either by murdering its
members, causing deep mental and physical harm, conducting arbitrary arrests and unlawful imprisonment,
violating the rights of dignity and exposing members of a racial group to inhuman treatment such as torture.
Secondly, willingly exposing a racial group to extreme living conditions with the aim of causing their physical
destruction. Thirdly, creating legislative laws that deliberately seek to discriminate one racial group from
engaging in political, social, cultural and economic life by violating their rights to education, free speech,
movement in and out of the country, claim of nationality, and freedom to peaceful assembly. Fourth,
establishing policies that creating separate reserves with the aim to divide populations based on racial identity,
prohibiting mixed marriages, and unlawfully confiscating properties of one racial group. Fifth, subjecting one
racial group to forced labour. Sixth, unlawfully persecuting one racial group because of their rebellion against
apartheid.
Impacts of the conflict on Palestinians
From 1967 following the end of the Six Day War (Bunch, 2008), territories in the Gaza Strip and West
Bank have been under Israeli control and the frequent clashes between Palestinians with the Israelis have seen
the conflict evolve so much to become one of the longest conflicts of the post-World War II era. Under the
guise of seeking to maintain national security of the Israelis, the government of Israel has for decades
established policies and laws which would be at minimum considered draconian in order to maintain control
(Miller, 1985). These policies have ranged from the restriction of movement of some Palestinians in and out
of specific areas, to gross limitations on other fundamental rights and freedoms such as the freedom of
expression, free speech, and assembly. Key among the key measures and strategies taken by the government
of Israel include the establishment of numerous settlement reserves nearly simmilar to those established by
European colonial powers in Africa in countries like Kenya and Zimbabwe as well as, and in fact, the most
prominent and visible, the construction of the Wall in West Bank to regulate the movement of Palestinians.
Indeed, several studies have equated the Wall toa sort of detention structure given the nature of its physical
form that is epitomised by the existence of a labyrinth of concrete, surveillance systems, ditches, electric fence
and barbed wire. It is this form of control that has produced a multiplicity of impacts on the lives of Palestinians
in the social, economic, and political realms.
Prior to the commencement of wall construction in 2002, Palestinians were able to move from different
parts of their territories such as West Bank into East Jerusalem where they engaged in different forms of
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economic activities with the residents in East Jerusalem. Indeed, for decades, East Jerusalem has always
served as the commercial hub of West Bank, but this has since changed when the construction of the Wall
began, thereby, rendering access to several businesses very difficult. In other words, consumers from West
Bank region and Israelis from East Bank cannot interact with ease. For Palestinians, movement in and out of
East Jerusalem has been subjected to security check-up along the 12 delegated checkpoints in East Jerusalem.
The continued presence Israel and the various measures adopted to regulate the movement of
Palestinians in and out or East and West Jerusalem as well as the Gaza Strip have contributed to deep economic
impacts (Levine, 1972). According to a report published by Oxfam International, approximately 25 percent of
Palestinians in the Occupied Palestinian Territories (OPT) live under the poverty line and the chance of
improving their livelihoods is so limited because of the low prospects of accessing work, healthcare, and a
safe environment as a consequence of the Israeli occupation. Indeed, these concerns, for over five decades
since the 1967 War are not only found within the Palestinian households in the lower-class, but rather, nearly
across all the 4.8 million Palestinians living in the Gaza Strip and West Bank including in East Jerusalem. On
a general basis, Oxfam International noted that more than 50 percent of the Palestinian population continue to
be dependent on humanitarian aid, while the approximately 2 million Palestinians trapped in Gaza have
continued to be unbale to access even the most basic services because they are denied the right to movement
to other areas and thus, are severely faced with the problem of lack of economic opportunities (Migdalovitz,
2010).
The question of Gaza is even more unique because it has been subjected to a very tight blockade for
more than a decade thereby creating a deep humanitarian crisis in the region given the general impact that the
blockade has established on Gaza’s economy (Bruck et al., 2019). Households have been rendered unable to
meet their basic needs such as food, water, healthcare, and Palestinians have been separated from each other
including those who share family relations (Arkadie, 1977). Oxfam International reported that the
implementation of the blockade had a significant impact on supply chains to Gaza where essential trade with
external markets were cut leading to instances where the area experienced huge fuel shortages that lead to
power cuts for more than 20 hours. Indeed, under such circumstances, the operationalisation of hospitals and
schools are left in jeopardy, while businesses are also rendered unable to operate given that availability and
access to power is an essential element of economic activities in the modern era (Etkes and Zimring, 2015).
Such failures have meant that majority of Palestinian households have been forced to become dependent on
humanitarian aid, while the inability of businesses and industries to function have also contributed to very
high rates of unemployment amongst Palestinians especially those residing in the Gaza Strip (Butt and Butt,
2016).
There have also been several social impacts that Palestinians have continued to face especially due to
the construction of the East Jerusalem Wall which has been epitomised by the forceful and unlawful
acquisition of Palestinian land and this has resulted in the destruction and demolition of Palestinian houses
and properties mainly because of the zoning policies created by the government of Israel in East Jerusalem
(Green and Smith, 2016). Some studies (Thawaba, 2011; Mayer, 2003) have criticised these zoning policies
as being contradictory to international law, and that their implementation have made it a huge challenge for
Palestinians to acquire permits for construction of vital social utilities such as hospitals, dispensaries, schools,
and homes. A report published by OCHA (2017), highlighted that approximately more than 10 thousand
Palestinians were at risk of being forcefully displaced from their land to other reserves created by the
government of Israel to enhance their surveillance over the Palestinians especially in East Jerusalem and other
areas in the West Bank. The challenges that Palestinians have to go through during the processes of acquiring
construction permits form Israeli government authorities has contributed to the construction of several
Palestinian buildings without construction permits. This means that thousands of Palestinian households,
business premises, and social utility amenities such as schools and hospitals are at a genuine risk of being
demolished at any given time.
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32 Some Palestinian owners in East Jerusalem choose to demolish their own houses after receiving a demolition order, to avoid
being charged by the municipality with demolition costs and fines.
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These continued demolition of Palestinian houses or business premises either by the Israel government
authorities or by the Palestinians themselves because of the having been issued with demolition or eviction
notices have increased the vulnerabilities of people who are already fragile especially for groups such as
children, women, people with disabilities, and girls. Constant incidences of forced demolitions have emerged
as one of the greatest plights of Palestinian women who became unable to access secure, reliable, and liveable
housing that can guarantee them some element of a good quality life together with their family members.
These uncertain experiences go as far as having mental or psychological impacts that threaten the wellbeing
of fragile members within the Palestinian societies (Abdeen et al., 2008). A report published OCHA (June
2021) titled “Hope under the rubble: the impact of Israel’s house demolition policy on Palestinian children
and their families”, highlights a statement by one of the victims called Ghassan- a fifteen-year-old Palestinian
teen who lamented that, “All I have are sad memories. I still feel traumatised by the soldiers and their dogs
attacking and injuring my father [during the demolition]. I have nightmares about the bulldozers ripping away
every stone in our house, and the sounds of the explosions still haunt me.” Another report published by the
Israel Committee Against House Demolitions argued that during demolitions of Palestinian houses, women
have a higher tendency of undergoing greater trauma by experiencing a double tragedy because they lose both
their domestic spaces and are equally forced to seek refuge over into the houses of their close relatives (UN
Women, 2016).
A study by Hilal and Johnson (2003) titled “Poverty in Jerusalem” noted the scarcity of natural
resources especially in the Occupied Palestine Territories and as a consequences, has necessitated the need for
skilled human resources in order to build an innovative and diversified economy not reliant on natural
resources. This need has also meant that education has become a central concern and need for the residents
residing within the OPT. However, access to education under Israeli occupation has been quite challenging to
a majority of Palestinians. Indeed, the significance of good education in economic development of any given
society cannot be understated. Nonetheless, the quality of education in terms of access, and educational
opportunities for learners has been impacted directly by some of the policies adopted by the government of
Israel in its quest to maintain control (Graham-Brown, 1979). To a great extent, the question of Palestinian
education can be authoritatively been assumed that it has been neglected. This is epitomised by in how the
education system in managed in which different institutions have been involved the management of education
for Palestinians. On the one hand, some schools are under the authority of the government of Israel, while on
the other hand, several other schools are under the management of private sector, UN Relief and Workers
Agency for Palestine Refugees in the Near East which offers education till secondary level, as well as the
Palestinian Authority and Jordanian government (Alayan, 2018).
But even more importantly, within the parameters of available schools, the construction of the Wall
has also emerged as another challenge to students who would wish to access institutions of learning in different
parts of the OPT. The findings of a study conducted by the UN Office for the Co-ordination of Humanitarian
Affairs (OCHA, 2007), noted that approximately more than 20 percent of Palestinian children, specifically
those domiciled in East Jerusalem, were undergoing great difficulties in their movement to attend other
institutions outside their immediate localities. These challenges were partly evidenced by the increased
distance of travel between where students live and the schools which they attend. As a consequence, faced
with increased travel distances, which are also not safe, many Palestinian parents have often resorted to
transferring their children to the to the nearest schools. This has yielded overcrowding, thereby further
impacting on the quality of education that Palestinian children are able to receive. In addition, some studies
such as Nasara (2019) attributed the construction of the Wall and increase travel distance to higher rates of
school dropouts which can be as high as 50 percent, as was the case in 2011. The government policy on
demolition has not helped either because schools are not spared in demolitions to pave way for Palestinian
land acquisition by the government of Israel. In 2018 for instance, a primary school that had been built by
donor funds received from institutions such as the c from European Union, Action Against Hunger, Save the
Children, and the Norwegian Refugee Council was identified for mandatory destruction by Israeli government
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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

authorities after a previous court injunction that had been secured to prevent the destruction of the building
elapsed (OCHA, 2018).
Discussion
Ever the end of the 1967 War, the government of Israel has worked towards ensuring the Jews had
domination both within Israel and the Occupied Palestinian Territories as manifested in several policies and
actions of the government in these regions. In 2018 for instance, the Knesset passed a constitutional law that
recognised Israel a nation-state for the Jewish people and that within that territory the “Jewish people have
the right to self-determination” and that establishing “Jewish settlements” is a national value. Indeed, it is this
belief that has influenced the government of Israel to pursue policies that seek to redress what Israel considers
as a demographic threat from the Palestinians. At the center of this strategy is ensuring that Palestinians do
not acquire political power by limiting the population as well as the voting rights especially of those
Palestinians living within the territorial borders of Israel. This has also influenced the policy of movement of
Palestinians from the Occupied Palestinian Territories to Israel. Other policies have included the division of
Palestinians themselves into Gaza and West Bank which has impacted on the movement of both Palestinian
people and goods. These policies have been formulated to guarantee that Israel has maximum control over
land that can nurture the expansion of Jewish populations while limiting the settlement of Palestinians to
under-served enclaves that deter their access to land.
The pursuit of Israeli domination has also seen the government develop institutional frameworks that
can be argued as openly being discriminatory against Palestinians both in Israel and in the OPT. The only
difference in the discriminatory experiences of Palestinians in Israel and OPT is with regard to the intensity
of the different laws. In the Occupied Palestinian Territories which encompasses both Gaza and West Bank,
Palestinians are often subjected to oppressive and draconian treatment largely epitomised by the state of
Israel’s use of military force against Palestinians to enforce segregation policies that prohibit Palestinians from
living or entering Israeli settlements (Dumper, 2013). In Gaza, the measures are even far more extreme
because it has been subjected to a complete closure thereby preventing movement of people and goods.
Similarly in East Jerusalem which under international law is considered as an occupied territory but which the
Israeli state lays claim to, the government provides Palestinians residing there with a legal status which in
itself significantly weakens their rights of residency by conditioning them to the nature of connections that a
person has to the city amongst several other systematised but oppressive factors.
Pursuant to these policies, Israeli authorities have carried out a range of inhumane acts in the OPT.
Those include sweeping restrictions on the movement of 4.7 million Palestinians there; the confiscation of
much of their land; the imposition of harsh conditions, including categorical denial of building permits in large
parts of the West Bank, which has led thousands of Palestinians to leave their homes under conditions that
amount to forcible transfer; the denial of residency rights to hundreds of thousands of Palestinians and their
relatives, largely for being abroad when the occupation began in 1967, or for long periods during the first few
decades of the occupation, or as a result of the effective freeze on family reunification over the last two
decades; and the suspension of basic civil rights, such as freedom of assembly and association, depriving
Palestinians of the opportunity to have a voice in a wide range of affairs that most affect their daily lives and
futures (Rempel, 1997). Many of these abuses, including categorical denials of building permits, mass
residency revocations or restrictions, and large-scale land confiscations, have no legitimate security
justifications; others, such as the extent of restrictions on movement and civil rights, fail any reasonable
balancing test between security concerns and the severity of the underlying rights abuse.
Resistance from Palestinians against the government of Israel has also meant that the enforcement of
the laws and policies established by the state of Israel to maintain its domination over Palestinians have been
carried out through excessive force and inhumane acts (Al Kafri, 2004). Indeed, Israel has sought to undermine
the movement of over 5 million Palestinians both in Occupied Palestinian Territories in in Israel; imposed
strict rules on Palestinians; denied residency permits; prevented for family reunifications; denied civil rights
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such as the freedom of assembly and association; discriminated Palestinians from accessing documents such
as building permits especially in the West Bank; and confiscated Palestinian land thereby forcing thousands
to flee to other countries in such of refuge in what could only be analysed as the forceful transfer of population
which is criminalised under international law. Indeed, majority of these restrictions do not have any significant
bearing on the legitimacy of security justifications that the government of Israel tends to give to justify its
inhumane actions.
CONCLUSION
It is of little doubt that the government of Israel has disregarded the fundamental freedoms and rights
of Palestinians. Majority of the government policies and actions have focused on marginalizing, dominating,
forcefully segregating, and inflicting harm of Palestinian families. In the Occupied Palestinian Territories, acts
that have been criminalised under the Apartheid Convention as well as the Rome Statute such as forcible
transfer f population, expropriation of land, mass violations of civil rights, restrictions on movement, and
denial of residency by virtue of identity have characterised the experience of Palestinians under the occupation
of Israel. The overall impact has been gross deprivation of the dignity of Palestinians are not only unable to
own land, but also enjoy fundamental human rights and freedoms because of the institutionalisation of
discrimination by Israel. These illegalities are in tandem with the understanding of crimes against humanity
under the Rome Statute which emphasizes on the character of these illegalities as being committed with the
main aim to discriminate a particular group because of their identity. While majority of the known illegalities
committed by the Israeli government are often with the Occupied Palestinian Territories, numerous violations
are also made against Palestinians living in Israel to the extent that it has made it very difficult for them to
interact with other Palestinians including family members residing in the OPT.
Moving forward it is imperative that Israel authorities take measures that addresses their persecution
and discriminatory against Palestinians in the OPT. As an important measure, the government of Israel should
work towards deconstructing all forms of systematic discrimination that have seen Palestinian residents
exposed to inhuman treatment at the expense of the Israelis of Jewish descent. Bring an end to the
discriminatory policies on land acquisitions, property development, movement, access to education, and
residency can a huge step towards enhancing the civil rights and liberties of not only Israelis but also
Palestinians. Equally important, other actors on the behest of Palestinians such as the Palestinian Authority
should desist from providing any form of support to the Israeli security agencies that seek to perpetuate crimes
of apartheid and persecution of Palestinians in residing in the OPT.
Other international actors also have an important role to play. The International Criminal Court (ICC)
should prioritise instituting investigations into alleged crimes against humanity perpetuated by individuals
against Palestinians. The UN as a guarantor of international security and human rights must also take active
measures such as creating an commission of inquiry to examine the actual facts on the ground and if applicable,
prefer charges and sanctions to those implicated as being responsible of perpetuating such crimes including
apartheid and subsequently held accountable. Moreover, given the challenges experienced within the UN
Security Council (UNSC) which undermines the Council from coming up with unanimous resolutions on
several issues, then as an alternative, the respective member states should consider the imposition of unilateral
sanctions such as asset freezes and ban from international travel for any individual accused and proved to be
guilty of the various crimes of apartheid. For the government, a ban on international sale of arms and weapons
as well as stopping any form of military assistance to the government of Israel can provide a strong motivation
for the government to reconsider its discriminatory policies in Israel and OPT.
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SOMALI DEMOCRACY
SOMALİ DEMOKRASİSİ
ABSTRACT
This paper will heavily be focusing on Somali democracy, as well as, other institutions that are
involved with democracy area, Somalia is one of the first countries in Africa that truly applied democracy
after they got independence from the colonialism, society went for voting and they elected as the first president
of Somalia Aden Abdulle Osman, after serving from 1960-1967, he peacefully transferred the office to the next
president Abdirashid Shermarke, after president Abdirashid stayed the office for two years, he was
assassinated by one of his own bodyguard, while he was paying official visit the northern region of Las Anod,
after his death a peaceful coup d'état by the chief army officer at that time major general Mohamed Siad
Barre. On the other hand, we will look the era between 1969 till 1991, this era the country was under military,
there were many things happened against human rights, as we all now and many countries the world
experience, most the of the dictator states, or the state that were seized with military power, those in the office
try their best to control the whole society no matter what it takes, if it using power, putting to jail, executing
etc.
The other important things we will cover this paper is also the first republic which was between the
period of 1969-1964 which mainly focused on the institutional foundations of the country’s democracy, as
well as we will look the second republic which was between 1964-1967 which mainly focused on the
democratic tribalizing, however there were a time which any governmental institutions worked in Somalia,
the civil war as well as the other movements who tried to interfere that situation, and the recent democracy
developments happened in Somalia. (Samatar, 2016).
Keywords: Somali democracy, Federalism, Women, Gender, Equality, human rights.
ÖZ
Bu makale ağırlıklı olarak Somali demokrasisine ve demokrasi alanıyla ilgili diğer kurumlara
odaklanacaktır, Somali sömürgecilikten bağımsızlığını kazandıktan sonra Afrika'da gerçekten demokrasiyi
uygulayan ilk ülkelerden biridir, toplum oy vermeye gitti ve onlar Somali'nin ilk cumhurbaşkanı seçilen Aden
Abdulle Osman, 1960-1967 yılları arasında görev yaptıktan sonra görevi barışçıl bir şekilde bir sonraki
cumhurbaşkanı Abdirashid Shermarke'ye devretti, cumhurbaşkanı Abdiraşid iki yıl görevde kaldıktan sonra
kendi korumalarından biri tarafından öldürüldü, Las Anod'un kuzey bölgesini resmi ziyareti sırasında,
ölümünden sonra o zamanki tümgeneral Mohamed Siad Barre tarafından yapılan barışçıl bir askeri darbe. Öte
yandan, 1969'dan 1991'e kadar olan döneme bakacağız, ülkenin askeri olduğu bu dönem, insan haklarına karşı
birçok şey oldu, şimdi hepimiz ve dünyanın birçok ülkesi, diktatör devletlerin çoğu, ya da askeri güce el
konulan devlet, iktidardakiler ne pahasına olursa olsun tüm toplumu kontrol etmeye çalışıyor, güç
kullanıyorsa, hapse atıyor, idam ediyor vs.
Bu makalede ele alacağımız diğer önemli hususlar, 1969-1964 yılları arasında ülke demokrasisinin
kurumsal temellerine odaklanan ilk cumhuriyetin yanı sıra 1964-1967 yılları arasındaki ikinci cumhuriyete de
bakacağız. esas olarak demokratik aşiretleştirmeye odaklanan, ancak Somali'de herhangi bir devlet
kurumunun çalıştığı bir dönem, iç savaş ve bu duruma müdahale etmeye çalışan diğer hareketler ve son
zamanlarda Somali'de yaşanan demokrasi gelişmeleri. (Samatar, 2016).
Anahtar Kelimeler: Somali demokrasisi, Federalizm, Kadın, Cinsiyet, Eşitlik, insan hakları.
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INTRODUCTION TO SOMALIA
Somalia is one of the countries lies in East Africa, the nation has border almost with three countries, it
has border with Ethiopia to the West, also Kenya to southwest, and Djibouti to the northwest, the country has
also the biggest coastline on Africa, which is the Indian Ocean, Somalia has different natural resources which
still unexploited, Somalia was colonized by three countries, Italy, Britain, and France, the colonization divided
Somalia five regions, and each region was administrated by different colonizer, for instance the south region
was colonized by Italy, the north region was colonized by Britain, and northwest was colonized by France,
every region fought their independence separately as well as collectively, the south region got their
independence in 1960 from Italy, with in that year the north too took their independence , both side decided
to unite in order to form greater Somali Republic.
When Somalia took its independence, they started to establish its government institutions, they were
one of the first democrats in Africa, (Samatar, 2016) then they formed a government leaded as president by
Aden Abdullah Osman, and as a prime minister Abdirashid Ali Sharmarke, the Somali government chose
democracy path, and they continued till 1969, when the president of that time was assassinated while he was
paying an official visit to Las Anod, northern town in Somalia, after his death, the country fall in the hands of
the military after they managed to take all the official buildings of the government, and took some politician
whom they thought as threat against their mission of taking the country under their control, the mission was
leaded by general Mohamed Siyad Bare, with him coming to the power as president of Somalia, his
government, did many reforms, they suspended the constitution, they also dissolved the parliament and as
well as the supreme court. (Farer, 1965)
The military regime also changed the states policies, the regime begin to apply to the country, the
communist ideology, which put the country on dictatorship mode, during this communism concept, the regime
carried a lot of crimes against humanity, the regime eliminated every danger possible toward them, after 29
years of dictatorship, some political opponents and the society, succeeded to overthrew the dictatorship
regime which was leaded by the general Mohamed Siyad Bare, after the old regime fall, the country was in
chaos mode, every tribe begin to control their region, and the civil war began, which led also the north region
announce themselves as independent and take Somaliland as their state name, Somalia experienced different
administrations who want to be part of the solution, and stop the chaos in the country, they transitional
administration couldn’t take the country the way it supposed to be, so a union emerged which believed that
they can save the country and take to the good direction, the union’s name was The Islamic Courts Union, on
the other hand the temporary federal government, began their plan to control the country, and they asked some
help from neighbor countries, they call was answered by Ethiopia, and they sent army to Somalia to support
the temporary federal government, as well as some other African countries and they came under the mission
of African Union Peacekeepers, later on the temporary federal government defeated with the help of African
Union Peacekeepers the Islamic Courts Union after they administered the country for six months. (Van
Notten, 2003).
The transitional government managed to control the government no matter what obstacles they face
till 2012, then Somalia decided to be federal government, and begin to build a federal government by electing
Sharif Sheikh Ahmed as a president, after 20 years of chaos and instability, Somalia currently registered six
federal and regional member states: named Puntland, Jubaland, South West, Galmudug, and HirShabelle.
Briefly the concept of federalism
In federal studies, for the sake of clarity, it has become common to distinguish between federalism,
federation and federal political system as three separate concepts, each describing different aspects of federal
theory. Federalism is defined as a value concept including ideological and philosophical perspectives
promoting the federal solution, while federation is an empirical reality, a specific type of institutional
arrangement. (Watts, 1998).
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The concept of federalism is a system which became a solution to many countries which maybe have
some differences if it ethnic, language, culture, so that they can collectively come together and unite, so
federalism is uniting the central federal government with regional, provincial governments, one of the early
countries which applied was United State of America, under their institution of 1787, as we now United State,
is one of the biggest countries in the world, and the country is built with immigration, of course there must be
differences, if it is ethnic, culture, language difference, so in order to achieve a successful government, that
came up with the concept of federalism by uniting all the ethnically, culturally different regions in the United
State. (Mollov, 2007)
The other important issue we have to know, if we want to understand federalism is that, the central
government will share the power with other local regions, as a regional government they will have certain
amount of power, on the other hand they have to respect the federal government on certain aspects, such as
international affairs, all things relate with international affairs the federal government will engage all that
issues, like agreements or contracts, attacking or having war with another country, territories, and many other
issues, they have to leave for central government, on the other hand the central government have the same
responsibility toward the regional governments, and if one isn’t there the system or federalism won’t work.
Or if any, the central or regional government engage what it’s not supposed to do, they system won’t work
properly.
While it is possible to talk about federalism before the emergence of modern federal systems, it is not
possible to speak of a modern federal system, indeed, modern federal systems are constituted by the
constitution, for this reason, the experiences of different communities (diversities) coexisting before the
modern period are mostly based on unity of agreement and belief, the idea of the agreement, which is allegedly
developed theologically in this direction, was also examined in terms of its relationship with the social contract
ideas developed by Hobbes and Locke (Aroney, 2009), the agreement gradually left its place to the social
contract and the constitutions with the emergence of modern federal systems.
On the other hand, federalism, which dominated the theoretical debates before the modern period,
showed a historical development that originated the constitutional and federal systems in the modern sense,
starting from the state unions based on the idea of agreement (Kalu, 2016). As with the discussions on the
federal system, there has been federalism that influenced pre-modern theoretical discussions, accordingly, the
source of federalism is based on the idea of covenantal idea, therefore, it is necessary to examine the agreement
and federalism first, and then to express the experiences before the modern period.
Constitutions are set out to separate the modern theories and debates of federal systems from the premodern period. It is possible to link the reason for the inseparability of federal systems with the constitutions,
however, it was seen that the federal system experiences before the emergence of modern constitutions
blended with different thoughts in terms of the unity of communities both in theology and politics, these
thoughts and experiences also allowed the emergence of the form of the state as a federal system in many
countries which are accepted as stable democracy today.
Somalia Adapting the Federalism System
After almost 20 years of civil war, Somalia chose to continue their government with federalism, in
2012, the first official government was elected, they were the first to office holder with this new system of
government, they succeeded certain of things, they built regional governments, and they overtime helped to
rebuild their parliamentary and ministerial positions, as well as when their time finished, the succeeded to
hold another election which new party and new president came to the office President Hassan Sheikh
Mohamud.
Federalism system was somehow helpful for most of the African countries because, almost every
country in Africa, there is these differences of culture, language, religion, ethnic, so all these factors made
most of African countries choose federalism as solution to their problem which is diversity among them, some
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of the countries which tool federalism in Africa are, Nigeria in 2001, Ethiopia in 1994, and Somali also took
in 2012.
“Every nation come to existed in accordance of a unique history and passed a political event. Thus, it
is important to consider the pushing factor that Somalia encouraged, suggested and leaded to move to adopt a
federal system of government and to become a federal sate, moreover, it is vital to consider some of the factors
that lead to the formation of federations from political, economic and sociological perspectives. If one singles
out the political factors, there are different interpretations”. (Adegehe, 2009).
The other issue that still the federal government is struggling is that, which kind of federalism will they
choose, regional based one or clan based one, because the Somali society have different clans, and most of
the time when they are settling they prefer to live with their same clan areas, so somehow this one of the reason
that Somali government chose to apply to the country federalism system, sometimes you may see some regions
that have different clans in one place, so they federal government, a kind of regional federal system, which
means, the majority clan will have most of the position as well as will be the president of that region, and the
other clans live their they will get some position according to their settling number in the region.
On the other hand the federal government, faced many problems, like the federal system is still new,
just three Presidents served, it still need many development and adaptation, on the other hand the federal
government have war with a radicalism group Called Al Shabab which against all the things that the
government supports and believes, which the only solution that Somali society may unite again is through
federalism system, the extremist side believes, the on way that Somali society which was under civil war and
chaos last almost 30 years, is through Sharia and the Holy Qur’an .
After almost three President served under federalism system, we can say that Somalia, has the path of
succeeding through this system, as I mentioned above the federal system built five regional governments
which are functioning, of course over the years there were misunderstanding between the regional government,
and the central government, because of the federal system sometimes that regional governments meet with
some officials they are not supposed to meet, sometime make agreements that supposed to sign the central
government, but they managed to overcome all these struggles over the years.
Gender Equality in Somali
The majority of Somali society are Muslims, so the issue of patriarchy is part of their culture, men are
the ones who are responsible the family, they are the ones who manage the finance and take most of the
decisions, so with in time, these became part of Somali tradition, prioritizing men on many public areas, later
women were allowed some other basic rights, like to study Quran, and other levels of education, this kind of
tradition was being practiced other Muslim Arab countries.
This kind of tradition, was started when Islam reached Somalia, and continued through till Somalia
gained independence from the colonizers, later when Somalia became an state, they did many reforms and
one of them was to give women many rights as possible, the Somali state granted to women the right to vote
as well as they began to participate many public areas, with the regime of 1970 General Mohamed Siyad
Barre, the women gain many other rights, he passed the family law of 1975 which allowed same equal rights
with men regarding inheritance of property, divorce and marriage, so these periods for from 1970 to 1991
those years were brightest years for Somali women, they had the chance to engage many public fields, such
as politics, sports, and military, but after the central government fall down in 1991, the country got into the
hands of Islam extremists who against almost all women engaging public sphere jobs. (Gardner, 2004).
The mentionable thing is that, most of the developed Islamic states are beginning to allow such rights
for women, like driving as well as participating the politics, sports, on the other hand there are those states
who still against women engaging on politics, or other fields of public sphere, in 21 st century being against
such rights toward women is unfair,
Women have always been a great position in Somali culture, they contributed their wealthy and their
life’s bringing Somali independence, one of the great female warriors was Hawo Tako, she was against the
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colonial and fought against them, she was martyred by the Italian colonial, after Somalia got its independence
in 1960, both men and women were granted to vote, the next years with the coming of General Mohamed
Siyad Barre to the Presidential office, he established an office for Somali women in memory of Hawo Tako
in 1977, and that office led for Somali Women to defend the basic concepts of feminism, they began to be
active in many public areas, there has been gap for so many years when Somali central government of
collapsed in 1991, the country fall in to the hands of warlords, after that Islamic extremists, which is Al Shabab,
they are against any theory or ideology from western countries, and they began to restrict women in many
way, like can’t be in sports field, as well as in politics and many other public areas. (Park, 2018)
Gender Equality and the Extremists
The other essential issue is that the extremists groups who take over such Muslim countries and later
on put some new extremist regulation against women, and this kind of situation happened in Somali when the
central government collapsed, some of the rules they oppose were, they said women must cover all her bodies
even if she is not willing to cover, they have to do it by force, on the other hand they also said, men and women
can’t work together on the roads even if they have family relations, like a mother and her son can’t walk
together on the roads , also brother and sister can’t also walk too, boyfriend and girlfriend that is unspeakable,
they oppose this kind of rules against all the society and as everyone sees its extreme and very restricted rules,
they also oppose such rules against youths, they banned playing football, maybe some people may think, how
about women engaging in public affairs, as well as politics, all these things were banned. (Gardner, 2004).
This kind of extremist groups emerged many Islamic countries, like my country Somalia, Syria,
Nigeria, Afghanistan, they believe that they are correcting something and this reflects the totalitarian concepts,
like in Afghanistan they extremist groups they are against sending women to study schools, and if a girl begin
studying school, they punish her, as they did to Malala Yousafzai, who was a young Pakistani girl, who wanted
to study while the extremist Taliban group banned women attending to study schools, it’s hard to say the
people who are ban attending schools are educated people and will lead the Islamic countries to a prosperous
future, though themselves are saying that they are well educated. (Yousafzai, 2014).
These groups mislead the interpretation of the religion Islam and Islamic advice to the rest of the world
by giving wrong images of Islam, the problem is that they study less Islamic books from extreme scholars
who want to mislead any youth that they can get to their mind, this happen all the Islamic countries, they
emerge time to time, sometimes they are under mission and supported by western countries, and sometimes
they stand themselves to unite the Islamic world as their basic ideology, some of the major extremist groups
that emerged time to time, by themselves or under the mission or western countries are, Al Qaida, Taliban, Al
Shabab, ISIS, and Boko Haram, they were all extremist groups, by representing their interest or other western
country’s interest, they did a lot of damages to Islamic societies by wrongly interpreting the Islamic religion,
and led many Muslim society destruction and without government.
What are these extremist group’s interpretation of woman? Gender? and Somalian women? as far as
we know the fundamental concept that is built with Al Shabab and other extremists has close relation with
totalitarian regime’s concept, which is to put more pressure to the society, no matter what, so Al Shabab’s
interpretation to word the issue of gender equality is unspeakable, they are against at all, on the other hand,
when it comes for the Somali women, the restrict in many different ways, they are against women engaging
political issues and other public fields like sports, on the other side, with Somali taking the federalism system
and some other western ideologies, the government gives many freedom to Somali women, as many modern
countries, like driving, political participation etc.
After almost 30 years of no central government in Somalia, many of Somali women lost their role in
many public fields, if it the education, the number of female who get the chance to study were much less than
the males, no governmental institutions were working officially, so the education wasn’t free, and most of the
Somalia families preferred to send the boys instead of their girls, with the idea of that their girls will be
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married, when she mature, so they preferred sending to schools their boys, less number who were enough
educated sent their girls to study.
When the system of government in Somalia came back in 2012 officially, the government decided to
take federalism system, so the state allowed a quota to the Somalia women which is 30%, from upper house
and lower house of the state, as well as other sectors of the government, so the number of women who involve
or work with government is high as it never been before, on the other side, the society themselves are
civilizing, and see now women involving such fields as normal, instead once it was against the Somalia
tradition.
Some of the well know Somali women who hold high offices in Somalia were former foreign minister
of Somalia Fowsiyo Yussuf, also former minister of social development Maryan Qaasim, as well as their many
women in the Somalia parliament, though the Somalia women get 30% position on the upper and lower house,
they can’t be a candidate of the position of Somali president. (Gardner, 2004).
The relation between central government with regional states
The federalism system was new both to the central government and regional states, the regional states
believe that the central government possess much power than it supposed to have, they sometime challenge
the central government by engaging some relations that they are not supposed to engage, the regional states
have developed some relations with neighbor countries, on the other hand the regional government have full
control of the their regional territory, they all have the necessary institutions, they have parliaments as well as
ministers, and other important institutions like judicial, executive, legislation, and military court.
The federal government possess much power as the regional states mentions, the regional governments
have no position to influence when it comes to regional elections apart, they are candidates, but the federal
government influences a lot, they are the ones who put especial group to manage the election period,
sometimes the federal government tries to put someone from their party or have connection with them, so that
they can easily control that regional state.
On the other hand, there is a self-claimed independence region which is the whole north region, after
what they experienced during the dictatorial regime, specifically in 1988, when the regime didn’t separate if
there it is hospital or school, or if there are child, women, and old people, the regime attacked with war planes,
and was responsible the death of many people in the region.
After this incident couple of years later the dictatorial regime fall and the north region which
experienced that mass destruction, they announced themselves to be independence, and till now they are
claiming to be independence region form Somalia, but the United Nation and international community believe
that, the region is still under Somali Federal government, which the federal governments controls, like Air and
sea.
There were many attempts to bring both sides together, the federal government and north regime,
Turkey tried to bring them so that they can understand and unite again, but things didn’t work out, on the other
hand some European countries like United Kingdom, interfered the issue , however they attempt didn’t work
out, what I believe is that this issue of coming together and unite or separating each other, is an issue that
Somalis themselves can do, because over the year they were many attempts to negotiate these two side but
there were always third group which has an interest, maybe long term interest or short term interest, and
because of the third group things didn’t work out, but if Somalis come together and begin themselves to talk
about at the end, I believe there will be touchable result.
Branches of the Government
The Somali government took federalism, and the government’s name changed into Federal Republic
of Somalia, the federal state has different branches of government institutions, the upper house which is called
sometimes the house of the elders, known as the senate, on the other hand there is the lower house, which is
called sometimes the house of the people known as the Parliament. (Somalia, 2012)
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The head of the state is the President, he is also the commander of all Somali soldiers, he is elected by
the Parliament, as well as the Parliament themselves was elected by elder clan leaders, so the President chooses
Prime Minister, then the PM chooses his Ministers with the confirmation of the legislatives (Parliament) they
become Ministers, and the PM leads the council and holds accountable whoever do any crime against the
state’s agenda like corruption etc. (Somalia, 2012)
The upper house which is called sometimes the elder house known as the Senate consist of 54 MPS,
the other house, which is legislative (Parliament), they are around 275 members, they are the ones who vote
and elect presidents, as well as they are the ones who approve the PM after the President appoints him, the
also have the power to take back their confident from the PM, and Ministers, they can call to the Parliament
whoever they want to hold accountable, they represent the people.
Bicameral Legislature
As I mentioned above the legislative branch (Parliaments) were elected by elder clan leaders, there is
a certain rule that the elders use while they are choosing the parliaments, one of the important rule is that they
must apply with 4.5 rule, this means the four big clans will get same percentage which is 22% each big clan,
instead the 0.5 is given the small clans in the nation, so the parliaments will serve for the country for four
years, they elect the president, on the other hand, they approve and give confident vote, the appointed PM,
they serve for the people’s best as well as the nation’s best way of national unity’s interest for their duty
period.
When we come to the women participation in the politics of Somalia, as a tradition as well as
religiously society believe that women must stay at her houses and look after her family, but within time things
are changing, women in Somalia began to fight their role in the political arena, after Somalia adopted
federalism, the women was given a quota od seats around 30% of each house upper house which is the cabinet
and the lower house which is also the house of the people (Parliament).
When Somalia took federalism officially in 2016, they began to establish all the necessary institutions
for federalism system but putting a lot of time to build strong regional states which have a good relation with
the central government, at the meantime they built what is called (Aqalka Sare) which means the upper house
, which consist of 54 members, so far this house, most of the members are old and well experienced , they
engage with many thing in the country, when the central state and regional state fight they are the ones who
tries to solve it, as well as they called peace and national unity among Somali society , so that they can bring
back because after 30 years of war in the country many clans have still struggling to have between their
neighbor regions, so the upper house reconciles these clans and other parts of the society.
CONCLUSION
Somalia taking federalism was one of the great choices they mad, because the country was under civil
war almost 30 years, so the country was divided into many divisions, every clan was trying to control their
territory one way or another, however federalism became solution for the division existed in the region, the
central government built regional states by taking into concentration many things, like the clans etc. with the
system of federalism the stability of the country have improved, after many years of not having a good security
and military, the federal state succeeded to ensure the security of the country as well as build a good military
for the country.
This paper focused on the system of democracy that Somalia was applying as a system, and as well as
which kind of institution they have, and how many branches does their government consist of, as I mentioned
above, they use federalism which helped a lot to solve many problems among the Somali Society, after
Somalia taking federalism they succeeded, to apply the system well , they relation between the federal state
and regional state were getting better and improved in many ways, many intellectuals believe, that Somalia is
ready and can continue with this system ,and hold multi-party elections for the future election.
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Somalia was one of the first countries to take Islam, almost they had same believed with Arab
countries, Somali’s first language was Arabic, later after the dependence they created their own language,
when it comes to the gender issue, they granted for Somali women to exercise the freedoms that the Islamic
religion allowed.
When the extremist Al Shabab group emerged in Somalia, they took Somali women almost every
freedom they had, as well as other parts of the society, and this kind of ideology has deep root and relation
with dictatorship and totalitarian ideologies.
On the other hand, when Somalia again became a federal State, they bring back all the rights of women,
and gave them a 30% quota in the government, the rate of women who study increased, as well as they women
who involve public service fields increased
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(23)
Abdu SHUKKUR34
THE SOFT POWER OF BANGLADESH, PAKİSTAN AND THE UNİTED KİNGDOM ON THE
ROHİNGYA PEOPLE
BANGLADEŞ, PAKİSTAN VE BİRLEŞİK KRALLIK'IN ROHİNGYA HALKI ÜZERİNDEKİ
YUMUŞAK GÜCÜ
ABSTRACT
The Rohingya people are the most popular and persecuted people around the world in the 21st century.
However, there is much Soft Power for Rohingya people. I am explaining the soft power of three countries
such as the government of the people’s republic of Bangladesh, the Republic of Pakistan, and the United
Kingdom. Pakistan has many soft powers for the Rohingya people where are more than (200,000) two hundred
thousand people from 1960 to 2019 in different provinces. There are some soft power for the Rohingya people
such as school, Islamic Arabic school (madrasa), college, university, freedom movement, entrepreneurship,
sea, several factories, national and International Non – Governmental Organizations (NGOs).
The United Kingdom (UK) has 1000 Rohingya people they were living for two decades. Now they have
achieved their citizenship of the United Kingdom and their children are studying at the University of
Cambridge, and King’s College London and so on. The government of the United Kingdom is welcoming to
the Rohingya Community as they were persecuted people around the world. It is one of the best places to live
in terms of freedom and human rights as well as different types of facilities for the Rohingya community.
Keywords: Rohingya, Refugee, persecution, Bangladesh, Pakistan and the United Kingdom.
ÖZ
Rohingya halkı, 21. yüzyılda dünyanın en popüler ve zulüm gören insanlarıdır. Ancak, Rohingya halkı
için çok fazla Yumuşak Güç stratejisi var. Bangladeş halk cumhuriyeti hükümeti, Pakistan Cumhuriyeti ve
Birleşik Krallık (İngiltere) gibi üç ülkenin yumuşak gücünü anlatıyorum. Ilk olarak, Rohingya terimini,
geçmişlarını ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti hükümetinin yumuşak gücünü tanıtacağım. İkincisi, Pakistan
Cumhuriyeti'nin Rohingya halkı üzerindeki yumuşak gücü ve üçüncüsü, Birleşik Krallık'ın Rohingya halkı
üzerindeki yumuşak gücüdür. Bangladeş'te Kutupalong, Balukhali, Nayapara, Thankhali ve Unchiprang gibi
aşırı kalabalık mülteci kamplarında bir milyondan fazla (1.000.000) Rohingya yaşıyor. Bangladeş, 1978
yılınde mülteci almaya başladı. Daha sonra 1991, 2012, 2016'da ve mülteci almanın son adımı 2017dır.
Ayrıca, Rohingya halkının bazları hala Bangladeş'te daha iyi yaşam için Myanmar'dan Bangladeş'e kaçıyorlar,
çoğunlukla yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklar var. 2018 yılında, Sektörler Arası Koordinasyon Grubunun
(ISCG) raporuna göre, Bangladeş'in tüm mülteci kampında 919.000 Rohingya var. Bu Mülteci insanlar
Bangladeş mülteci kampında temizlik, sağlık, gıda güvenliği, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarda zorluk
çekiyorlar. Pakistan’da, 1960'dan 2019'a kadar Karaçi (Saijllah) gibi farklı illerde 200.000den fazla
Rohingyalar için birçok kaynağa veya yumuşak gücü vardır. Rohingya halkı için okul, İslami Arapça okulu
(medrese), kolej, üniversite, özgürlük hareketi, girişimcilik, deniz, çeşitli fabrikalar, ulusal ve Uluslararası
Sivil Toplum Kuruluşları (NGOs) gibi bazı yumuşak güçler vardır. Birleşik Krallık'ta yanı İngiltere’de, yirmi
yıldır yaşadıkları 1000 Rohingya insanı vardır. Şimdi İngiltere’nın vatandaşlığını kazandılar ve çocukları
Cambridge Üniversitesi ve King's College London vesaire enstitülerde okuyorlar. Birleşik Krallık hükümeti,
dünyanın her yerinde zulüm gören Rohingya halkını memnuniyetle kucak açıyor. Rohingya halkı özgürlük,
insan hakları ve farklı türdeki imkanlar açısından yaşamak için en iyi yerlerden biridir.
Anahtar Kelimeler: Rohingya, Mülteci, zulüm, Bangladeş, Pakistan ve Birleşik Krallık.
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INTRODUCTION
The Rohingya people are Indo – Aryan ethnic groups who follow the Islamic religion and are
indigenous of the Arakan state of Myanmar. Arakan (Rakhine) is one of the states of present Myanmar
(Burma), (Leider,2015). It is situated on the western coast, and the Bay of Bengal to the west, and the
Chittagong Division of Bangladesh to the northwest which is approximately 275 km – long border with
Bangladesh, (Nemoto,2005). On 4th January 1948, the nation became an independent republic, under the terms
of the Burma Independence from the British Empire under the leadership of General hero Aung San. Burma
is the first name of Myanmar. Officially the Republic of the Union of Myanmar is the largest country in
mainland Southeast Asia. It is located at the northeast edge of southeast Asia. It is bordered by five countries
such as China, Laos, Thailand, India, and Bangladesh. (Devi, 2014).
The Rohingya people are an ethnic minority religious living majority in the Arakan state of Western
Myanmar since (09) century with mixed ancestry. According to a report describing, a history of persecution
mentioned that discrimination against the Rohingya in Buddhist majority Myanmar has often been
documented by human rights groups. In this study, there are (135) ethnicities in the whole of Burma
(Myanmar) except the Rohingya ethnic minority as the Myanmar government did not recognize Rohingya.
(Nahar, 2019)
U Ne Win was a Burmese politician and military commander who served as a Prime Minister of Burma
and also president of Burma as well as a military dictator. He denied officially the citizenship of Rohingya
since 1974. The Rohingya people fled to neighboring country Bangladesh in 1978 due to the oppression of
the Burmese Government and Burmese Army (Tatmadaw). (Devi, 2014) In 1978 more women were raped
and murdered by the brutal militaries during the Nagamine census operation at that time over 200,000 local
villagers crossed the border of Bangladesh. The Rohingya people fled five times as refugees to the neighboring
country Bangladesh such as 1978, 1991, 2012, 2016, and 2017. Moreover, 250,000 Rohingya people have
fled to Bangladesh between 1991 and 1992 due to a complex mixture of the political and social factors for
Islam that is another mass exodus (Coutts, 2005).
Now in the refugee camp of Cox’s Bazar of Bangladesh has more than (1.2) million Rohingya people
as refugees and more than (600, 000) Rohingya people in the Arakan state of Myanmar; in the map, you can
see some of the cities names such as Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Kyauk Phyu, Sittwe, Minbya,
Marauk – U and Mebyon where are 600,000 Rohingya people currently living. Their situation is very dire no
one can move one city to another city due to movement restriction in Myanmar only for the Rohingya ethnic
minority because of Muslims.
Figure: 1
Myanmar

The Map of Rakhine State (Arakan) of the Republic of the

Source; Google. (Villagers flee fighting in western Myanmar)
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In Bangladesh current situation is also not too good for the Rohingya people because Bangladesh is
also a very densely populated country around the world according to the United Nations Department of
Economic and Social Affairs Population Division during (6th June 2019) calculation it is (12) ranking around
the world. Bangladesh has 167 million indigenous people as well as it’s a middle class and least developed
country around the world. Nowadays, the people of Bangladesh are suffering socio-economic impacts. The
government of Bangladesh is hosting a humanitarian crisis of more than one million Rohingya refugees in
Cox’s Bazar refugee camp. (Mazlum,2018)

LITERATURE REVIEW
The viewpoint behind a research paper is that the soft power of Bangladesh, Pakistan, and the United
Kingdom on the Rohingya community are getting several dimensions of benefit from the government. It helps
us to realize the situation of Rohingya and the gap in which work is lacking in concentration where are the
currently living Rohingya Refugee different countries but we can find here only the situation of Rohingya
who are living in Bangladesh, Pakistan, and United Kingdom. In Bangladesh, many of the area’s refugees
people meet a challenge such as nutritional issues, infants, education, movement restriction, banning mobile
phone, medicine, and health-related issues. However, we can say that Bangladesh is the most potent option
for the Rohingya community especially when they are fleeing from Myanmar to Bangladesh. The Rohingya
people are migrating to Bangladesh as a result of ethnic conflict that has been seen since the 1700s. The
thousands of Rohingyas people have fled into neighboring Bangladesh being denied citizenship, putting
unbalanced pressure as Rohingya is an ethnic minority group in Myanmar. The Rohingya people spread all
over the world most people migrated to Bangladesh. Bangladesh keeps trying to find out a sustainable solution
to fulfill the national interests of the country as well as the human security issues of Rohingya. It is a very
useful country for the Rohingya people as a neighboring country (Rahman, 2010)
DISCUSSION
The Situation of Rohingya People in Bangladesh Refugees Camp.
In the 21st century, Rohingya Muslims refugees are the most popular people around the world as well
as it is one of the most discussed issues in the world as the United Nation recognized them as persecuted
people around the world. More than one million Rohingya people are living in refugee camps such
Kutupalong, Balukhali, Nayapara, and Unchiprang where are super crowded. (Hassan, et all, 2018).
Bangladesh started receiving refugees in 1978 (after the independence of Bangladesh) after that in 1991, 2012,
2016 and the last step of receiving refugees was 2017. Also, some of the Rohingya people are still fleeing
from Myanmar to Bangladesh to get better protection there are mostly old men, women, and children.
According to the Inter Sector Coordination Group (ISCG) report in 2018, the whole refugee camp of
Bangladesh has 919,000 Rohingya people in the camp. Refugees are in a dire situation in the refugee camp of
Bangladesh such as sanitation, health, food security, education. Consequently, they cannot move out of the
refugee camp even in emergency cases (Piper, 2019).
THE ROLE OF BANGLADESH
The significant problem of Rohingya refugees is that they have no other options to go anywhere except
the refugee camp of Bangladesh. On the other hand, they are unwilling to return to Myanmar as the situation
is not stable in Myanmar. The government of Bangladesh made it clear that the circumstance of a refugee
might be resolve by doing repatriation than local integration because of the government of Bangladesh is
generally tolerated the long-term being there a larger population on their territory. Bangladesh is already a
densely populated country of its people and challenges natural disasters frequently and changing climate.
Especially Bangladesh is a democratic republic led by prime minister Sheikh Hasina that she has
argumentative depended power since 2009. Although It is the fastest developing country according to
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economic growth and social development. The only Naf river is separated between Bangladesh and the
Rakhine state of Myanmar which is used always to travel Bangladesh as there is no system for refugee status
as there are no signatory UN’s members in the 1951 Convention of Refugee or 1967 protocol of refugee status.
On the other hand, it is a liability to allow legitimate protection to refugees and asylum seekers within its
border according to the major role of human rights groups, especially a part of Executive Committee member
of the UNHCR since 1995.
(Kiragu, et all, 2011).

Bangladesh Withdrew (41) NGOs from all kinds of activities for their wrongdoings in Rohingya
camps
In the Bangladesh refugees camp of Cox’s Bazar there are 139 non - government organizations among
them 41 NGOs have been withdrawn by the authorities of Bangladesh from their operating due to their
“involvement in malpractices” according to foreign minister AK Abdul Moment but that there is no any proof
as the NGOs are doing wrong activities. The government has been accusing different NGOs working for the
Rohingya people of being involved in suspicious activities. These NGOs were operating since the Rohingya
crisis started since they were not doing anything wrong in the refugees camp of Bangladesh according to the
head of camp but the government made a plan to repatriate to Myanmar even though the Rohingya people
would not get any human rights. The Rohingya people were trying to increase more and more NGOs to get
quality service such as health care, education, food, especially they would like to get more medical NGOs like
MSF- Holland. The refugee camp has no sufficient maternity hospital to deliver children. (Abdul 2019)
Facing Difficulties in Refugee camps: Lack of Food, Shelter, Sanitation, Education and Health
Care
In Bangladesh some of the unregistered refugees were living in different camps such as Leda,
Kutupalong, Nayapara and Balukhali, and so on; where is a lack of food, clothes, medicine, water, and
education. Moreover, there was increasing malnutrition as well as poor sanitation, especially in Kutupalong
makeshift camp, more than 40,000 unregistered Rohingya refugees according. Amnesty International 14
November 2016. Many people argued about the refugee camp of Bangladesh but I observed that some kinds
of problems we are facing in the camp such as food, sanitation, shelter, and education. While I was in the
refugee camp of Bangladesh in 2017, I noticed that ration is not available on time for refugees. First of all, the
ration is crucial for the human being even though they are a refugee. World Food Program (WFP) was
distributing ration only registered refugees but unregistered people were not gotten any ration. Secondly,
shelters were with tarpaulin roofs and the wall also tarpaulin which were in danger of fire. The shelters were
very smaller not sufficient for the families. While starting raining season leaking rainwater from the roof as
well as during winter season also dropping snow because of the refugee people made their own shelters
themselves. The third one is the hand pump. Two hundred families were sharing one hand pump for water as
well not enough quality water due to hand pump is closer with toilets as there is not available free space. For
example, many people are suffering from different kinds of diseases such as hepatitis, cholera, and dysentery
due to drinking contaminated water. The last one is education that the children could not get even formal
education because there are more children in one school and not sufficient teacher, for example, more than
200 children in one school where have had two teachers. They cannot teach them sufficiently as well as
difficult to control due to dense students in the small school. Education is a fundamental human right that is
why everyone should get the fundamental education. The people are staying respectively in refugees camp
according to camp divided in Cox’s Bazar of Bangladesh
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(Milton et all,2017).

METHODOLOGY
With qualitative research methods, this term paper was prepared in a good interview and attended a
workshop with the participation of academicians studying in the fields of Social Science and the other
journalism who are currently studying here as well as who came recently from the refugee camp of Bangladesh
as well as the Arakan state of Myanmar. Significantly, the related data were collected from the refugee camp
of Bangladesh, Pakistan, and United Kingdom UK through the phone call interview and the other secondary
data collected from google scholar.
Location of Refugees Camp in Bangladesh Cox’s Bazar
Sr

Name of Camp

Area

Population of Refugees

Name
1

Kutupalong Expansion Site

Ukiya

610,251

2

Kutupalong Refugee Camp

Ukiya

16,251

3

Camp 14, 15, 16

Ukiya

98,529

4

Chakmarkul

Ukiya

12,823

5

Balukhali

Ukiya

14944

6

Shamlapur

Teknaf

13,049

7

Leda

Teknaf

35,583

8

Alikhali

Teknaf

9,501

9

Nayapara

Teknaf

71,562

10

Jadimura

Teknaf

14,822

11

Unchiprang

Teknaf

21,685

12

Total Number of Refugees People in Cox’s Bazar

919,000

You can see well below the table that the population of Rohingya refugees is living respectively
location in the camp of Cox’s Bazar at Bangladesh. The data of this article has been collected to achieve the
result of the Rohingya situation and to realize what would be necessary for them as well as to find out a
sustainable solution for them. The methodology of this article is to discuss the soft power of Bangladesh,
Pakistan, and the United Kingdom on the Rohingya community.
This study has some of the secondary data which are collected from the book of various authors such
as handbooks, theses, magazines, newspapers, journals, websites, public records, historical documents, and
research reports. I argued that the refugee should get their basic right as being human even though they are
living in a refugee camp. In addition, I have taken some of the interviews with the Rohingya people among
them some are currently living in the refugee camps of Bangladesh and the others are living in diaspora (Zaw
Ming Tun, 2020).

Rohingya People are in Pakistan
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There are more than 200,000 Rohingya people from 1958 to 1990 but now the border was blocked for
security reasons and other political policies. Rohingya communities were offered citizenship as like as
Pakistani people because they have no other options. They were living in a different provinces in Pakistan
such as Islamabad, Karachi, and Lahore, and so on. The School, Arabic school (madrasa), college, university,
and several factories, are available for them as they are the residence of Pakistan. These all are soft power of
Pakistan for the Rohingya people. They are happy to live in Pakistan as the job is available, freedom
movement, entrepreneurship, and sea. Rohingya people are going to the sea to catch fish for their daily income.
There are a lot of Non – Government organizations, (NGOs) such as Green Crescent Foundation, Aman
Foundation, Bilquees Sarwar Foundation, Care Pakistan, and Edhi Foundation they are supporting politically.
Pakistan is a full-up Islamic country that is why the Rohingya people are loving to live in Pakistan. Rohingya
refugee people had been officially allocated land for the first time in 1962 by Ayup Khan who is Pakistani
former military (Saif Ullah Khalid, 2019)

The Situation of Rohingya people in the United Kingdom
There are approximately 1000 Rohingya people are living in the United Kingdom as the government
is in support of Politically as well as many organizations of the UK are providing relief to Rohingya refugee
camps such as Hummingbird project Brighton, Muslim Aid UK, and Amnesty International. The United
Kingdom contributed £226 million of the pound to the government of Bangladesh for Rohingya refugees in
2017. The United Kingdom was accepting Rohingya people since two decades ago. The UK is one of the best
places around the world for Rohingya people to live in terms of freedom and human rights. The University of
Cambridge and King’s College London were the most crucial resources for them. The government of the
United Kingdom is welcoming to the Rohingya Community as they were persecuted people around the world
according to the Interview Dr, Hla Kyaw, (19 December,2019).

CONCLUSION
This is the predominantly problem for the Rohingya minority that is why today all the Rohingya people
were suffering different dimensions of restriction such as education, movement to own city, financial
restriction on marriage, extrajudicial executions, land confiscation, destruction of mosques, torture, forced
laborers on-road as well as people cannot go to the hill to bring firewood without permission of immigration
as well sea to catch fishes. Significantly, the Rohingya Muslims could not pray inside of mosques even
worship is the most fundamental basic right of the human being. So, the Rohingya problem is mainly a
citizenship problem even though they were living for 7 centuries in the Arakan state of Myanmar. The
Myanmar government was doing genocide for a long time ago as a result of several times Rohingya people
had to flee neighboring country Bangladesh and other countries such as Thailand and Malaysia; mostly people
died during their trip while they were going Malaysia by boat. For that reason, now in the Refugee camp of
Bangladesh has currently more than 1.2 million Rohingya people are living and facing different dimensions
of difficulties in the refugee camp of Bangladesh such as food, shelter, sanitation, education, treatment, heavy
raining (waterflood), and natural disaster as well landslide. Significantly, the people cannot go anywhere out
of the refugee camp as the government is not allowing to go outside of the camp to make money as well as to
go to another local hospital.
The government is hosting the Rohingya refugee long-term with the support of other countries like the
United Kingdom, which is always donating to the Rohingya refugee as well as trying to fix the Rohingya
problem. Moreover, Pakistan is also supporting the government of Bangladesh as well the Rohingya people
in Pakistan.
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Appendix: Questions
Interview Questions
Interview Question with Dr, Hla Kyaw and Saif Ullah Khalid
(1) What are the opportunities living in United Kingdom and why the Rohingya loving to live there?
Could you explain briefly as you are Rohingya activist.
(2) How many Rohingya people are living in different region of Pakistan as well the opportunity for
Rohingya and what are they doing?
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THE EFFECTS OF EMPLOYEES WORKING ENVIRONMENT AND WELL-BEING ON
STRATEGIC LEADERSHIP MANAGEMENT; THE CASE STUDY BASED IN AFGHANISTAN
ÇALIŞAN ÇALIŞMA ORTAMI VE REFAHIN STRATEJİK LİDERLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE
ETKİLERİ; AFGANİSTAN'DAKİ VAKA ÇALIŞMASI

ABSTRACT
The employees ‘environmental working and employees’ well-being have the influence on strategic
leadership management organization in the enterprises. However, the effective strategic leadership
management affect the work-engagement behavior and improve the efficiency of productivity in the
enterprises. Otherwise, the ineffective leadership management almost causes the less work-engagement and
less performance behavior. Sorely, this study investigates the effects of the strategic leadership on employees
working environment and well-being within the enterprises in Afghanistan. The scope of the study is spanning
over the period between the year 2004 to 2021.It is quantitative method which uses the primary data as the
primary source of information. It uses statistical tools to estimate the results. The aim of this study to
investigating the effect of the strategic leadership on employees ’working environment and well-being in the
enterprises. The study revealed the strategic leadership management organization influences the employees’
working environment and well-being within the enterprises in Afghanistan. behavior. The policy makers
should create the effective strategic leadership within the enterprises so as to enhance the effectiveness of the
working environment and well-being in the industries.
Keywords; Afghanistan, strategic leadership, employee’s working environment, well-being.

ÖZ
İşletmelerde stratejik liderlik yönetimi organizasyonu üzerinde çalışanların 'çevresel çalışması ve
çalışanların refahı' etkili olmaktadır. Ancak etkin stratejik liderlik yönetimi, işletmelerde işe bağlılık
davranışını etkilemekte ve verimlilik verimliliğini artırmaktadır. Aksi takdirde, etkisiz liderlik yönetimi,
neredeyse daha az işe bağlılık ve daha az performans davranışına neden olur. Bu çalışma Afganistan'daki
işletmelerde stratejik liderliğin çalışanların çalışma ortamı ve refahı üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.
Çalışmanın kapsamı 2004-2021 yılları arasını kapsamaktadır. Birincil bilgi kaynağı olarak birincil verileri
kullanan nicel bir yöntemdir. Sonuçları tahmin etmek için istatistiksel araçlar kullanır. Bu çalışmanın amacı
işletmelerde stratejik liderliğin çalışanların çalışma ortamı ve refahı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışma,
stratejik liderlik yönetimi organizasyonunun, Afganistan'daki işletmelerde çalışanların çalışma ortamını ve
refahını etkilediğini ortaya koydu. Davranış, Politika yapıcılar, endüstrilerde çalışma ortamının etkinliğini ve
refahını artırmak için işletmelerde etkin stratejik liderliği oluşturmalıdır.
Anahtar Kelimeler; Afganistan, stratejik liderlik, çalışanın çalışma ortamı, refah.
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INTRODUCTION
Strategic leadership management organization is the key determinant that is associated with the
improvement or failure of the production within the industries. However the leaders from the organizations
are interacted with the different challenges that come from the working environment and well-being (Xue and
Zhang, 2020). Consequently, The strategic leadership from the enterprises have responsibility to formulate
and functionalize teams that can provide the services solution that associated with working environment and
well-being (Supriyanto and Maghfuroh, 2020). . In this kind of environment, the leaders need to provide a
competence survive to overcome the challenges that face the enterprises. The leaders have to learn to manage
complex problems by integrating those challenges by subordinates, peers, and superiors into a cohesive as a
whole. In fact to every individual in the organization represents a unique conglomerate of knowledge, skills,
weaknesses, and strength, this aspect represents a challenging issues, thus the organization leaders must
address all these diversity to accomplish the objective performance within the organization (Ibrahim and
Abdalla, 2017). In this context this study examines the factors that influence the effectiveness of employees
working environment and well-being of the employees against the strategic leadership.
The problem statement of this study has been raised due to the observing the challenges that enterprises
face towards establishment of effective and strong strategic leadership management in organization. Thus,
why the influence of strategic leadership on employees’ envirionment and well-being of the employees should
be investigated. Owing to that this study asks the following questions what is the effect of leadership on
employees’ working environment and well-being of the employees in the enterprises companies? what is the
relationship between the strategic leadership of the enterprises to the employees’ working environment and
well-being of the employees. In order to test and to validate the relations between the variables of this study,
the hypothesis of this study has been created as the employees’ working environment and well-being of the
employees have no the effect on strategic leadership management organization, alternatively the employees’
working environment and well-being of the employees have the effect on strategic leadership management
organization. The main objective of this study to determine the influence of strategic leadership on employees
behavior but specifically the study has the intention to determine the influence of leadership on employees
behavior in the organizations, to investigate the effect of leadership on employees behavior in the enterprises,
to identify the contribution and relationship between strategic leadership and employees behavior, and to
determine key challenges that face the leadership on employees behavior.
The contribution of this study adds more academic values for reforming and creating effective policy
which are related to the strategic leadership management organization within the enterprises. The gap analysis
of this research, despite several studies conducted about the organizational behavior and the leadership this
research investigates directly on the influence of leadership on employee’s behavior. Most of the researchers
did not specify the influence of leadership and employee’s behavior. Therefore, the aspects of the
investigations have significant evaluations of the construction or reforming of operational management and
development of management organization. Therefore, this study is organized to have the section of literature
review, methodology and estimated results, conclusion and policy recommendation.
Literature review
This section is composed by the conceptual framework, conceptual theory, arguments and thoughts
from the different scholars. All the discussion from this section is concerned with the strategic leadership
management in organization, employees’ working environment and the employees’ well-being within the
enterprises. The conceptual framework is created to examine the conceptual framework of this research will
categorize into two parts. The first phase is related to the conceptual theory of this research topic that is based
on theory of organizational management principals or ethics and the second parts is related to the conceptual
model of this research. The following is conceptual model of this study that shows the relationship between
the strategic leadership management in organization and employees’ working environment and the employees’
well-being in the enterprises.
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Figure.1. strategic leadership vs environment and wellbeing employees
Employees’ wellbeing within the
enterprises

Employees’
working
environme
nt
Strategic
leadership
management
organization

Source from the questionnaires
The figure above shows how the strategic leadership management organization relates to both
independent variables. It describes all three factors depending on each other. Thus, the employees working
environment affect the strategic leadership and the employees’ well-being effect the strategic leadership
management. On top of that the employees’ working environment and employee’s well-being are depending
on each other.
In this case different scholars debate about the relationships between the influence of the leadership
against the employees’ working environment and the well-being of the employees in the enterprises. To create
an effective enterprise and minimizing the effect of the challenges facing the employees in the working place,
the leadership should be accountable for technology and information transfer to the employees (Gui and Le.
2021). According to the Pratma (2021) who argued that there is the decent correlation between the effective
strategic leadership and working environment within the industries (Pratama, 2021). The innovation of the
leadership management strategies result to the best performance of the products production within the
industries (Ullaha and Jamil, 2021). Miao and Cao (2021) states that there is closely relationship between the
well-being of the employees strong and effective strategic leadership towards the increasing of the production
in the enterprises (Miao and Cao, 2019). Thus, the strategic leadership transfers the individual skills to the
advanced stages by providing technical skills of doing work. It is important for the employees to have the
favorable environment of doing their work as well as the efficient equipment for the well-being. The higher
enterprises provide the workshop and training so as to uplift the knowledge of their employees.
Methodology
The study creates the production functions that includes all the three mentioned variables. However,
the study is quantitative research methodology that uses the ordinary least square then it contains the following
production function
𝐼𝐿𝑡 = f (𝐴𝑡 𝐸𝑊𝐸𝑡𝛼 , EWβ)
0<α<1
(1)
Meaning that 𝐼𝐿𝑡 represent the strategic leadership management, 𝐴𝑡 is technological development,
𝐸𝑊𝐸𝑡𝛼 employees working environment, and EWβ employees well-being behavior. Furthermore, this
equation can be linearized form and to be expressed as
ln𝐼𝐿𝑡 = ln𝐴0 + 𝛼𝑡 ln𝐸𝑊𝐸𝑡 + βtlnEW

(2)

The “ln” represents the natural logarithm, 𝐼𝐿𝑡 replaced, β represent the coefficients parameters related
to the specific variable, and ɛ𝑡 represent the error term of the Ordinary least square. Therefore, the study will
use the linear regression and ordinary least square method to find the scientific estimated results.
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The estimated results and discussion
This section is characterized by the outcomes and explains the statistical interpretations associated with
data analysis from the appropriate model. It comprises presentations of descriptive data for all variables, which
include in the statistical tools such as linear regression and ordinary least square for data analysis. In this
sectional, the cross-sectional data collected from the primary data will be converted to the empirical analysis
using the ordinary least square. Data analysis; - The SSPS one of them can be used for the analysis phase.
Demographic and data entry information were used to obtained by using structured questionnaires after data
being collected, then the data will be entered and analyzed by using the advanced statistical package for further
analysis. Graphs, charts, and tables will be used to summarized and presenting major findings. Descriptive
statistics like number and percent will be used to illustrate socio-demographic characteristics of the study
population. 95% confidence interval will be used for the association between dependent and independent
variables, and a p-value equal to or less than 0.05 will be considered significant. The outcome will be recorded
as significant or not significant in the strategic leadership and employees’ working environment and
employees’ well-being within the enterprises.
Table 1. Scale inter Rate and agreement reliability
Variables
IA
Cronbach’s α EV
VE %
Strategic leadership Employees
(IA)
0.81
0.81
2.1
73.45
Employees’ working environment (EWE) 0/76
0.87
2.3
82.34
Employees well-being
(EW)
0/93
0.83
2.3
77.21
Source from the questionnaire
Note: Interrater Agreement (IA) , Eigen-Values (EV) , Variance explained in % (EV).
All the variables show that the interrater agreement is greater than 7%, Cronbach’s αis greater than 5%
and eigenvalue is greater than 1.00, means that the internal integrity of the data is acceptable, stable and
sufficient. The reliability of the data means the data is free from error.
Table 2 Discriminant validity: Chi-square differences between fixed and free models
Variables
1
2
3
1.
Strategic leadership Management
102.3
2.
Employees working Environment
124.5 76.9
3.
Employee’s well-being
121.3 84.3
72/34
All Chi-square are lesser than 1%
Source from the questionnaire
All the Chi-square were tested from this investigation, and it shows that the Chi-square is efficiency.
This shows that there is validity of discriminant of between the variables of strategic leadership management,
employees’ working environment, and employees’ well-being within the enterprises.
Table 3. Mean standard deviation and correlation coefficients
Variable
Mean STD 1
2
3
1.
Strategic leadership Management.
2.45 79
1
2.
Employees working environment
2.67 82
0.461* -1
3.
Employee’s well-being
2.92 84 -0.621 0.212**
1
*ρ˂ 0.05, **ρ˂0.01, ***ρ˂0.001
The mean, standard deviation and correlation coefficients indicated at the table 3. All the correlations
among the variables are significance except the well-being, meaning that there is closely and significance of
the relationship of employees’ working environment and employees’ well-being on the strategic leadership
management within the enterprises. Therefore, all the variables show the significance relationship except the
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relation between the strategic leadership management organization and employees’ well-being. The relation
is negative and not significance.
Table 4 The linear regression of Strategic leadership Management dependent variable
Independent Variable
Coefficients Probability (P-values)
Employees’ working environment (lnEWE)
0.345***
Employees well-being
(lnEW)
0.216**
Constant
0.4231*
2
R
0.6238
F-statistic
34.37***
*ρ˂ 0.05, **ρ˂0.01, ***ρ˂0.001
Source from the questionnaire
Table 4 indicates the relationship between the employees working environment and employee’s wellbeing on strategic leadership management. The results show that the employees working environment and
employee’s well-being in the enterprises has the effect to the strategic leadership management organization.
The post estimation of the data is efficiency since the R-square is greater than 50% and the F-statistic is
significant.
Figure.1. strategic leadership vs environment and wellbeing employees
Employees’
working
environme
nt

Employees’ wellbeing within the
enterprises
0.216*
*

0.345**
*
Strategic
leadership
management
organization

Source from the questionnaires
The estimated results show that the employees’ working environment has the positive impact to the
strategic leadership management in organizations. The employees’ working environment affects 3.45 percent
to the strategic leadership management. Also, the employees’ well-being within the enterprises contributed by
2.16 percent. Thus, between the two variables the employees’ working environment has greater contribution
compared to the employees’ well-being. Thus, the analysis indicates that the strategic leadership management
organization has an effect to the two variables.
Conclusion and Policy recommendation
This study investigated the effect of employees’ working environment and employees’ well-being on
strategic leadership management in the enterprise’s companies in Afghanistan. The investigation is
quantitative method which involves primary data that has been collected using the chain survey questionnaires
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from the different enterprises based in Kabul, Afghanistan. The main objective of this study as it has been
identified from the section one that needs to investigate the relationship of the employees’ working
environment and employees’well-being in the enterprises in Kabul, Afghanistan. According to the analysis
phase the study finds the rejection of the null-hypothesis and accepts the alternative hypothesis. In this context
the study finds that the employees’ working environment and employees’ well-being in the enterprises have
the effect on strategic leadership management in organizations. Both employees’ working environment and
employees’ well-being have the positive effect to the strategic leadership management in organization. Thus.
For the efficiency of having standard and quality products and services in the enterprises the companies shall
offer favorable conditions and improve the well-being of the employees in the enterprises. The strategic
leadership will minimize the challenges of the employees in the working environment by improving the
performance capability of their employees.
Afghanistan government should impower the employees’ working environment by providing more
technical skills for the employees as to improve the ability of production more standard and quality products
within the enterprises. On top of that the building capacity as the part of the employees’ well-being makes the
workers to be more competent in the international labor markets. We advise to conduct more workshops and
training to the employees for the empowerment of them. These will help the workers to be more creativity and
to have more pro-active production towards the international markets. It brings the favorable conditions to the
employees to have combatable conditions on their working place. Owing to these attitudes the standard and
quality products will be produced from the industries. Furthermore, the afghani government should improve
the well-being of the employees within the enterprises. These referred to the paying them reasonable salary,
provide the life insurance and all the employees should be secured, and to have the sustainable pension funds
after being retired. All of these facts must be based according to the international labor laws and Afghanistan
constitution mandate. Thus, the employees will have ambitions to work harder with efficiency for their
enterprises.
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(25)
Abdul Fayez NASIRI36
THE COMPARATIVE STUDY OF OTTOMAN EMPIRE & UNITED STATES OF AMERICA BASED
ON ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEMS
OSMANLI İMPARATORLUĞU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN EKONOMİK VE
SİYASİ SİSTEMLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI

ABSTRACT
This article examines political and economic analysis of Ottoman states and United States of America,
two states that existed at different times, both governed by the state system. The study uses the proxy variables
of states budget system, states tax system, central tax system, states monetary system and central government
monetary system. This examination spans over the period of 16th, 17th, and 18th century for Ottoman Empire.
The study uses the qualitative analyses that based on literature economics to estimate required results and
find that there is similarities and differences in financial and political systems between the Ottoman Empire
and United states of America, although it exists into different periods. The Research will contribute to the
policy makers to creates strong fiscal and political system in connection between the Ottoman Empire and
United states of America. As a result, we will reveal Ottoman empire, which spread three continents in the
past centuries, whether was a source of inspiration for America as politically and economically, which is a
superpower today.
Keywords: State’s budget, State’s tax system, Central Tax system, Central budget, Central monetary
system, States monetary system, Ottoman Empire, United States of America.

ÖZ
Bu makale, farklı zamanlarda var olan iki devlet ve her ikisi de eyalet sistemi tarafindan yönetilen iki
devlet olan Osmanli devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve ekonomik analizini incelemektedir.
Çalışmada eyalet bütçe sistemi, eyalet vergi sistemi, merkezi vergi sistemi, eyalet para sistemi ve devlet
merkezi para sistemin vekil değişkenler olarak kullanılmıştır. Bu inceleme, Osmanli İmparatorluğu için 16.,
17. ve 18. yüzyil dönemini kapsamaktadir. Çalışma, gerekli sonuçlari tahmin etmek için literatür ekonomisine
dayanan nitel analizleri kullanır ve farklı dönemlerde var olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu ile
Amerika Birleşik Devletleri arasinda finansal ve siyasi sistemlerde benzerlikler ve farklılıklar olduğunu tespit
eder. Araştırma, Osmanlı İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında güçlü bir mali ve siyasi
sistemin oluşturulmasında politika yapıcılara katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, geçtiğimiz yüzyıllarda üç
kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nun bugün bir süper güç olan Amerika'ya siyasi ve ekonomik olarak
ilham kaynağı olup olmadığını ortaya koyacağız.
Anahtar Kelimeler: Devlet bütçesi, Eyalet vergi sistemi, Merkezi Vergi sistemi, Merkezi bütçe,
Merkezi para sistemi, osmanlı imparatorluğu, Amerika Birleşik Devletleri.
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1.
INTRODUCTION
In the modern economics institutions and institutional changes have brought big transformations in the
economic developments. The changes from the economics are due to the establishment of the strong and
effective political and economic institutions both as state-owned and non-state-owned organizations. The
political and economic institutions have the obligations to authorize the good services and products production
within the societies. Peace and security enable the societies to conduct different economic actives within the
states. A good example is about the Ottoman states and United States of America. These two states standing
as the major states during the time placed a good performance towards the establishment of the strong
economy in connection with the good leadership from their government states. Basically, the economic
performance is the well being influenced with political decisions. Establishment of a strong leadership in the
government states influences the good economic development of the states. Strong leadership is influenced
with the good economic performance. Ottoman states was basically constructed with the institutionalizations
of economics that had made the Ottoman states to become sustainable and very powerful during the time hood.
In fact, there are the correlations between the strong institutions and good performance in the sense of the
economic development. The ottoman state was commanding and dominant because of the establishment of
the strong institutions within its states. In fact, the strong institutions determine a strong incentive towards the
economic development. This is the reason why Ottoman states had been growing to have good organization
of taxpayers for the land farming and other fields. The strong economic institutions are accompanied with the
strong management leadership, the rule of laws and good governance, this is the reasons why Ottoman empire
geographical existence covered three continents from Europe and Asia to Africa. In the economy growth due
to the advanced economic elements like good technology, the growing of agriculture in the context of
technology there is the need to have the good environment of creating the strong security force for the benefit
of the states and citizens as well. This is due to the fact that since the citizens pay the tax, and this tax should
be paid back for the benefit of the citizens. Thus, the Ottoman empire were capable to spread along the
continent because of its good leadership management and being able to establish strong economic institutions
throughout its governed states. Ottoman empire had established economic organization to states then the
citizens were able to benefit from those institutions. In fact, these economic institutional organizations allowed
to open up the industries that link directly to the households. As the rate of the trade becoming very high and
spreading of the international trade from one country to another is increasing then the rate of the business and
trade among the internal states are also gets increased, which is a direct related proportion. This is another
reason why Ottoman states facilitates its good relationship in the sense of the internal (between ottoman empire
states) and international trade and politics and also how it caused the system to collect tax through the citizens,
In institutional economics different groups involves in the productions that leads to the competitive marketing.
Thus, monopoly system is very low but there are issues of conflict of the interest. To resolve these challenges
it needs the willingness of the political power that shall stabilize such situations. During the Ottoman states
the type of economic system was free from monopoly system except the land.
Ottoman empire invested very well in the land especially farming, physical human capital in the
context of skills and knowledge, such kind of economic system tend to rise up if and only the political power
becomes stronger. Therefore, Ottoman empire within its boundaries operated by sharing knowledge and skills,
the tendency of sharing knowledge and skills helped the Ottoman states to have an increasing number of the
economists and engineers that could structure the economic systems and economic development.
Consequently, the good system of the land taxpayers has been constructed due to the presence of the huge
number of the economists that would facilitate the tax-system in the community and government officials.
Furthermore, the institutional economic that has been operated by the Ottoman governments were governed
with strong and proper rules that were the fundamental development of Ottoman empire that became strong
and powerful. In fact, the rules and regulations that established helped to provide the legal framework in terms
of the economic systems such as tax payment as well as states budget. where, the Ottoman states operated
intercontinental trade from Balkan and the Black Sea region through Anatolia, Mesopotamia, Syria and Gulf
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to Egypt. The trade relationship among the Ottoman states were well established such as that only in Northern
African it involved six countries today which were covered by the ottoman empire at the time. The rate of the
trade during that time was exceeded for more than 30 million in population which included half of the
European countries, Anatolia and Istanbul were reached to 7 up to 8 million by population. Accordingly, the
Ottoman states were capable to collect a huge amount of the tax-revenues from the taxpayers within its
member states, using these revenues the Ottoman states used the collected revenues from its member state to
build the states in the sense of military, political stability, and economic welfare. The economic system
actually was based on the agriculture mostly, the farmers were allowed to participate into different economic
activities, owing to this the participating members were growing economically due to the establishment of the
agriculture. The extension of the agricultural economy were practiced very well because of the presence of
the international products that increased the cash flow from these products within the states. Hence it makes
desire to collect the taxes from the farmers thus why there was the tax-land for farmers. Not only the economic
system of the Ottoman states were based on the farming but also it was based on the human investment, capital
investment, human labor for productions. Subsequently, the kind of the economic system it supported was the
Solow model; using the Solow theory this is due to the fact that the output of the economic system had built
with input functions that included human labor, capital investment as explained by the cobb-Douglas
production functions. Accordingly, all these economic functions made the Ottoman states to have the state
budget and collect the tax from the taxpayers and enabled the states to become sustainable and strong as well.
The modern scholars currently emphasizes to work for the centralized economic systems that had been
established by Ottoman states, which is why the economic system that shaped the World and that involved
three continents in this World, which was one the largest emperors in the history of humankind. This is the
equation of working style of economists and politicians in this modern World, Ottoman states practicing the
farming and agricultural tax as the means of collecting revenues from the citizens especially the farmers,
consequently, the collected taxes redistribute equally to the rest of the states. Eventually, the means of tax
collection system that practiced by the Ottoman empire states during the seventeenth and eighteenth centuries
were very prosperous because of its efficient implication that was very organized and fit in the side of political
and economic form.
In fact, the Ottoman states had been created by Turkish tribes in Anatolia (Asia Minor) that grew to be
one of the most powerful states in this world history especially during the 15th and 16th centuries during its
most prosperous period. The Ottoman period spanned more than 600 years and came to an end only in 1922,
when it was replaced by the Turkish Republic and various successors states in southeastern Europe and the
Middle East. such states are now spread to the rest parts of the Southeast Europe such as Vienna, and other
regions such Hungary, the Balkan region, Greece, and parts of Ukraine, portions of the Middle East which are
now controlled by Iraq, Syria, Israel, and Egypt; North Africa as far west as Algeria; and large parts of the
Arabian Peninsula. The term Ottoman is a dynastic appellation derived from Osman I (Arabic: ʿUthmān), the
nomadic Turkmen chief who founded both the dynasty and the empire about 1300.
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Figure 1. The scope of Ottoman empire

Source
It is the continent empire that comprises Europe, Asia, and Africa. People within the community of
Ottoman empire were living more than familyhood. Economically and politically the Ottoman empire were
efficacious due to the extension of regional trade especially in the farming productions and security for
national defense among the community. However, the centralized system that manage and control all the
economic system which is start from the regional intergradation as well as continental wise. Accordingly, the
redistribution of the centralized administration that occupied during the existence of the Ottoman empire
(Golomski, 2012). The revenues of the Ottoman states are collected from the wealthy families and
redistributed to the rest of the states so as to maximize the social welfare of the people. (Quataert, 2002, p.
128-129). From the point of view the Ottoman empire in the seventeenth and eighteenth appeared to be more
family that they might have ever a decades ago (Mikhail and Phillious, 2012, p. 395). In nineteenth the
transformation of the Ottoman empire has been started by creating the government authority and creating the
institutionalizations that have the mandate to control and manage peace and security, business and trade within
and outside the Ottoman empires (Ecchia, 2010).
The reforms have been made in the area of investment and trade, political and association furthermore
creation of the regional economic integrality so as to expand the economic opportunities among the Ottoman
empires, adhere these reformats are identified as the Ottoman states. Hence, there is processing of
transformation that have been to transfer the Ottoman from the Ottoman empire to the Ottoman states, the
economic system of Ottoman empire was based on the land lineation whereby the farmers could cultivate their
products and then transfer their products to cash in the market. The taxes were collected from the taxpayers
and the centralized government were accountable to spend the collected revenues to improve the need of the
respected communities. To build the strong economic reforms the Ottoman empire initiated different
institutions so as to provide the efficiency to the economic wellbeing of the regional states. These institutions
are as follows: -
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Table.1: Institutional changes of Ottoman states
Period
Event
1500Ottoman economic intervention, Monetary systems that based on
1800
frontiers in Europe union
1500Evolution of Financial institutions in the Ottoman states
1700
1600Price revolution and reconsideration prices in Ottoman states
1914
1400Absence of domestic currency debased on European coinage in 17th
1914
century (the great Ottoman debasement)
1808Political and Economic framework from debasement to external
1914
borrowing (changing forms of deficit finance in Ottoman states)
1750The middle East World trade in 19th includes Anatolia and Egypt,
1914
comparison of the foreign trade and investment,
1873-

The Ottoman states in the great depression

1896
18731986
1489-

Ottoman state economy in the World War I (Real wages right stands for
living Ottoman states)
Estimating of the economic growth in the middle east (Ottoman states)

1914
Source Ottoman economy and institution (Pamuk, 2009)
The United States of America (USA) is a nation of 50 states covering the central part of the Northern
America. After the downtown in 1775 the British declare political and economic integrations of different states
that integrated together to create the one state. The United States is the federal states that governed with
capitalism system as the means of its economic system. The federal system that is composed by national
government and local governments. The head of all states is the president of the United States of America, the
president has the authority to control and dominate all the states in United States but the leaders from the local
states have the partial authority to control and mange social security, fiscal and monetary policies within the
states. The United States of America states establish the economic systems that holds the fundamental pillars
in the economic systems, United States of America economic system is associated with effective and strong
financial economic systems such as in land investment, continental trade between one continental to another
as well as the establishment of the strong and effective monetary and fiscal policies with regard to the respected
country. Due to the centralized state structure of the United States of America state, the economic system has
been shaped around the public authority, and economic activity has been handled from the public perspective.
In particular, the absence of large-scale private companies until the 19th century confined economic system
to governmental boundaries (SARISOY and ADİLOĞLU, 2019). The main reason to ask from this research
is to compare the economic system between the Ottoman states and the United States of America. There are
so much to learn from this investigations, In the modern economic systems that we have today and we need
to understand the negative and positive effect among these two states. The states were strong and effective in
terms of the leadership as well as economic system, the specific objective of this article is to compare and to
understand the economic systems that existed during these periods. The significant of this article will help to
have reforming to the economic systems and to have the better economic performance that can lead to reduce
the economic crises that attack the economic growth within the World. The comparative study between
ottoman states and United states of America has a rise a great tension to the political and economic World.
This article will focus the comparative study in the context of states budget, states tax system, central tax, and
central budget system. The article is organized by starting, literature review that describes the thoughts of the
different scholars that depict the political and economic performance within the two states, methodology part
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that analysis the comparisons of the economic system of the two states, estimated results and conclusion with
policy recommendation of this study.
2.
Literature review
Different schools have been explained about the relationship in the context of the economic system
between the ottoman states and the Unites states of America. The thoughts of scholars go in deep with varieties
of argument that is the Ottoman empire states existed the efficiency economic system and the United States
of America hold the best way of the economic system. Thus, there is no consensus of the comparisons in the
fact of the economic practicing of the economic systems. Other scholars ignore the fact of the economic system
in the sense of the practicing the economic system int the different phases. This means that the type of the
economic system that practicing during the Ottoman empire is quite different from the United States of
America.
Karaman (2010) states the source of states budget of Ottoman states mainly was based on the land
taxpayers (Karaman, 2010). According to Karpat (1972), argued that the Ottoman state employed the finance
system for the collection of taxes. The system was established and operated in the rural and urban areas. The
custom dues and commercial taxes were used as to increase the sources of revenues. Therefore, the taxes that
have been collected from the mining’s, salt mines and agriculture were used to rise up the social welfare of
the Ottoman member states. Consequently, the economic system was competitive advantage that allows the
member states to participate in the international trade. It represents the free from monopoly system. The
economy that connects the regions, countries and continents (Karpat, 1972). In contrast to the capital markets,
Ottoman land and labor market institutions experienced limited changes in the early modern era. With land
market institutions which include contracts that stipulate the price and duration of the use of land, and
institutions that arrange for the division of the fruits of investments in land or land use (Halil Inalcik, 1994),
3.
Methodology
Thus, article is the qualitative methodology whereby the secondary data from different trustful sources
are invited. It examines the political and economic conditions by comparing federal budget of the United
States of America is composed by taxpayers that leads to the national revenues. The state budget of the United
States of America is the financial representation of the government priorities that indicates the government
expenditure on the public services. Essentially, both centralized and states government spending the taxcollections from the taxpayers on health care, retirement, and for national defense. But for non-partisan
congress budget officers provide critical budget analysis for the economic institutions so as to maintain the
status of better performance of economic fluctuations. It has reported that large budget deficits over the next
30 years are projected to drive federal debt held by the public to unprecedented levels from 98 percent of gross
domestic product (GDP).
In Ottoman states the short-term tax farming were practiced as the vital meaning form the internal
borrowing that has been existed it before the external pressure from the European nations. Conversely, the
pressure from European nations leads to the ottoman states to join the economic World. Centralized economy
is characterized by the economic depressions which attack the economic growth of the United States of
America. The economic depression weakening the growth of economy which leads to the economic crisis.
Commonly, the structure of the economic performance that based on united states of America is different from
the economic structure of the Ottoman states. The difference of these two states comes due to the fundamental
and historical background of these two states. But the Ottoman economic systems was hierarchical systems
that allows the Ottoman members to participate in the economic system without hurting the other sides. This
is the reasons why the Ottoman economic system connected and joined with three continents from this World.
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4.
Analysis and Conclusion
Form the literature shows the ottoman economic system is the continental economic that allows
different states from three continent such as Europe, Asia, and Africa to join to the economic system. The
Ottoman economic system before declining was free from the monopolism that allows the Ottoman members
to participate in the international trade. The economic system from the Ottoman opened the doors to have full
economic participations and this is the reason to be support by three continents. It is almost showing the good
system of the tax collections for taxpayers that the members were taxed according to the rules and regularities
from their countries so as to maximizes the social welfare of their citizens. The Ottoman members were
participating in the economic activates such as productions from their industries and undergoing advanced
agro-economic processing. The United States of America is the capitalism economic system that based on the
industries and capital investments The United States of America is based on the tax oriented.
Hence, Ottoman economic system Shows the great performance in the sense of tax collections
especially the land farming tax collections. It shows the good performance in the political reciliations whereby
the states were able to establish their political leaders without hurting the economic performance of the
Ottoman states. The Ottoman economic systems open the new literature that for the better economic system
countries need to have good cooperation’s and symmetric information among the economic members. Allows
the market to grow and controlling by itself as the Adam Smith stated from the invisible hand. The part to
economic system is achieved by integrating the economic system with proper competitive market equilibrium
as have been identified by the Ottoman states. The Ottoman states allows the competitive marketing strategies
from its all members states by performing free and fear competitive marketing. Land was the main resources
for controlling and administrating the power within the states. This is the justification why the Ottoman
economic system was better and being accepted by three continents of this World.
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(26)
Ali ERDOĞAN37; Gamze GEZGİNCİ38
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YENİ NESİL VELİ PROFİLİ İLE KARŞILAŞTIKLARI
İLETİŞİM SORUNLARI
COMMUNICATION PROBLEMS FACED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH THE NEW
GENERATION PARENT PROFILE

ÖZ
Eğitim ve İletişim, iç içe geçmiş ve birbirinden yararlanan disiplinler olarak tezahür etmektedir.
İletişim becerilerinin etkin kullanılması, eğitimde verimliliğinin attırılmasına sebep olmaktadır. Ancak
eğitimin birinci kademesi olan ilkokullarda görev yapan öğretmenler sadece öğrencilerle değil, veliler ile de
diyaloglarını kontrol altında tutmakta ve iletişim süreçlerini yöneten rehber durumuna bürünmektedir.
Özellikle iletişim teknolojilerinin yaygın bir biçimde kullanıldığı günümüzde enformasyon akışının oldukça
hızlı ve sınır tanımaz bir biçimde gerçekleşmesi, süreç yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. Sosyal medya
platformlarının meydana getirdiği yeni insan prototipinin, ebeveyn rolüne bürünmesi ile ortaya çıkan “yeni
nesil veli” profilleri, çocuklarını biricik olarak görmekte ve bu durumu öğretmenle yaşadıkları diyaloglara
yansıtmaktadır. Bu doğrultuda öğretmenlerin veli iletişiminde yüksek iletişim becerilerine sahip olarak
süreçleri en verimli olacak şekilde yönetmelidir.
Bu çalışmada, kuşak farklılıkları da göz önüne alınarak günümüz veli profilleri ile gerçekleştirilen
iletişim süreci yönetimine dair engeller ve öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, İletişim, Veli İletişimi, Eğitim İletişimi, Kuşak Çatışması.
JEL Kodları: I21, A19, I0.

ABSTRACT
Education and Communication are manifested as disciplines that are intertwined and benefit from
each other. Effective use of communication skills leads to increased productivity in education. However,
teachers working in primary schools, which are the first level of education, keep their dialogues not only with
students but also with parents under control and become a guide that manages communication processes.
Especially today, where communication technologies are widely used, the fact that the information flow is
very fast and unlimited makes process management even more difficult. The "new generation parent" profiles
that emerged with the new human prototype created by social media platforms assuming the role of parent,
see their children as unique and reflect this situation in their dialogues with the teacher. In this direction,
teachers should manage the processes in the most efficient way by having high communication skills in parent
communication.
In this study, it has been tried to analyze the barriers and difficulties faced by teachers regarding the
communication process management carried out with today's parent profiles, taking into account the
generational differences.
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GİRİŞ
İletişim, disiplinlerarasılık özelliği sebebiyle birçok bilim dalının verimliliğini arttırmaya yönelik
faydalandığı bir bilim dalıdır. “İnsan” odaklı çalışma alanlarının tümünde iletişim bilimlerinden
yararlanılmaktadır. Temel disiplinlerden biri olan eğitim bilimlerinde iletişim, eğitimin en önemli öğesidir.
Bir öğretmenin, görevini tam kapsamlı bir biçimde icra edebilmesi için ruh bilimine ve iletişim kuramlarına
hâkim olması gerekmektedir (Yavuzer, 1999). Bireyin yaşadığı toplum içerisinde yetenek, tutum, değer ve
diğer davranışlarının biçimlendirilmesine yönelik sunulan planlı ve kasıtlı sürece eğitim adı verilmektedir.
Eğitim bireye öncelikli olarak aileden yani ebeveynlerden ardından içerisinde yetiştiği sosyal çevreden
insanlığın geneline doğru yayılan kapsayıcı, dinamik bir süreçtir. Öğretmenler, öğrencilere etik ve ahlak
çerçevede, toplumsal duyarlılığa yönelik uygun davranışları öğretmede ve öğrenilen davranışları pekiştirmede
eğitimin ilk sorumlularıdır (Başaran, 1994).
Eğitim ve iletişim disiplinleri son yıllarda “eğitim iletişimi” çatısı altında bir araya gelmiştir. Eğitim
iletişimi kavramı geçmişi çok kısa olmasına rağmen üzerinde çok fazla durulan ve birçok alana da katkı
sağlayan kuram ve uygulamaya dayalı çalışma alanı haline gelmiştir. Eğitim iletişimi daha öncesinde yapılmış
birçok tanıma sahip olsa da beslendiği disiplinleri dikkate alarak şöyle tanımlamak mümkündür: "Eğitim
iletişimi, değişik çevrelerde, etkili, verimli, çekici bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli
teknolojilerin, sistematik ve sistemik olarak ise koşulmasıyla ilgili kuramları ve uygulamaları içeren çalışma
alanıdır.” (Aydın, 1998:368).
Özellikle eğitim ve öğretimin ilk basamağı olan ilkokulda, iletişim becerileri birçok dinamik ile
karşımıza çıkmaktadır. Sadece öğrenci ve öğretmen arasında gerçekleşen iletişimin ötesinde veliler ile
meydana gelen iletişim yönetimi zaman zaman öğretmenin asıl işi olan eğitim ve öğretim sürecinin önüne
dahi geçerek öğretmenin ayrı bir zaman ayırmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda ilkokul öğretmenlerinin
çocukla iletişim, eğitim iletişimi ve anlatım teknikleri gibi konularda başarılı olmasının ötesinde kişilerarası
iletişim sürecinin aktif olarak kullanıldığı veli iletişimi alanında da verimli bir performans sergilemesi
beklenmektedir.
Bu çalışmada kuşaklararası farklılıklar göz önünde bulundurularak kırk yaş üstü öğretmenlerin
mesleğe başladıkları günden bugüne dek velilerle olan iletişim süreçlerinde ne gibi farklılıklar meydana
geldiği araştırılmak istenmiştir. İletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, değişen kuşak
özellikleri ve insan prototipleri de ele alındığında ilkokul öğretmenlerinin eğitim alanındaki en önemli
işbirlikçileri olan veliler ile geliştirdikleri iletişim süreçleri analiz edilmeye çalışılmış, dijitalleşen dünyanın
gereğinde değişen algılama ve düşün sistemlerinin uzantısı olarak ortaya çıkmış “yeni nesil veli profili” ile
aralarında geçen iletişim yönetimine dair sorunlar ele alınmaya çalışılmıştır.
1.
EĞİTİMDE DEĞERLER DEĞİŞİMİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI
Bireylerin durum, kişi, olay veya nesnelere yönelik atfettikleri öncelikleri onların kişisel özelliklerini,
karakterlerini, sosyalizasyon deneyimlerini, hayata dair tecrübelerini, önceliklerini ve kültürlerini
yansıtmaktadır. Değerler; kişilerin davranış biçimine rehberlik eden, insanları ve olayları değerlendirmemizi
sağlayan ve onların davranışları ile değerlendirmelerini açıklayan kavramlardır. Değer kavramı evrensel ve
etik nitelikler taşımakla birlikte dönemsel şartlara göre de farklılıklar gösterebilmekte, yer yer esnemelere tabii
olabilmektedir. Bu sebeple değerler sistemi ile kuşaklar arasında doğrudan bir korelasyon mevcuttur.
1.1. Kuşaklararası Farklılıklar
Her kuşağın dünyaya bakış açısı içinde bulunduğu dönemin tarihi, siyasi ve sosyal özellikleri
çerçevesinde farklılık gösterdiği gibi değer yargıları, algılama sistemleri ve beklentileri konusunda da farklılık
göstermektedir. Çağın hızlı değişimi kuşaklar arasındaki farkı daha da belirgin hale getirmiştir. Önceki
kuşaklar geleneksel yaşama bağlı bir tutum sergilerken, yeniliklere karşı zorluk çekmektedir. Yeni kuşak
olarak değerlendirilen Y ve Z kuşakları ise çağın gelişmelerine, yeniliklere daha hızlı bir şekilde adapte
olmaktadır.
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Kuşakları sadece doğdukları zaman dilimleri baz alınarak sınıflandırmak doğru bir yaklaşım değildir
(Zemke vd., 2013:4). Kuşakların içerisine doğduğu yapıların düşünceleri, hissettikleri ve deneyimlerinin
tanımlanması da kuşakları tanımak ve sınıflandırmak için yararlanılan özelliklerdir. Önemli olaylar, toplumsal
eğilimler ve örgüt kültürleri ile şekillenen çalışma tarzları kuşak farklılıklarından kaynaklanmaktadır
(Adıgüzel vd., 2014:170). Her kuşak mensubu olduğu topluluk tarafından geliştirilen ortak kültür ile olayları
yorumlarken bu durum aynı zamanda kuşakların kültür farklılıklarını ve yaşanılan iletişim sorunlarının
temelini oluşturmaktadır. Her bir kuşağın hayatı algılama biçimleri ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut yaşam
ve çalışma alışkanlıklarının dışında davranış biçimleri gösteren kendine özgü tutumları, güçlü ve zayıf yönleri
bulunmaktadır (Taş vd., 2017:1034).
Kuşaklararası farklılıklar, bireylerin birbirlerini anlayamamalarına ve olaylara farklı açılardan
yaklaşmalarına yol açmaktadır. Söz konusu farklılaşan davranışlar, iş süreçlerine yansıdığında arzu edilen
etkinlik ve verimlilik noktasında sıkıntılar oluşturabilmektedir. Bu bağlamda yönetim kademelerinin
kuşaklararasında yaşanan farklılıkları iyi yönetmesi önemli bir gerekliliktir. Kuşaklararasında yaşanan
farklılıkların yönetim kademeleri tarafından iyi yönetilmesi örgütlerde istenen etkinlik ve verimlilik
kriterlerine ulaşabilmede ve mevcut işgücünün istenilen performans düzeyine ulaşabilmesinde önem teşkil
etmektedir (Ayhün, 2013).
1.2. Eğitimde Ebeveyn Faktörü
Çocukların eğitim hayatlarında en önemli faktörlerden biri ebeveyn tutum davranışlarıdır. Çocukların
ailelerinden gördükleri davranışları onların çevreyle olan iletişimlerini ve etkileşimlerini belirlemektedir.
Çocukların aile içinde gördükleri davranışları onların kişisel gelişimine etki etmektedir. Anne-babaların tutum
ve davranış kalıpları çocuklarının mutlu, çevreyle uyumlu, iletişime açık, sorumlu ve kaygısız bireyler
olmalarında doğrudan etkilidir. Çocuklar, ebeveynlerinden gördükleri kalıpları sosyal etkileşim alanlarından
yansıtmaktadır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde birinci etken anne ve babadır. Çocuğun
büyümesinde ve gelişmesinde, ailenin çocuğa yaklaşımı sosyal gelişiminin temellerinin atılmasında en önemli
faktördür (Kanak & Pekdoğan, 2015:516). Anne babaların çocuklarına karşı tutarlı ve düzenli olarak
gösterdikleri davranış kalıpları, onların ruhsal uyumu açısından belirleyici rol oynamaktadır. Anne babanın
olumlu ve destekleyici tutumları çocuğun gelişimine katkı sağlarken, olumsuz ve kısıtlayıcı tutumları bazı
ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur (Seven, 2008:99).
2.
EĞİTİMDE YENİ NESİL VELİ PROFİLİ VE VELİ İLETİŞİMİ
“İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır.”
Peter Drucker
Bilginin edinilmesi önemli olduğu kadar aynı derecede sahip olunan bilginin aktarılabilmesi de başlı
başına önemli bir faktördür. Bireyin sahip olduğu bilgi, fikir, düşünce ve deneyimler bireyin algılama ve
işleme süreçlerinde verimli olarak gerçekleşmezse bu donanımın sosyolojik boyutta faydacılığı tam anlamıyla
sağlanamamaktadır. Bu sebeple bireyin kendi bilişsel süreçlerinde işlediği her veri sağlıklı bir aktarım
sürecine sahip değilse, var olan potansiyelin verimli şekilde kullanımı da söz konusu olmayacaktır. İletişim
becerileri tam da bu noktada devreye girmektedir. Türkiye’de başta bireyin kendisiyle olan iletişimi olmak
üzere, aile içi, sosyal çevre, iş yaşamı, çiftler arası gibi birçok iletişim türünde sorunlara sıkça rastlanmaktadır.
İletişim, bireyin birtakım semboller kullanarak karşısındakini etkileme süreci olarak tanımlanır (Dökmen,
1989). Daha içkin anlamda iletişim sisteminin işleyiş süreci, kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan
düşünceleri (anlamları) başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simge sistemlerine
(kodlara) dönüştürmesi işlemine dayanmaktadır (Zıllıoğlu, 1993).
Çulha ve Dereli (1987) tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye’de yaşanan iletişim sorunlarının
artma eğilimi gösterdiği vurgulanmaktadır. Çalışmada iletişim sorunları olarak; rahat konuşamama, özellikle
yaş ve sosyal statü olarak daha üstün olanlarla rahat konuşamama, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade
edememe, bir arkadaş grubuna dahil olamama ve karşıt cinsle arkadaşlık ilişkisi geliştirememe şeklinde
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sıralanmaktadır (Çulha & Dereli, 1987:124). Yapılan bu araştırmalar, bireyin iletişim sorunlarının çocukluk
döneminden itibaren başladığını ve yıllar içerisinde farklı faktörlerin de etkisiyle bu sorunların ortadan
kalkmak yerine giderek arttığını göstermektedir. Bu sebeple iletişim becerilerine dair pratikler, insan yaşamı
içerisinde kendi haline bırakılarak, zamanla düzeleceği öngörülen sorunlar olarak değerlendirilmemelidir.
Tüm bu doğrultuda iletişimin doğası gereği dinamik ve stratejik bir süreç olduğunu söylemek
mümkündür. Bu sebeple aktarıma dayalı bir meslek dalı olan öğretmenler için de iletişim becerileri olmazsa
olmaz bir kabiliyet olarak tezahür etmektedir.
Eğitimin en önemli işbirlikçileri velilerdir. Çünkü eğitim başta ailede başlar, ardından okula taşınarak
öğretmen rehberliğinde aile desteğiyle gerçekleşen bir süreç haline dönüşür. Eğitimin en önemli temel
dinamiklerinden olan ilkokulda öğrencinin istek, arzu, beklenti ve yeteneklerinin ötesinde birçok değişken
eğitim faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Veli ve öğretmen ilişkisi tam da bu noktada devreye girerek,
gizil değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mcluhan’ın Gutenberg Galaksisi (1962) olarak tanımladığı iletişim teknolojilerinin hakimiyet sürdüğü
bu yeni dünya düzeninde, yapısal tüm düzenler dekonstrüksiyona uğramıştır (Mcluhan, 1962). Dijitalleşen
dünyanın değiştirdiği gündelik yaşam pratikleri, insanın doğasını da değiştirmeye başlamıştır. En temel
anlamda kadın ve erkek olarak bireylerin sosyolojik eksende varoluşsal sebepleri, görev ve temennileri,
toplumsal statüleri gibi kimlik ve benlik oluşumuna yönelik dinamikler dijitalleşen dünyanın sunmuş olduğu
tasarlanmış iletilerle yeniden inşa edilmektedir. Egemen paradigmanın internete dayalı sosyal medya
platformları olması, bireyin kendini konumlandırmasını ve kendine olan bakış açısını değiştirmesine yol
açmıştır. Sosyal medya platformları üzerinden “annelik” rolüyle kendini sunmaya başlayan kadın, zamanla bu
rolü birçok kavramın üstünde tutmaya başlayarak, kendini biricik ilan etmiştir. Özellikle son yıllarda sosyal
medya paylaşım platformu instagram üzerinden “instamom” ismiyle ortaya çıkan fenomen annelerin
varlığıyla, kadınlar annelik rollerini mahremiyet algısı gözetmeksizin ön plana çıkarmaya ve benliklerini
dünyaya getirdikleri çocuk üzerinden inşa etmeye başlamışlardır (Gezginci & Korkmaz, 2019).
Günümüzde iletişim teknolojileri ile iç içe olan yeni jenerasyon anneleri, genç ve teknolojik olmaları
sebebiyle anneliğin yeni halini oluşturmaktadır. Tüm bu değişkenler aynı şekilde babalar için de geçerli olsa
da annelerin bu süreç içerisinde daha aktif bir rol izlediği görülmektedir. Babalık rolü ele alındığında “yeni
nesil baba” kavramında olumlu yönde bir gelişme saptanmıştır (Özdalga, 2020).
Bireysel eksende yaşanan bu değişim süreçleri, bireyin toplumsal statülerini de doğrudan etkileyerek,
yetiştirdiği çocuğun gelişimine de aynı doğrultuda etki etmektedir. Değişen annelik rolü, çocuğun okul
hayatına başlamasıyla birlikte sosyalleşme evresine geçerek iletişim sürecini de aile içi boyuttan daha
kapsamlı boyutlara taşımaktadır. Bireysel manada, günümüz koşullarının da etkisiyle annelik rolünü
olduğunun ötesinde kutsallaştırmış ve kendini biricik ilan etmiş yeni nesil ebeveynler ile gerçekleştirilen
karşılıklı iletişim süreçleri de birçok engele maruz kalmaya başlamıştır. Veli-öğretmen iş birliği eğitime ve
başarıya doğrudan etki etmektedir. Ancak veli ile öğretmen arasında yaşanan iletişim, sözlü olmaktan öte
günümüz şartlarının gereği olarak internete dayalı paylaşım platformları üzerinden de gerçekleşmesi nedeniyle
iletinin temel anlamından uzaklaşmasına, iletişim sürecinin de psiko-dinamik bağlamda birçok girdiye maruz
kalmasına yol açmaktadır.
3.
YENİ NESİL VE PROFİLLERİYLE KARŞILAŞILAN İLETİŞİM SORUNLARI
ARAŞTIRMASI
Bu bölümde çalışmanın amacı, yöntemi ve bulguları ve çalışmanın analizi yer alacaktır.
3.1.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada ilkokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin, yeni nesil veli profilleriyle olan
ilişkilerinde yaşadıkları velilerden kaynaklanan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi
hedeflenmektedir.
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3.2. Araştırmanın Yöntemi
Yeni nesil veli profili ile ilkokul öğretmenleri arasında yaşanan iletişim sorunlarını yorumlamayı
amaçlayan bu çalışmada, niteliksel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması kullanılmıştır. Çalışmada
veriler, oda grup çalışmaları aracılığıyla toplanmıştır. Bu araştırmanın evrenini ilkokul öğretmenleri, ana
kütlesini ise X kuşağı olarak tanımlanan 1965-1980 yılları aralığı doğumlu öğretmenler oluşturmaktadır. Odak
gruplar 6 kişilik katılımcılardan oluşmaktadır. Odak grupların süresi 60-120 dakika arasıdır.
Odak grup çalışmasına dahil olan ilkokul öğretmenlerine gerekli süreç anlatılıp, onayları alınmıştır.
Öğretmenlere yöneltilen sorular aşağıda yer almaktadır.
1.
Kendinizden bahseder misiniz? (Yaş, çalışılan semt, kaç yıldır görev yaptığı, mezun olunan
üniversite ve bölüm bilgisi)
2.
Bu mesleği kendi rızanız ile mi tercih ettiniz? Tercih sebebinizi açıklayınız? (Ailenin isteği,
ekonomik şartlar vb.)
3.
Veliler ile aranızdaki iletişim yönetimini nasıl sağlıyorsunuz?
4.
Veli iletişiminizde bu zamana kadar yaşadığınız en ilginç olay nedir?
5.
Çalıştığınız süre boyunca veli davranışlarında değiştiğini fark ettiğiniz fenomenler
(değişkenler) nelerdir?
6.
Şu anda veli iletişiminde karşılaştığınız en önemli sorun nedir?
7.
İletişim sürecinin yönetiminde ebeveynlerin cinsiyet faktörünün önemi nedir? Ne gibi
farklılıklar meydana gelmektedir?
8.
Veli iletişiminde dostane yaklaşımın mı biçimsel iletişimin mi etkili olduğunu
düşünüyorsunuz?
9.
Etkili iletişim sağlayamadığınız velilerin öğrencilerinde de iletişim sorunu yaşıyor musunuz?
10.
Velilerin sosyo-demografik ve ekonomik statüleri onlarla kurmuş olduğunuz etkili iletişim
üzerinde etkisi nedir?
3.3. Bulgular ve Yorumlar
Öğretmen-veli ilişkisinde velilerden kaynaklanan sorunlar, velilerin öğretmenlere yeterince
güvenmemesi, veli olarak sorumluluklarının bilincinde olunmaması, öğretmen otoritesini sarsan ve öğretmeni
değersizleştiren davranışlarda bulunulması, öğretmenin başkalarıyla kıyaslanması, velilerin kendi aralarındaki
sıkıntıları okula yansıtması, velilerin öğretmeni denetleyici rol üstlenmesi olarak ifade edilmiştir. Bu
sorunların nedenleri olarak; velilerin aşırı koruyucu tavır takınmaları, eğitim düzeyleri, rol karmaşası
yaşamaları, medyada öğretmenlerle ilgili çıkan haberler, şikâyet hatlarının varlığı, velilerin çocuklarıyla ilgili
gerçekçi olmayan yüksek beklentilere sahip olması, okulda yapılan eğitim hakkında bilgi eksikliği, sosyal
medya araçlarının yanlış amaçlar için kullanılması, eğitimdeki başarısızlığın en önemli nedeninin öğretmenler
olduğu algısı, bireysel hataların tüm öğretmenlere mal edilmesi öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.
Velilerle yaşanan sorunların öğretmenler üzerinde mutsuzluğa, kaygı ve korkuya, gerginlik ve sinirliliğe,
çaresizlik ve yalnızlığa, iş doyumu, performans ve motivasyon düşüklüğüne, değersizlik algısına, öğretmen
otoritesinin sarsılması hissine kapılmaya neden olduğu katılımcı öğretmenlerce ifade edilmiştir.
Çalışmada kadın veliler kurulan iletişimde daha çok güçlük çekildiği ortaya çıkmıştır. Ancak odak
grup görüşmesi sırasında ortaya çıkan ilginç durum ise babaların sorumluluğun çoğunu annelere
yüklemesinden kaynaklı olarak babalar ile daha rahat iletişim kurulduğu yönündedir. Annelerin yüklendikleri
sorumluluk duygusunun fazlalığı ile daha detaycı yaklaşım sergilediği, babaların ise daha az sorumluluk
duygusu ile genel olarak iletişim sürecini sorgulamaksızın alımladığı görülmüştür.
Büyük illerde velilerin, öğretmenlere yönelik tavırlarında saygı yoksunluğunun daha yüksek düzeyde
olması dikkat çeken diğer bir durumdur. Genel olarak küçük illerde öğretmen-veli iletişiminin öğretmenin
hegomanyasında gerçekleştiği görülmüştür.

191

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

SONUÇ
Günümüzde öğretmelerin çalışma yaşamını etkileyen faktörlerden biri de kuşak farklılıklarıdır.
Öğretmenlerin farklı kuşaklara mensup veliler ile kurdukları iletişim süreçlerinde karşılaştıkları en büyük
sorunların başında, velilerin koruyucu bir tavır sergileyerek, çocuklarının biricik olduğuna dair görüşleri
gelmektedir. Bu çalışmada farklı kuşaklara mensup öğretmenlerin imajının ve velilerin imajındaki kuşaklar
arası farklılıkların tanımlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda velilerle etkileşim halinde bulunan
öğretmenlerin görüşleri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda veliler ile yaşadıkları sorunların ana temel
nedenin kuşak farklılığının olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak öğretmenler ile veliler arasındaki iletişim sorunu kuşak farklılığı temelli günümüz
şartlarının getirmiş olduğu “annelik” rolüne yönelik bakış açısının ve toplumsal rollere olan yaklaşımların
değişkenliğinin sebebiyet vermesidir. Şöyle ki yaşamın doğal dengesi gereği çocuk sahibi olma durumu
günümüzde bir başarı gibi nitelendirilerek, toplum içerisinde kazanılmış olan bu statü birey tarafından itibar
unsuru olarak görülmektedir. Öğrencilerin bir üst eğitim kademesine başarılı bir şekilde çıkması için veliöğrenci ve veli-öğretmen iletişimin oldukça önemli olduğu gözlemlenmiştir. Tek başına öğretmen-öğrenci
iletişimi başarıya ulaşmada yeterli değildir. Velinin okula gelerek öğrencinin durumu hakkında etkili iletişimle
bilgi alması öğretmenin de öğrenciyi daha fazla tanıyarak veliye bilgi vermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bu çalışmaya katılan öğretmenlerin velilerinin okula sadece veli toplantı zamanları ya da danışman
öğretmenin çağırması sonucunda gelmelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmen veli iletişiminin
etkili ve verimli olması için karşılıklı beklentilerinin açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiği görülmüştür.
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(27)
Ali Mohamed OSMAN39
USİNG CASH TRANSFER CONDİTİONS TO THE BENCHMARK THE ASSESSMENT OF SOCİAL
ASSİSTANCE AS A POVERTY REDUCTİON STRATEGY: CASE OF MOGADİSHU IDP
İNHABİTANTS
NAKİT TRANSFER KOŞULLARININ BENCHMARKA KULLANILMASI SOSYAL
YARDIMLARIN YOKSULLUK AZALTMA STRATEJİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ:
MOGADİSHU IDP İNHABİTANLARI ÖRNEĞİ

ABSTRACT
Almost 1.1M Somalis internally displaced and other 1M crossed the border to the neighbor countries,
while around 3.2M declared severely food insecurity because of droughts in 2017. However, these droughts
originally caused by natural climate change as well as political and security instability in the country for the
last three decades. In that response, there were $3M budget allocated by US and other international partners
through international NGOs, for crises response as well as mitigating and alleviating the risk of vulnerability
in the country.
Throughout this study, it was realized that unconditional cash transfers and vouchers are mostly used
by the Non-state social assistance providers such as the local and international NGOs in Somalia as strategy
of poverty alleviation. However, despite it is being essential for poverty alleviations in the country, but on the
other hand, it was widely agreed and underlined that these kinds of social assistances creates economic and
social disadvantage such as laziness, culture of dependency as well as stress and conflict among the
households.
Keywords: Cash interventions, endless poverty, in-cash assistance, in-kind assistance, Poverty
alleviation, resilience, social safety nets, welfare state.

ÖZ
Yaklaşık 1,1 milyon Somalili ülke içinde yerinden edildi ve diğer 1 milyon kişi sınırı komşu ülkelere
geçerken, yaklaşık 3,2 milyonu 2017'deki kuraklık nedeniyle ciddi gıda güvensizliği ilan etti. Ancak, bu
kuraklıkların asıl nedeni doğal iklim değişikliğinin yanı sıra ülkedeki siyasi ve güvenlik istikrarsızlığıydı. son
üç yıldır ülke. Bu yanıtta, krizlere müdahalenin yanı sıra ülkedeki kırılganlık riskini azaltmak ve hafifletmek
için ABD ve diğer uluslararası ortaklar tarafından uluslararası STK'lar aracılığıyla tahsis edilen 3 milyon
dolarlık bütçe vardı.
Bu çalışma boyunca, koşulsuz nakit transferleri ve fişlerin çoğunlukla Somali'deki yerel ve uluslararası
STK'lar gibi devlet dışı sosyal yardım sağlayıcılar tarafından yoksulluğu azaltma stratejisi olarak kullanıldığı
görülmüştür. Ancak, ülkede yoksulluğun azaltılması için elzem olmasına rağmen, diğer yandan bu tür sosyal
yardımların tembellik, bağımlılık kültürü, stres ve çatışma gibi ekonomik ve sosyal dezavantajlar yarattığı
yaygın olarak kabul edildi ve altı çizildi. haneler arasında.
Anahtar Kelimeler: Nakit müdahaleler, sonsuz yoksulluk, nakdi yardım, ayni yardım, Yoksulluğun
azaltılması, dayanıklılık, sosyal güvenlik ağları, refah devleti.
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1.
Introduction
The laissez-faire system developed gradually into different aspects which emphasize economic
development that does not necessarily lead to crises as it was the primitive situation of imperialism. However,
if current statistics would be intentionally analysed, it would also be fair to claim that this approach also
designs a new functioning of social order and stability in society as it also determines the well-being of the
individuals in that society. Nevertheless, the regime of economic growth, either being categorically increasing
or creating welfare has never been able to remove one bad thing from the economic history of the world; that
is poverty. It means, although, economic growth is historically believed to be a key factor for the reduction of
poverty, there are approximately 2.8 billion people who still live on below 2 $ income per day and 1.2 billion
people live on less than 1$ income per day in the world (Apaydin, 2011).
Therefore, poverty is currently taken as a global economic and social phenomenon when it comes to
the economic development. Furthermore, poverty continues to stand as one of the most sensible issues in
social sciences. In this respect, social development implications led by either state-owned or non-state actors
those deal with the hunger and inequality among individuals also attractive and vary. Nevertheless, the
condition of indigence which is very significant character of social policies lies behind the vulnerability. States
around the world thus, establish social protection institutions for producing and implementing social policies
against poverty regimes. In the contemporary world, one of the major tools for dealing with poverty reduction
strategy is social protection particularly the programs of social assistances, being either in-kind or in-cash
(Apaydin, 2011).
Social assistance today therefore, became one of the most common practical tools used for creating
social equilibrium in a given society by preventing the condition of indigestion. However, most of the
countries around the world, in order to improve the living standards of their citizens provide assistance by
supplying in-kind or in cash transfers through social assistance systems and policies. Thus, these grants are
given as an appropriate manner in order to improve the living conditions of the society (World Development
Report, 2001).
Cash transfers are among the well-known mechanisms of copying the risks caused by natural climate
change as well political and economic instability in a given country. However through this mechanism the
state provide resources or assistance to the beneficiaries. Furthermore, cash interventions are increasingly used
by both humanitarian agencies around the world and governmental agencies as a mean for international
development. Cash transfers also used for protecting and establishing livelihoods. In addition to that, cash
transfers are appropriate whenever in-kind materials such goods and service are available in the market, but
individuals have no income to buy them. On the other hand, distrusting in-kind materials such food, healthcare
items as well as education and shelter are suitable whenever such materials are not available in the market.
In Somalia context, non-governmental organizations often use this kind of cash interventions for crises
response, short term emergencies as well as long term livelihood issues and overall poverty eradications.
However, evidence shows that, despite the complex of Somalia’s security and threat of corruption risks, there
is still chance to be maintained cash assistance in the country by the NGOs. As a result of that, many NGOs
that operate in Somalia have shown interested information about cash distributions (Dunn, 2010).
Therefore, this study is the first of it is kind Witten from Somalia context and it closely examines the
effect of social assistance particularly cash interventions on poor individual’s poverty reduction so as to
improve their standard living in accordance with the normal citizens.
This research is thus, designed to evaluate those implemented cash transfers by local and international
NGOs in Somalia. The study also assesses the uniformity of all cash-based response in the country. Further,
the study also designed to understand in what kind of social grants is applicable for mitigating the conditions
of indigence in Somalia and also evaluate the manner or the procedure that these social grants are effective on
alleviating or minimizing the poverty.
In order to evaluate:
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➢
What kind of social assistances can be effective on poverty alleviating in Somalia?
We need to focus the following sub-questions:
i.
How do beneficiaries assess the aids given by NGOs in terms of quality and quantity?
ii.
What is the effectiveness of cash interventions in Somalia?
iii.
What are the beneficiaries’ perceptions of social assistance in Somalia?
iv.
2.0
Literature review
2.1 Social welfare
Historically speaking, Since Great economic Depression in 1929 the world of welfare states have been
giving social effects precautions such as social transfers against severe poverty conditions to the lower and
middle classes of the society as the basis of social welfare. In this regard, social welfare can be defined to be
a new deal between the state and citizens, which states protecting individuals from social risks like
vulnerability, illness and poverty.
2.2
Concept of social protection
As the name suggests, social protection and social security does not equally interchangeable. Shortly,
the little bit difference of both comes from that social protection incorporates private or informal security
compensations. As it was already mentioned in the International Labor Organization (ILO) report that ‘social
protection lies the margin and more inclusive than social security because it includes other private nonstatutory measures for minimizing social risks, but on the other hand, still entails other social security measures
such as social insurance and social assistance (Garcia and Gruat,2003).
When we are talking about the economic regulations and antitrust policy, social protection is an
example of mechanism which aimed to protect members of a society from harm and destructive effects of
market relations. However, social security system and social security protection systems refers to be a same
meanings in western developed countries, since informal economies which is at lowest level, rights and
benefits of social protection directly refers to be the same as social security system.
Thus, social protection systems commonly used in developing economic countries where economies
only depends on informal market relations. But in developed economic countries which the economy depends
on formal market relations, is seen to be the same as social security systems. In additionally, social protection
has a significant importance for social peace and integrity of society. Because, main purpose of this mechanism
is to decrease social risks and stabilize welfare level. By doing so, social protection systems are vital parts of
social policies (Hill, 2006).
Specifically speaking, social protection system made up with three main sub categories which are
social assistance, social insurance and economic regulations of the labour market. That means social insurance
and social assistance might be accounted under social security system and both concepts, even though have
different context of applications but at same time referred to have same sense.
The three concepts of social insurance, assistance and labor market regulations are inter-related each
other. However, in a briefly defining the term social insurance refers to protection led by regulation authorities
against all kinds of contingencies such as benefits of the insurance schemes which include, sickness,
unemployment, maternity as well as old age, and pensions. On the other hand, social assistance is necessary
for vulnerable groups of society, where it provides social assistance aimed to poverty reduction and improving
standard living of the society. Examples are cash grants, and food subsidy. Finally, regulations of the labor
market are closely linked to working conditions and regulations of the market such pensions, workplace health,
and employee motivation (Apaydin, 2011).
2.3
Concept of social assistance
According to the social protection system there are two broad sub-sections which are contributory and
non-contributory benefits. In that respect, Social assistance system is a part of non-contributory social
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protection system. Moreover, social assistance can be accounted to the supplementary part of social security
plan. In other words, social assistance as we already mentioned above can be in-kind or cash transfer.
However, social assistance referred to last solution system implemented by the states for minimizing social
risks. Generally, most of the states use conditional social assistance at last solution since, the other one which
is, unconditional cash transfers widely believed that it may have negative effect on the beneficiaries such as
culture of dependency and lack of self-sufficient. Even so some scholars claims that social assistance must be
understood as social right and should not be tied with requirement or conditions.
One of basic goals of the social grants is to minimize the conditions of indigence and help beneficiaries
to become a self-sufficient. Thus, after the implementations of the programmes beneficiary are expected to
become independent care takers for their own self. However, system is not open for everyone but it is designed
to target only the vulnerable groups who are in severe needs through eligibility criteria by employing social
assistance policies (Apaydin, 2011).
2.4
Mostly used social assistance programs by east African countries
The formal or informal organizations that provide social assistance beyond the government machinery
but usually operate under the regulatory framework of the state, for instance the NGOs or traditional entities
are known Non-state actors. On the other hand, those organizations that have legal identity as well as have
comprehensible governance structure and are recognized by the state such as recovery programs are called
formal organizations. Additionally, those organizations that neither have legal identity nor have
comprehensible and clear governance structure such as family, traditional and neighborhood-based solidarity
are called informal non-state organizations. Furthermore, the informal non-state organizations can be divided
into community-based organizations and faith-based organizations (PASGR, 2016).
Most of the east African countries namely Kenya, Rwanda, Uganda, and Ethiopia social assistances
are sponsored by the state through formal recovery programs.
Table 2.4: social assistance programs used by some east African countries
Country
Assistance
Commencement
Sponsor\Donor
program
year
Kenya
Cash Transfers
2004
Government,
for OVC
UNICEF
Uganda
Social
2011
Government,UK
Assistance Grants for
AID,and UNICEF.
Empowerment
(SAGE)
Rwanda
Vision 2020
2008
Government,
Umurenge Program
SIDA, and World Bank
Ethiopia
Productive
2005
UK Department
Safety Net Programme
for
International
(PSNP)
Development,
and
World Bank
(PASGR, 2016)
The states usually establish social assistance programs for poverty alleviation or economic recovery,
whenever they receive financing from the international donors. Through these mechanisms, thus poverty is
reduced. But if the government neither receive financing nor have capability to handle such social assistance
due to economic and political fragility, Non-state actors such as NGOs fills the gaps by providing social
assistance to those who are in need. However, Somalia, Djibouti and Eritrea could be an example for those
countries that social assistances are delivered to poor households by local and international NGOs.
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Furthermore, among these countries, informal mechanisms friend, neighborhood or relative approaches are
used by the community for their self-protections (PASGR, 2016).
2.5
Comparative analysis and physiological effects of social assistance
The evidence showing the Psychosocial effects of cash transfers is increasing but still limited. Most
of the existing evidence and systematic proofs such as mental health issues such as stress, anxiety, and
depression has been done through quantitative research. Additionally, all the above mentioned effects were
measured mainly by using self-reported questionnaires. The majority of these researches assessed cross
sectional impact of conditional cash transfers in various countries around the world. However, the researchers,
by using experimental or quasi-experimental research designs revealed that cash transfers can negatively affect
the beneficiary, particularly child’s psychosocial and cognitive development, as well as maternal mental health
conditions when they are given birth (Fernald,2009).
Thus, children in Mexico are found to modestly less aggressive behavior, as well as they have less
emotional problems and less exposure to stressors, when compared with the other countries in the same region
(Gertler et all, 2009). Small but positive improvements in maternal depression are also caused by cash transfers
and stress in Ecuador and Nicaragua. On the other hand, some similar studies in Asia and Sub-Saharan Africa
revealed positive. In Cambodia, some studies, by using screening instruments found that poor secondary
school student’s beneficiaries had a less positive effect on mental health when compared with the primary
school students (Filmer & Schady, 2009).
Another studies In South Africa, by using a depression index found that the social assistance definitely
reduces household stress levels (Case, 2004). In some sub-Sahara African countries include Kenya, and
Somalia, a randomized and controlled trial studies of cash transfer conditions revealed that the social
assistance interventions increases utility at all (Haushofer & Shapiro, 2013). Finally, some studies in Malawi,
by using General Health Questionnaire concluded that the cash transfer normally mitigates the risk of
psychological extreme anxiety and sorrow among individuals. Conditional attendance imposed by social
assistance staffs on beneficiary girls and their mental health are attributed to be the ‘heavy burden’ by the
researchers in some cases (Baird, et al, 2011).
2.6
Theories of poverty
2.6.1 New Right philosophy and Poverty
This is an individualistic perspective that represents mixture of two ideologies of liberalist and
conservative. The conservative regime of the United Kingdom, which was also known as new right
philosophy, in between 1980-90 is the best example, this ideology claims that state should not interfere the
poor conditions through transfers, rather should encourage the poor individuals to make get rid of poverty
because some of the poor individuals are responsible for their condition.
In this new right ideology of understanding of poverty, the poor person is identified to be irresponsible
person who only live and benefit from state social benefits. According to this ideology poor should struggle
and learn how to survive from poverty, also they should take the responsibility of being active individual to
improve their life conditions. In this view, for most of the new right scholars believe, that the social welfare
of the state is, instead of encouraging relaxing the hard working. For this reason, new right thinkers totally
agree with liberal system that restricted welfare state transfers and they believe that in order to eradicate all
kinds of poverty and financial gaps, the state should eliminate its social welfare and instead encourage its
citizens to work for their children as a breadwinners (Apaydin, 2011).
2.6.2 Marxist Philosophy and Poverty
According to Marxist theory, they blame that capitalist society ownership of the means of production
always creates inequality among society. This ideology also advocates the claim that poverty is a structural
and really lasting forever, because of capitalist system based on class conflict. Another reason behind this
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structural inequality is the condition of capabilities, because the Position of proletariat as a mean of production
always determined by their capabilities, therefore the poor people do not only suffer from low wages but also
suffers from low skills which lead their long term unemployment, and then, for that reason the poor people
falls in to the deeper and risk of severity (Açar, 2009).
2.6.3 Negative culture of Poverty
A culture of poverty can be defined as an adaptation and reaction of the poor to their position in
marginality, highly individuated by the capitalist society.
The negative culture of poverty generally known as urban poverty and points out the characteristics
of individuals that includes violence, helplessness, lethargy, long term un-employment, and lack of long term
plans that through it, can be survived. They usually not try to establish plans for their future and live only for
present. However, this philosophy stood same position of Marxist philosophy which was that the poor persons
do not only suffer from low wages but also suffers from low skills which lead their long term unemployment,
and then, for that reason the poor people falls in to the deeper and risk of severity (Lewis, 1966).
3.0
Methodology
The section intended to describe the methodology that is used during the research. Moreover,
throughout this section the study mode, proposed research design and sampling, as well as a proposed sources
of data collection procedures, and analysis efforts that was necessary for our study are also little bit described.
This study was based on qualitative techniques, where 25 semi-structured interviews with cash transfer
recipients and 15 in-depth interviews with assistance program staffs were used by the researcher. Depending
on respondents of beneficiaries, the semi-structured interviews with the beneficiaries took around one hour
while in-depth interviews with the social assistance staffs also took almost half hour. Additionally, during this
study, purposive sampling, which is under non-probabilistic sampling techniques, was used. This is because;
the purposive sampling technique gives chance to separate non-social assistance beneficiaries from the
targeted beneficiaries.
However, due to excessiveness of the country’s population, with their high differentiation in terms of
geography, norms and attitudes, as well as the limitations of time bond and the budget leaded us to derive a
sample for the study. The researcher, however according to the time frame and suitability of the field
assessment used an interview as a source of gathering primary data. Lastly, thematic analysis approach was
used for data analysis and interpretations as well.
As limitation of the study, several setbacks faced by the researcher explained hereunder:
Firstly; the research was conducted while corona virus pandemic erupted around the world, and for
that reason any possible movements were restricted. Secondly; the researcher wanted to get clear information
from the respondents, so as to not harm the validity and reliability of the study, but In this regard, some of the
respondents were not supposing to have interviews with us for security and other social reasons such as shying
and etc. Thirdly; due to financial and time constraints, the study was supposed to be concluded within 6
months.
4.0
Findings and analysis
4.1
Poor definition and determination process
By answering the question of how can you identify yourself as being poor we observed that different
respondents are giving similar response. For example, 36 years old women and illiterate says that;
“Of course I define myself poor, I have nothing to eat, nothing to wear. Further, I cannot survive
without social assistance that I receive from the social assistance providers like local NGOs because I need
it, I was left alone by my husband and family, and I am trying to survive”.
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4.2
The assessment of social assistance in terms of quantity and quality
As we observed in the field research the beneficiaries have highly positive perception on in kind
assistance given by save the children and NRC.
A 35 years old women, mother of 4 children asked the question of which of assistance do you often
receive and answered as follows;
“They give us combination of food and cash assistance to meet our needs. The food even though,
qualitatively is not good but is fairly enough to us, but the cash is too little. The qualities of this assistance are
below the needed in my opinion. The quality of the food aids are too low and smell. However, it is sufficient
to us; what we say from it is a wrong”.
A 47 years old man described his satisfactory opinion towards the unconditional cash assistance by
saying that;
“I pray god for not to harm those who give us aids. At least through this cash aids we buy something
which is necessary for us. Cash as aids are so far so good and really sufficient. We request to be continued. I
am really satisfied with it”.
4.3
The effectiveness of cash interventions
Beneficiaries have different perception in terms of the effectiveness of cash interventions by the local
NGOs. However, most of them praised the unconditional cash transfers rather than conditional cash assistance
or in-kind assistance, where least others do prefer conditional assistance such as cash for work as well as
casual labors and public work payments.
A 52 years old woman with 11 children, illiterate, whose husband died 12 years ago, mentioned that;
“Of course, it helped us. But, it will not survive us at all. I received once $ 500 from NRC as a women
business support. I did business, but it was destroyed by fire. Thus, I say nothing. Alhmadullilah. I had nothing
else except that little assistance we had given by NRC. I wouldn’t know what to do if I don’t receive social
assistance from there. I would die starving really”.
A 25 years old women, graduated who is illiterate and mother of twin girls and 1 boy, asked the
question of which type of social assistance in cash or in kind do you prefer? And she mentioned that;
“In my opinion I prefer cash instead of materials because once we were given the materials we need
extra cash in order to buy the missed ones. Right now eaten raw food is available at home but there is no oil,
sugar and etc. thus, how can survive without it? Impossible she added”.
A 29 years old women with 2 children, asked about the flexibility and she answered as follows;
“I prefer cash assistances because it is really effective on my poverty. Despite of it is being low in
terms of quantity but I feel comfortable and free to decide on. This is my opinion. Further, I can buy whatever
I need. For example; if I have a flour or sugar or legume at my house, why should I buy for more? I need
something like cleaning materials as well tomatoes and salt that is necessary for life, if I would buy what I
need freely, I would have less poverty in that way”.
On the other hand, due to cash insufficiency as well as transportation cost and the possibility of creating
conflict among households some beneficiaries prefer in-kind social assistance rather than in-cash.
A 44 years old women, lost her husband by car accident, and have 5 children said that;
“I would like food assistances, because cash always creates conflicts among us. Let cash not be paid
again by the government, we do not want it, the in kind assistance is much better that the cash aids. Each
month I receive 70m dollar and my electricity is cut down for the last month because I couldn’t pay the bill.
How can I pay it? If enough amounts is received, my husband wants to use it for his own purpose, otherwise
we are in cash shortage. I do not want cash at all, I prefer food assistance”.
A 39 years old women, mother of 4 child, lives with her husband said that;
“I prefer food instead of money because we cannot buy it the things we need today. For example;
cheques aids, are very low that I cannot even meet my basic needs. If they would not give us enough amounts,
I prefer food assistance instead of money. Further, when we buy food from the market, we should allocate
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some fees as transport; otherwise we transport it by ourselves. Thus, the cash is running out, so we definitely
prefer food assistance instead of money”.
4.4 Endless poverty and cash transfers
We have discussed a signs of culture of poverty on the theoretical part of the literature, which
individuals identifies that they have chance to get rid of from it. In addition to that, they mentioned that they
live with negative conditions like unemployment, marginalization, precarious marriage, inadequate low
paying jobs an etc. we observed also that most of the beneficiaries who are trapped in such kind of poverty
have some different features when compared to the normal poverty people in the region.
For instance they are always hapless or no inspirations, and take every day as it comes, pessimistic and
unmotivated by their physical and mental spirit. Some answers from the above mentioned group when they
were asked the question of are you satisfied your current life, are as follows;
A 56 years old illiterate women states that;
“Of course, yes what can I do? I have nothing except that little cash transfer we are given by NRC. I
wouldn’t know what to do if I don’t receive social assistance from there. I would die starving really. Although,
it is insufficient, we thank to Allah”.
A 43 years old woman, a mother of 5 children and abandoned by her husband and migrated from lower
Shebelle region as she mentioned, said that;
“If I would know somewhere else better than here I would go there, but I am obliged to stay here,
before the assistance started. I was asking for help my neighbors. Now, I receive unconditional cash
assistance from NGOs. It is not sufficient at all, but what can I do? May be we will live in poverty till we die.
My husband abandoned me and my children are unemployed. Who will care us thus? Every new day I think
of what we are going to eat today”.
A 49 years old women, abandoned by her husband mentioned the same by answering from a similar
question of which is what social assistance for you and what do you think about your poverty alleviation?;
“Social assistance has a significant importance for my survival. Since my husband abandoned me 5
years ago, how can i survive without it? I gave birth 5 children, one of them died and the rest 4 are still alive
but none of them is going to care me. Even they don’t even call me. So, I dependent to these aids otherwise I
would die starving. There is no other option for me”.
4.4
Gendered poverty and cash transfers
We asked all the respondents a same question which is whether they have ever tried to look for a job
or not in order to get from the poverty and most of the female respondents said as follows;
A 42 years old woman with 3 children mentioned that;
“No, I have never looked for a job because my husband does not allow me to do so. Women do not
work in our region. The reason is from the culture, norms as well as the religion and the family structure
which is usually leaded by the men”.
A 35 years old woman, married for 5 years answered the same;
“I don’t work because I am responsible of taking care of children and doing housework. My darling
does not allow me to work as well. He is the breadwinner who is responsible to feed us. Sometimes, we are
given cash aids but it is not sufficient”.
Thus, it is widely believed that women are supposed to do house works and cares the children at home.
Even so they are not remunerated and they highly Insecure for their daily work and security premiums are not
sufficiently paid.
4.5 Gender and household’s income management
In Somalia context, particularly in rural areas and IDPs camps men have a power to dominate the
family. This domination mostly comes from traditional structure of the society, and it, when it comes to aid
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distributions may leads conflict between the family because the men wants to have control power over the
aids transferred by the local NGOs in the country.
One of social assistance specialist works at NRC interviewed and proved the issue by saying that
women beneficiaries are subject to violence by their husband and he mentioned that;
“I have been facing with a lot of female beneficiaries in everyday and they are mostly very ignorant.
They read nothing specially the women. Due to their ignorance they are subjected to violence by their husband
because money control. Every day we see something like this, but we manage it by establishing rules and
regulations. Even the last season man killed his wife for the same issue. If you asked what happened to them,
they do not exactly reply you. Some of the women beneficiaries tell us that the men ‘buy alcohol with that
money, so that I refused to give money to my husband and we fought each other”.
Additionally, the respondents told us that once the amount transferred becomes bigger, the once it
controlled by the men, and they said that;
“All cash transfers are given to families but those that are given in conditional are mostly handed over
to women. We also hand over the unconditional cash a transfer that is supposed to be bigger amount to head
of the family (the men). But, actually, when the amount of transfer increased, and handed over to women, it
is more likely that women are frightened of violence by their husbands due to the management of the money.
Hence in order to minimize the conflict created by the cash assistances between the families we compel them
to follow the established internal rules by us, and then we control it via our local supervision system”.
5.0
Conclusion and recommendations
Somalia welfare systems do not fits with the global comprehensible conceptualization, but it is near to
eastern African social welfare typology in accordance with the economic level, culture, structure of the family
as well as the extent of indigence and its alleviation mechanisms. Further, there are no exact boundaries on
definitions in Somalia in terms of who is poor and who is not poor. However, we have little bit explained
comparatively the formal social assistance programs that mostly used by east African countries such as Kenya,
Uganda, Rwanda and Ethiopia. By that way, we also focused the informal social assistance mechanisms that
mostly used by some other east African countries including Somalia, Eritrea and Djibouti.
5.1 Conclusion
While doing this, we have analyzed six subtopics that each topic specifically identifies how cash
transfer conditions affects the poverty in Somalia as well as how poor person assesses the social assistance in
terms of quality and quantity. Thus, the following are the most important components of the study conclusion.
Firstly by concerning the ‘the assessment of social assistance by the poor’, different poor identified
that social assistance needs to be reformed in terms of quantity and quality. In order to figure out the different
ideas by the beneficiaries in terms of quality of social assistance given, we divided the social assistance in to
in-kind assistance and in-cash assistance. Most of the respondents mentioned that the quantity of assistance
materials given are sufficient but its poor according to their quality, on the other hand, as the respondents
mentioned that the cash transfers given is not sufficient in terms of quantity. We arrived at this conclusion
after we asked the beneficiaries about their satisfaction of both in-kind social assistance and in-cash aids given
by the local NGOs operate in the country. Furthermore, most of the beneficiaries perceive social assistance as
kindness of state or NGOs. In addition, through our analysis of field data we realized that reasons behind
insufficiency of cash transfers that was identified by the beneficiaries Comes from the perceptions and
misinformation of beneficiaries.
Secondly by analyzing ‘the culture of poverty part’ it was realized from respondents in the field that
these kinds of beneficiaries have no chance to escape from this situation, because they have already trapped
by their norms and values which is resulted from economic and social structure. However, it was mentioned
that, through these artificial norms and values poverty was transferred from generation to generation. Thus,
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these situations result intergenerational or endless poverty. Nonetheless, any social assistance provided on the
base of these circumstances will not fill the void.
Thirdly by concerning ‘the impact of cash transfer conditions’ When we talking about the impact of
social assistance on the poor persons, two prominent dimensions are observed throughout our field research
and they are; firstly structural feature of poverty which fundamentally depends upon how the state plans its
infrastructural and institutional constraints in accordance with their own poor citizens, needs. For instance all
the respondents interviewed mentioned that they get information of social assistance through themselves,
friend or from close relatives. Secondly, the internalization process of continuation patterns that originated
from poverty itself and the ways of how intergenerational poverty is created through social assistance.
Lastly, it was confirmed that the main two reasons behind the organization’s providing social
assistance to poor is; firstly to support the household maintenance in order to make these families stand on
their own feet in long term and secondly improve their living conditions to a certain level. However, the
beneficiaries, especially those who are given unconditional cash aids and vouchers want to live with social
assistance forever. They instead of considering the assistance as support only, blame the sufficiency of the
amount. But, on the other hand, the beneficiaries who are given conditional cash transfers and cash for work
aids are more optimistic than those before. Thus, when we want to measure the effect of cash transfers
provided by the local NGOs in the country we should focus the kind of cash interventions as well as the
individual’s perception in terms of their needs and choices.
Throughout this study, we realized that unconditional cash transfers and vouchers are mostly used by
the local and international NGOs in Somalia. However, despite it is being essential for poverty alleviations in
the country, but on the other hand, it was widely agreed and underlined that these kinds of social assistances
creates economic and social disadvantage such as laziness, culture of dependency as well as stress and conflict
among the households.
5.2 Recommendations
For policy recommendations, it was known that, although social assistance perceived by most of the
respondents as insufficient, but on the other hand, the social assistance particularly cash transfers, depending
on the gender as well the perception of both beneficiaries and providers plays crucial role on poverty
alleviation in Somalia. That means, it was confirmed that the effect of social assistance depends on the context
group. By giving considerations to all those matters listed above, it was also confirmed that in-cash transfers
have less significant effect on poverty alleviations than in-kind transfers. Additionally, it was found that,
although cash transfers decreases poverty, it does creates laziness, conflicts, abuse and culture of poverty
among households and beneficiaries groups, instead lead them to struggle for their survival.
Lastly, it is widely acknowledged that the overall social assistance in Somalia, which includes but not
limited to cash transfers were misleaded by the system in accordance with it is objectives of poverty alleviation
strategy. The local NGOs in Somalia often use the least favorable systems such as unconditional cash transfer
and vouchers that is used mostly for recovery and rehabilitations rather than poverty alleviation strategy. The
study is, therefore advocating that poverty will not be reduced up to some level unless cash for work, capacity
buildings and conditional cash transfers are fully sponsored by the state through NGOs.
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NEO REALİST KURAMIN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF NEO REALİST THEORY İN INTERNATİONAL RELATİONS

ÖZ
Neo realizm klasik realistlerin üzerinde durduğu gibi, uluslararası politikada tüm sorunların insan
doğasında değil, uluslararası sistemden kaynaklandığını belirtmektedir. Günümüzde, devletler için dış
politikada en hassas konu güvenlik konusudur. Özellikle, küçük devletler uluslararası sistemi kontrol eden
büyük devletlerin tutum ve davranışlarından endişe duymaktadırlar. Fakat, tüm bu sorunlara rağmen, bu
devletleri bir-birine bağlayan ekonomik ilişkilerin de mevcut olduğunu da ifade edebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Neo Realizm, Uluslararası Sistem.

ABSTRACT
Neo realism, as classical realists emphasize, states that all problems in international politics do not
arise from human nature, but from the international system. Today, the most sensitive issue in foreign policy
for states is security. In particular, small states are concerned about the attitudes and behaviors of the big
states that control the international system. However, despite all these problems, we can also state that there
are economic relations that bind these states to each other.
Keywords: International Relations, Neo Realism, International System.
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GİRİŞ
Realist yaklaşım dış politikayı güç ve ulusal çıkar temelinde tanımlar. Buna göre dış politika,
uluslararası sistemdeki temel aktör olan devletler tarafından yürütülmektedir. Kendi hedefleri doğrultusunda
rasyonel şekilde hareket eden devletlerin en temel ve en önemli dış politika amaçları güç elde etmek, mevcut
güçlerini arttırmak ve güvenliklerini sağlamaktır.
Klasik realizm ile neo-realizm arasındaki farklılıklar şöyle açıklanabilir. Her şeyden önce, klasik ve
neo-realist görüşler arasındaki temel fark gücün tanımlanması ve niteliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Klasik
realistler gücü genellikle bir amaç olarak tanımlarken, neo-realistler ise gücü, güvenliği sağlamada bir amaç
olarak görmektedirler.
Neo Realist Kuram
Uluslararası sistemde bir denge arayışından olan Waltz, tarihsel süreçlere bakarak güçler dengesi ve
buna bağlı olarak çok kutuplu, iki kutuplu sistemleri incelemiş ve bu sistemler arasında barış ve istikrarın
hangisi ile sağlanabileceği sorusunun cevabını bulmaya çalışmıştır. Özellikle güçler dengesine özel bir önem
veren Waltz, güçlü bir devletin ya da devletlerin ortaya çıkması durumunda diğer küçük devletlerin sistem
içerisinde nasıl davranış sergilediklerini incelemiştir. Mearsheimer ve Waltz`ın kendi teorisindeki temel
prensipleri kabul ederek ek olarak devletlerin hegemonik politikalar izlemelerinde akılcı olabileceklerini iddia
etmiştir. Mearsheimer da teorisini oluştururken Waltz gibi dünya tarihini inceleyerek devletlerin davranışları
arasındaki nedenleri bulmaya çalışmıştır (Sevim, 2013;60).
Neorealizm ise klasik realizm arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri görmek önemlidir. Hem realizm
hem de neorealizm devletin önemini tüm akademik çalışmalarda vurgulamıştır. Her iki teoriye göre de sistem
anarşiktir. Realistler insan doğası, neo-realistler ise anarşi üzerinde daha fazla odaklanmaktadırlar. Waltz
benzeri neorealistlere göre güç politikasının uluslarararası ilişkilerde nedeni uluslararası sistemin anarşik
yapısından kaynaklanmaktadır. James Rosenau ise realistler ve neorealistler arasındaki farklı güçler dengesi
ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Güçler dengesi devletlerin ne kadar güce sahip olup olmadıklarıyla doğru
orantılıdır. Anarşinin askeri ve stratejik etkileri, güçler dengesi ile ortaya koyulabilir (Griffiths, 2007; 83).
Giderek etkileri artan uluslararası örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, çıkar gruplarının, çok uluslu
şirketlerin, diaspora ve lobilerin, bağımsız araştıma kuruluşlarının ve bireylerin sistem içindeki önemini
vurgulaması bakımından neo realizm, klassik realizm göre daha kapsamlı bir teori olma özelliği ifade
etmektedir. Yine de sistemin yapısı tüm aktörler tarafından değil, çevrelerini etkileyip büyük değişiklikler
yaşanmasına güçleri yetebilenler tarafından, yani devletler tarafından şekillendirilmektedir (Çıtak, 2014; 49).
Neorealistler ve realistler için güç dengesi kavramı da farklılık arz etmektedir. Neorealsitler dengenin
doğal olarak anarşik sistem içinde olduğunu söylerken, realistler için denge, tehditlerin algılanmasıyla
ilişkilendirilmektedir. Neorealizm de realizm gibi işbirliğinin devletlerarasında rasyonel olmadığını söyler;
fakat eğer işbirliği varsa da burada dominant bir ülkenin varlığından söz edebileceğinden bahsetmektedir. Bu
bağlamda neorealizme göre bir devletin liderliği, işbirliğinin de garantisidir (Rosenau, 1995; 21-22).
İki kuram arasındaki metodoljik fark konusundaysa Waltz, realistleri tümevarımcı, neorealistleri ise
tümdengelimci olarak ayırmaktadır. Neorealizm, uluslararası kuralların varlığını kabul etse de kuralların
devletlerin çıkarlarına göre yok sayıldığını da altını çizmektedir. Ona göre de uluslararası sistem net bir şekilde
anarşiktir. (Balkır, 2010; 17). Waltz süreci daha derinden inceleyerek, bakış açısını derinelemesine, detaylı
şekilde açıklayarak, klasik realistlerin analiz düzeyi sorununu aşarak görece yeni kuramsal yapı ortaya
koymaktadırlar.
Klasik gerçekçilerin ekonomiye ilgisiz bakış açılarını eleşiten ve ekonomiyi de paradigmaya dahil eden
Setphen Krasner`in çalışmaları ile realizm yeni bir ivme kazanarak, uluslararası ilişkiler literatürünü de
derinden etkilemiştir (Griffiths ve diğerleri, 2020; 25).
Waltz uluslararası ilişkiler kuramlarını ikiye ayırır: Savaşların nedenini birim veya devletler düzeyinde
gören ve bütünü, kısımların nitelikleri ve etkileşimleri açıklayan “indirgemeci kuramlar” ile sistem düzeyinde
gören “bütüncül kuramlar”. Yazara göre, devletler arasındaki etkileşimlerin sonuçlarını sistem düzeyindeki
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unsurlar belirler ve aktörler arasında kolektif olarak onların bireysel özellikleri arasında bulunmayan nedenler
etkili olmaktadır (Bayır, 2015; 52-53).
2000 yılındaki Structural Realizm After Cold War çalışmasında Waltz, esasen uluslararası sistemin
kendisinin değişmediğini, sistemin içinde birimleri etkileyecek değişikliklerin meydana geldiğini belirtmiştir
(Waltz, 1999; 5-13).
Uluslararası ilişkilerin büyük ölçüde karamsar olan bu bakışı, Kenneth Waltz ve John Mearsheimer
gibi çağdaş yazarlarca da paylaşılmıştır. Bu “neo-realist” yazarlara göre (yapısal realistler), güvenlik veya
güvensizlik, büyük ölçüde uluslararası sistemin yapısının sonucudur. Anarşik yapının büyük ölçüde sürekli
olduğu kabul edilmiştir. Bunun anlamıysa, uluslararası politikanın gelecekte de geçmişteki gibi şiddete
eğilimli olacağıdır.
SONUÇ
Sonuç olarak Mearsheimer ve Waltz realist teorinin günümüzde iki önemli akademisyeni olarak
çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalar diğer akademik çalışmalardan farklı bulguların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Teorinin açıklayıcı gücünün önemi, uluslararası ilişkilerde temel sorun olan savaşın gelişimi,
uluslararası örgütlerin büyük devletlerin içerisinde önemli ölçüde etkili olamaması gibi temel sorunlar
üzerinde odaklanması neo-realist kuramın önemini ve devamlılığını, güncelliğini ve diğer akademik yönde
çalışmaları derinden etkilemiştir.
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(29)
Arş. Gör. Mükremin DURMUŞ 41
ETNOPEDAGOJİK AÇIDAN BECERİ EĞİTİMİ: ŞAVŞAT ÖRNEĞİ
SKILL TRAINING FROM ETHNOPEDAGOGICAL PERSPECTIVE: THE SAMPLE OF ŞAVŞAT

ÖZ
Bu çalışmanın amacı etnopedagojik açıdan beceri eğitiminin Şavşat özelinde nasıl yapıldığına dair bir
genel çerçevenin çizilmesidir. Çalışma nitel bir araştırma olarak modellenmiş ve araştırma deseni olarak nitel
araştırma desenlerinden gömülü teori yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplamak için görüşme yöntemi
kullanılmıştır ve yörede yaşayan kaynak kişilerle görüşülerek veri toplanmıştır. Veriler kodlanması ve analiz
edilmesi sonucunda yedi aşamadan oluşan, aşamalılık gösteren ve diyagram haline getirilmiş bir teorik model
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu modele göre etnopedagojik açıdan Şavşat’ta beceri eğitiminin aşamaları; işe
uygunluk, hazır bulunuşluk tespiti, ortama ve işe alıştırma- güvenlik, güdüleme- teşvik etme- cesaretlendirme,
gösterip yaptırma- ilk deneyimleme- taklit etme, kendi başına yapma- hatanın sürekli tekrarında ceza ve
başarıyı takdir etme olarak ortaya çıkmıştır. Bu modelde sürekli olarak dönüt verme ve eğitim esnasında
sevecen yaklaşım, sabır kavramları ön plana çıkmıştır. Ortaya çıkan bu model Simpson tarafından geliştirilen
psiko-motor alan sınıflaması genel hatları ile benzeşmekte ve aşamalılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Etnopedagoji, Beceri Eğitimi, Şavşat’ta Beceri Eğitimi.

ABSTRACT
The aim of this study is to draw a general framework about how skill training is provided in Şavşat
from an ethno pedagogical perspective. The study was modeled as a qualitative research and; embedded
theory approach, one of the qualitative research designs, was used as the research design. Interview method
was used to collect data and data were collected by interviewing the resource people living in the region. As
a result of the coding and analysis of the data, a theoretical model consisting of seven stages, showing
gradualism and diagrammed has emerged. According to this emerging model, the stages of skill training in
Şavşat from an ethno pedagogical perspective emerged as suitability for the job, determination of readiness,
familiarization with the environment and the job- safety, motivation- promoting- encouragement,
demonstration- performance method, first experience- imitation, self-doing- punishment for repeated mistakes
and appreciating success. In this model, the concepts of caring approach, constant feedback and patience
during the training brought to the fore. This model is similar to the psychomotor domain classification
developed by Simpson in general terms and shows gradualism.
Keywords: Ethnopedagogy, Skill Training, Skill Training in Şavşat.
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GİRİŞ
Şavşat, Atabek Yurdu’nun Artvin ilinde çok beğenilen bir doğaya sahip olan ilçesidir. Türkiye’nin
kuzeydoğusunda yer alır. Doğusunda Ardahan, güneyinde Ardanuç, batıda Artvin Merkez ve Borçka,
kuzeyinde ise Gürcistan ile komşudur. Engebeli bir arazisi vardır ve etrafı dağlarla çevrilidir. Çevresi Karçal
Dağları (3537), Arsiyan Dağı (2250), Cin Dağı (3000), Sahara Dağı (2650) ve Karagöl Dağı (3050) ile
çevrilidir. İlçenin rakımı 1100 metredir (Şavşat Coğrafyası, 2019). Şavşat 2015 yılı haziran ayında sakin şehir
anlamına gelen Cittaslow olarak ilan edilmiştir.
Şavşat engebeli arazisi, yemyeşil doğası, zengin fauna ve florası ve çalışkan insanlarıyla tanınır. Bu
engebeli coğrafyada yaşamak doğal koşullara karşı mücadele etmeyi, dayanıklı olmayı gerektirdiği gibi,
becerikli olmayı, becerilerin de ustalık düzeyinde olmasını gerekli kılar. Bu sebeple her bir birey cinsiyet, ev
ve toplumdaki rolüne göre bir veya birkaç işte ustalaşmıştır. Bir işte ustalaşabilmek için, o işi iyi yapan bir
ustadan öğrenmek gereklidir. Usta çırak ilişkisi ile işler öğretilir ve bir sonraki çırağa aktarılır. İş-beceri
eğitimi ile ilgili bir okul yoktur ancak bu işi öğretecek öğretmenler vardı. İşin niteliğine göre bu öğretmenler
anne babalar ve daha incelik ve ustalık (maharet) gerektiren işlerde ise ustalardı. Şavşat’ta mevcut coğrafi
konumdan dolayı dağınık yerleşmeler görülmektedir. Bu dağınık yerleşmenin bir sonucu olarak her evde
hemen hemen her işten anlayan bireyler bulunurdu. Bu bireyler evdeki işlerin yürümesi için her işten asgari
düzeyde anlamalı ve sorunlar çıktığında çözebilecek beceriye sahip olmalıdır. Zorlu koşulları olan bu
coğrafyaya uyum sağlayıp tutunabilmek, hayatını sürdürüp başarı elde edebilmek için, anne babalar
çocuklarını bu coğrafyaya uygun bir biçimde eğitmek zorundaydılar. Erkeklerin yapacağı işlerle ilgili erkek
çocuğu babası, amcası, abisi, dedesi vb. erkek akrabalar eğitirken aynı şekilde kadınların yapacağı işler içinde
kız çocuğunu anneni, ablası, halası, teyzesi vb. kadın akrabalar eğitir. Bu şekilde beceriler aktarılmış olurdu.
Şavşat mimarisine, yüzyıllardır üretilen araç ve gereçlere ve bölgeye başarılı uyumlarına bakınca bu eğitimde
hayli başarılı oldukları söylenebilir. Bu bölümde Şavşatlıların beceri eğitimini nasıl yaptıkları, iş ahlakını nasıl
kazandırdıkları, iş ahlakı ve mahareti kazandırırken yaptıkları karakter eğitim ve değer aktarımı, beceri
eğitiminde kullandıkları yöntem ve yaklaşımlar incelenmiştir. Şavşatlı ustaların yüzyıllardır geliştirdikleri
kendi ustalıklarını, başka deyişle ampirik bilgiyi gençlere aktarmaları irdelenmiştir.
Beceri Pedagojisi
Bireyin hayat mücadelesindeki en önemli aracı onun hayatını sürdürmesini sağlayacak olan
becerileridir. Temel yaşam becerilerine sahip olan bireyler yaşam mücadelesinde avantajlı konumdadır.
Becerileri üst seviyede olan bireyler hep önde olmuş, becerilerinin niteliğine göre önderlikler üstlenmişlerdir.
Toplumlar kendilerinden sonraki nesillere bu becerileri aktarma ihtiyacı hissetmiş ve bu bağlamda çocuklarına
hayat mücadelesinde zorlanmamaları için, mümkün olan en iyi şekilde bu becerileri kazanmalarını sağlamaya
çalışmışlardır.
Beceri eğitimi daha çok usta çırak öğretim yoluyla gerçekleşmiştir. Bu eğitimler becerilerin türünden,
beceri eğitiminin şekline kadar değişiklik göstermiştir. Bu çalışmada Şavşat yöresinde beceri eğitiminin şekli
ve aşamaları incelenmiştir.
Beceri TDK (2019) Güncel Sözlükte; elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet; Kişinin yatkınlık ve
öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet
şeklinde tanımlanmıştır. Güneş (2015) beceriyi bireyin kolaylıkla ve kusursuz olarak yapmasını öğrendiği her
şey olarak tanımlamıştır. Yine beceriyi psiko-motor davranışların doğru birbirleriyle koordineli, hızlı ve
otomatik yapılmış şekli olarak tanımlamıştır.
Maharetli olmak, elinden iş gelme durumu tarım toplumlarında bir gerekliliktir. Özellikle Şavşat gibi
engebeli ve zor arazi şartlarının olduğu, makineli tarımın yapılamadığı yerlerde el becerilerinin yüksek olması
gerekmektedir. Şavşat’ta yöresel ağızda becerikli, maharetli bireyler beceruxli, hamarat, yegin (yeğin), ellax
(ellak) olarak nitelendirilmektedir. Beceruxli kelimesi becerikli kelimesinin yöresel ağızdaki söyleniş
biçimidir. Yegin (yeğin) yine becerikli anlamına gelmektedir. Ellax (ellak) kelimesini açıklamak için başka
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bir kelimeden faydalanacak olursak: Dilbaz kelimesi güzel söz söyleyen, konuşması ile ikna eden anlamına
gelmektedir. Benzer şekilde ellax (ellak) kelimesi de elini güzel kullanan (eli işe yatkın) anlamına gelmektedir.
Becerikli bireyleri övmek, onları nitelemek için kullanılan atasözleri de bulunmaktadır. “Adam olanın
kuru havada izi belli olur” atasözü buna bir örnektir. Atasözünün açıklaması şu şekildedir; adamdan kastedilen
kişi becerikli, hünerli kişidir. Kuru havada iz sürülmez çünkü yerde izlenecek bir iz yoktur. Ancak becerikli
bireyler arkalarında (geçtikleri yerler, geçen zaman) kendi eserlerini bırakılar. Atasözünde becerikli bireylerin
mutlaka geçtikleri yerlerde (yaşanılan toplum, yolculuk esnasında uğranılan yerler, sonraki zamanlar) bir iz
bıraktıkları anlamı yer almaktadır.
Bireyin beceri kazanması hayat mücadelesi için önemlidir. Hem kendi sorunları çözmede hem de
becerilerin bireyin hayatını idame ettireceği bir meslek haline dönüştürülebilmesi (demircilik, hızarcılık, ev
ustalığı, taş ustalığı, nalbantlık vb.) beceri aktarımını- eğitimini gerekli kılmaktadır. Özellikle kırsal
kesimlerde ve tarım toplumu özelliği gösteren yerlerde geçinme iş becerisi ile mümkün olmaktadır. Beceriler
ölçüsünde ve çerçevesinde işler yapılıp geçim sağlanabilir. Özel bir alanda ustalaşarak beceri bir meslek haline
getirilebilir. Bir iş alanında ustalaşıp meslek haline getirebilmek için, o işi iyi yapan bir ustanın yanında
yetişmek gerekir. Usta çırak ilişkisi ile beceri aktarımı sağlanır ve bireyin meslek edinmesi sağlanmış olur.
Becerikli olabileceği düşünülen çocuklar o işin ustasın yanına verilerek, usta çırak ilişkisi ile yetiştirilmesi
sağlanırdı. İyi bir ustanın yanında yetişen çocuk artık o işin ustası haline gelir, zamanla çıraklar yetiştirmeye
başlardı.
Türklerde demir ustalığının önemli olması nedeniyle usta çırak ilişkisinin en yoğun yaşandığı yer
demir atölyeleridir. Demirci ustasının yanında yetişen çırak işin inceliklerini öğrenerek çıraklığını tamamlar
ve kendi atölyesinde işini yapmaya başlar. Buna benzer şekilde diğer işlerde de çocuklar işi iyi bilen biri
tarafından yetiştirilir, işin incelikleri öğretilir, varsa hataları giderilirdi.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı etnopedagojik açıdan beceri eğitiminin Şavşat özelinde nasıl yapıldığına
dair bir genel çerçevenin çizilmesidir. Şavşat’ta beceri eğitiminin etnopedagojik açıdan nasıl yapıldığı ve
hangi aşamaları içerdiğinin incelenmesi amaçlamıştır.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve nitel araştırma desenlerinden gömülü teorem
yaklaşımı esas alınmıştır. Gömülü teori, verilerin sistematik bir şekilde toplanarak analiz edilmesi yoluyla
yeni bir teoriye, modele ulaşmak olarak açıklanmaktadır. Gömülü Teori, 1967 yılında Glaser ve Strauss
tarafından geliştirilmiş bir nitel araştırma yöntemidir. Glaser ve Strauss (2006) gömülü teoriyi sistemli bir
biçimde toplanan verilerden teoriye erişme çalışması; olay ve olguların içinde yerleşik ya da temellenmiş
bilgileri ortaya çıkarmaya yönelik metadoloji olarak tanımlamıştır.
Verilerin Toplanması
Veriler görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşme yöntemlerinden sohbet tarzı görüşme
yaklaşımı esasa alınmıştır. Bu yaklaşımdaki temel amaç araştırmacının araştırma ortamında diğer
yaklaşımlara göre göreli daha uzun kalmaktır. Araştırmaya ilişkin gerekli bilgiyi yeterince toplayabilmek için
katılımcılarla birden fazla görüşme gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımda görüşmeci görüşmeye yön
vermekten ziyade görüşmeyi doğal seyrine ve katılımcıya bırakır (Patton, 1987).
Veriler Şavşat ilçesinde yöre halkından toplanmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü üç kişi ile
görüşmeler yapılmış ve görüşmeler sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiştir. Kayıtl alma esnasında ve
kayıtların izlenmesi aşamalarında notlar alınmış ve kategoriler oluşturulmuştur.
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Verilerin Analizi
Nitel çalışmalarda veri analizi; elde edilen verilerin düzenlenmesinden sonra sonuçların sunulmasını
kapsamaktadır (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Veriler analiz edilirken kodlar çıkartılmış ve bu kodlar
uygun başlıklarda toplanarak kategoriler oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar bir alanı uzmanı ile
paylaşıldıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli verilmiştir.
Bulgular
Şavşat’ta Beceri Eğitimi
Şavşat’ta beceri eğitimini nasıl yapıldığını incelemek için yöre halkı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler kayıt altına alınmış ve kayıtlar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonrasında bir şema ortaya
çıkartılmıştır. Ortaya çıkan şemaya aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Hazır bulunuşluk tespiti

Dönüt

Ortama ve işe alıştırma, güvenlik

Güdüleme, teşvik etme, cesaretlendirme

Gösterip yaptırma, ilk deneyimleme, taklit etme

Sevecen yaklaşım, sabırla öğretim

İşe Uygunluk

Kendi başına yapma, hatanın sürekli tekrarında ceza

Başarıyı takdir etme

Şekil 1 Şavşat'ta Beceri Eğitimi Aşamaları
Şekil 1 incelendiğinde Şavşat’ta beceri eğitiminin 7 aşamada gerçekleştiği görülmektedir. İşe uygun
olup olmama durumu ile başlayan süreç başarının takdiri ile sona ermektedir. Şemada yer alan aşamalar
başlıklar halinde açıklanacaktır. Şema genel hatları ile incelendiğinde Simpson (1972) tarafından geliştirilen
Psiko-motor alan sınıflaması ile benzerlik göstermektedir. Simpson’a göre psiko-motor alan gelişimi şekil
2’de gösterilmiştir.
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Algılama-uyarılma

Kurulma
Kılavuz denetiminde yapma
Mekanikleşme
Beceri haline getirme (karmaşık faaliyet)
Adaptaston, uyum
Yaratma

Şekil 2 Simpson Psikomotor Alan Sınıflaması
Elde edilen verilerle oluşturulan beceri eğitimi aşamaları ile Simpson tarafından geliştirilen psikomotor alan sınıflaması genel hatları ile benzeşmekte ve aşamalılık göstermektedir. Bir sonraki aşamaya
geçmek için bir önceki aşama tamamlanmalıdır. Şavşat’ta işi kendi başına yapma ve sonrasında başarıyı takdir
etme ile beceri eğitimi sonlanırken, Simpson’a göre psiko-motor alan yaratma aşaması ile sona etmektedir.
Şekil 1 ve şekil 2 incelendiğinde Şavşat’ta yaşayan insanların herhangi bir akademik eğitime sahip
olmadan sadece ampirik bilgi birikimi ile beceri eğitimini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Deneyim aktarımı
ile becerilerini bir sonraki kuşağa aktarmışlardır. Okulun ve öğretmenin olmadığı yer ve zamanda, çalışma
ortamı, atölye, tarla, ahır okul olmuş öğretmenin yerini ise anne, baba, amca, usta almıştır. Aşağıda yukarıdaki
şekli ortaya çıkaran gözlem, görüşmeler ve analizlerine yer verilmiştir:
İşe Uygunluk
Herhangi bir işin öğrenilebilmesi için kişinin o işe uygun olması gerekmektedir. İşe uygunluk durumu
cinsiyet, yaş, olgunlaşma, yapılacak olan işe duyulan ilgi gibi öğeleri ifade etmektedir. İşe uygunluk durumu
hazır bulunuşluk kavramı ile benzer olmasına rağmen farklılıklar içermektedir. Hazır bulunuşluk konu ile
ilgili bilişsel, duyuşsal ve devinişsel ön bilgiler bütünüdür. İşe uygunluk kavramında ise bireyin yapılacak
olan işe uygun olup olmadığı, yapılacak olan iş cinsiyet ayrımı gerektiriyor ise cinsiyetinin uygunluğu,
yapılacak olan işe olan ilgi ve alakayı ifade etmektedir. Özellikle üst düzey beceri ve ustalık gerektiren işlerde
(demir ustalığı, ahşap ev ustalığı vb.) bu kavram öne çıkmaktadır. Herkesin yapabileceği işlerde bu kavram
genelde işe koşulmaz.
Fahrettin Yıldız işe uygun olma durumu ile ilgili şunu ifade etmiştir:” Bir çocuğa işi ögratmadan önca
işi izlatturmağ lazım ki işe biraz aşina olsun. Bir da çoçuğun işa baxişindan ağnarsın bu işi yapar mı yapamaz
mi. İşi kapmaya hevesli oldu mi onu dikkatli izlar. Yok, hevasi yok isa biraz izlar sonra başka meşgale bulur
kendina. O yüzdan ilk başta çocuği serbes bıraxmax lazumdur.” Bu anlatımda yer alan “işe bakışından işi
yapıp yapamayacağını anlama” tam olarak bu durumu işaret etmektedir. İşi nasıl izlediği, izlerken dikkat edip
etmediği çocuğun işe uygun olup olmadığını işaret eder.
Hazır Bulunuşluk Tespiti
Hazır bulunuşluk yeni öğrenme durumunda konu ile ilgili ön bilgiler bütünüdür (Aydın, 2000). Bireyin
hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenmenin şeklini, öğrenmeye ayrılacak zamanı, öğretimin nereden ve nasıl
başlanacağını belirler. İşi öğrenecek çocuğun öncelikle beklenen işi yapabilecek seviyede olgunlaşmış olması
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gerekmektedir. Olgunlaşma vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonu yerine getirecek seviyeye
ulaşmasıdır (Aydın, 2011). Örneğin bir çocuğun yazı yazabilmesi için kalemi tutması gerekmektedir. Kalemi
tutup yazı yazabilmesi içinde el ve parmak kaslarının belirli bir olgunlaşma seviyesine gelmiş olması
gerekmektedir.
Olgunlaşma konusu ile ilgili olarak Fahrettin Yıldız “…tırpan biçmeyi 10-12 yaşında sonra yavaş
yavaş öğratursun, biraz ustaladi mi masat atmaya da başlar. Ama tırpan dögma işi biraz daha zordur. 10 12
yaşında çocuğ örsta tırpan döğamaz. Onun için biraz daha büyümesi gerek. O yaşta zati çocuğlara tırpan
dögdürmazdilar bizim zamanımızda. Biz ara sıra gizli gizli dögmaya çalışurduğ ama olmazdi. Ey
dögamazduğ, ağzını kırarduğ. Demem o ki tırpan dögmanın da belirli bir yaşi vardur, 16’dan aşağı
olmayacağ…” demiştir. Burada belirtilen yaş aralıkları çocuğun olgunlaşması ile ilgilidir. Tırpan işleri ustalık
ve güç gerektiren ağır bir erkek işidir. Bu nedenle çocuğun bu işi yapabilmesi için kaslarının güçlü olması
gerekmektedir. Yine bu konu ile ilgili olarak Saim Özen “…köyde oturan insan için beceri sahibi olması
gereklidir. Çocuğun yaşına göre, 12-13-15 yaşına gelen çocuk bazı şeyleri öğrenmek zorundadır. Bunlarda
balta tutmak, kazma tutma, tırpan çekme, buna benzer işler…” demiştir. Yine bu örnekte de görüleceği gibi
bazı işlerin öğrenilebilmesi için belirli bir yaşa gelinmiş olması gerekmektedir. Bu örnekte verilen yaş
aralıklarının geniş olması bireysel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bireyler kalıtım ve diğer etmenlerle
birlikte daha erken veya daha geç olgunlaşabilmektedirler.
Ortama, İşe Alıştırma, Güvenlik
Çocuğun yapacağı işe, işi yapacağı yere alışması gerekmektedir. Yapılacak olan işe ve o işin yapılacağı
yere duyulan yabancılık hissi öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle işe ve ortama alışma
önemli aşamalardandır. Çocuğun öğrenmesini zorlaştıracak öğeler ortadan kaldırılmalıdır. Çocuğu işe ve iş
ortamına onu korkutmadan alıştırmak gerekir. İlk olarak yapılacak olan işe basit şekilde yardım ederek başlar.
Eğer tehlike arz eden bir iş öğretilecek ise güvenliğe daha da önem verilmesi gerekmektedir.
İşe alıştırma ve güvenlik konusunu Necmettin Işık şu şekilde aktarıyor: “…bizim burda da işlar az
biraz sizin okuldaki gibidir. Nasılki okulda okumayi öğretirken a harfinden başlıyorsan, burada da işin ilk
kolay kısmından başlatursun. En basiti ocak çektirmektir. Öyle öyle gözü alışır. Ateşe gözü alışır, çekice alışır,
önce göracağ işi. Bilursun ateş te biraz tehlikeli işler, ona biraz alışacak öyle öyle”. Buradan da anlaşılacağı
üzere çocuk ilk olarak basit işlerden başlatılıyor. Ocak çekmenin (körük) bu işteki en basit yer olduğunu,
çocuğun orada çalışarak hem işe yavaş yavaş alışacağını hem de ateşten nispeten uzak durarak kendisini
koruyacağı ifade edilmiştir. Yine demircilik eğitimi anlatılırken işlerin okuldaki işlere benzer olduğu, işe kolay
olandan başlanıldığı ifade edilmiştir. Burada ifade edilen durum kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru
eğitim ilkesi ile uyuşmaktadır. Eğitim verilirken “basit olandan başla, zor olana doğru git” şeklinde bir işleyiş
bulunmaktadır. Modern eğitim kavramları arasında yer alan “basitten karmaşığa” ilkesi ile birebir
örtüşmektedir. Basit olan körük çekme işini yaparken aynı zamanda çırak işin nasıl yapıldığını gözlemleme
fırsatı bulur. Ustasının demiri ne kadar ısıttığını, ısıttıktan sonra hangi işleri hangi sıra ile yaptığını gözlemler.
Hiçbir çırak işe eline çekip alıp demir döverek başlamaz. Demirin nereden nasıl geldiğini, dövülecek hale
nasıl geldiğini, ne kadar ısıttıktan sonra dövülmesi gerektiğini körük başında öğrenir.
İşe alıştırma ve güvenlik konusunda Fahrettin Yıldız şunları ifade etmiştir; “…tırpan işi sende bilirsun
tehlikali iştur. Dikkat etmesa kendini kesar. Ona dikkat etmek lazum, tırpan kesigü başka birşaya benzamaz.
Herşeydan evvel kendini tırpandan korumayı öğratmak gerek. Hoca bizum işlarda kiminda az kiminda çok
tehlika vardur. Çocuğ kendini korumayi bilacağ.”. Burada yine güvenlik konusu ön plana çıkartılmıştır. İş
öğretilirken ilk etapta çocuk iş tehlikelerinden korunmalı daha sonrasında ise çocuğa kendisini nasıl koruması
gerektiği öğretilmektedir. Dağlık, engebeli, ulaşımın zor olduğu yerleşim yerlerinde sağlık hizmetlerine,
sağlık hizmetlerinde kullanılacak malzemelere ulaşmak kolay olmamaktadır. Sağlık hizmetleri bir noktaya
kadar halk hekimliği ile verilmeye çalışılmış olsa bile sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan malzemelere
erişimde yaşanan sıkıntılar önlem almayı gerekli kılmıştır. Yaşanacak olan soruna müdahale etmek yerine
ortaya çıkması muhtemel sorunları ortaya çıkmadan engellemek daha akıllıca bir çözümdür. Bu nedenle
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önleyici koruma kavramı önem kazanmaktadır. Yapılacak olan bir hata uzuv/organ kaybına yol açabilir veya
ölüme yol açabilir. Bu nedenle yapılacak olan işin taşıdığı riskler göz önünde bulundurulur, ortaya çıkabilecek
sorunlar tahmin edilir ve bunlara uygun önlemler alınır. Bununla birlikte çocuk işi yaparken nelere dikkat
etmesi gerektiğini detaylıca öğrenir, ortaya çıkması muhtemel kazalardan da kendisini korumayı bilir.
Güdüleme, Teşvik Etme, Cesaretlendirme
Güdüleme kavramı halk arasında motive etmek, teşvik etmek, cesaretlendirmek olarak bilinmektedir.
Bu kavram bilimsel olarak; çeşitli isteklendiricilerle bireyi bir şeyi yapmak için harekete geçirme, iş görenleri
çalışmaya isteklendirme olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2015). Bireyin bir işi öğrenebilmesi için doğru
şekilde güdülenmiş olması gerekmektedir. Birey yapacağı veya yapmakta olduğu işin kişisel gelişimini nasıl
etkileyeceğini bilmesi gerekir. Sonraki yaşantısında bu işi bilmenin ona neler katacağını veya bu işi
bilmemenin ona ne gibi dezavantajlar getireceğinden haberdar olması gerekmektedir. Olumlu bir şekilde
güdülenmiş, cesaretlendirilmiş bir çocuğun algıları daha açık olacak, öğrenemeye karşı isteği artacaktır. Tersi
bir durumda ise olumsuz durumlar ortaya çıkacak ve belki de öğrenme gerçekleşmeyecektir.
Yörede çocuklara iş öğretilirken “Yaparsın ben için, öğrenirsin sen için” ilkesel nitelikli atasözü
kullanılmaktadır. Bu öğütte işin yapılmasının şu anda başka birine fayda sağladığı bununla beraber yapılan
işin ileride işi yapan kişiye fayda sağlayacağı anlatılmaktadır. Şu anda işi benim için yapıyorsun, bana fayda
sağlıyorsun ama bu işi, işin nasıl yapıldığını öğrenmek sana ilerde fayda sağlayacak anlamı taşımaktadır. Bu
şekilde çocuk, işi öğrenmesi için motive edilmiş olur.
Necmettin Işık çıraklık anılarını anlatırken “…niye ilk önce körüğün başına alırlar demircilikte çırağı
bilir misin? Demircilikte en tehlikesiz yer körüktür. Çocuk işin içinde olacak ama tehlikeden nispeten uzak
duracak. İlk başta zor tehlikeli yere alırsan gözünü kurdunu kırarsın hevesi kaçar” ifadelerini kullanmıştır.
Burada kullanılan “gözünün kurdunu kırmak” deyimi yörede sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyim;
girişimciliği köreltme, çekingen ve korkak etme, gözün pekliğini yok etme anlamında kullanılır (Doğru,
2004). Çocuğun eğitiminde işe karşı korkularının olmaması, girişkenliğinin engellenmemesi gerekmektedir.
Bu deyimde bu açıkça ifade edilmiştir.
Çocuklara iş öğretilirken sık sık “hay maşallah delikanlıya bak”, “heyt be göriyersin nasıl da beceriyer
işi”, tırpanla çayır biçerken “ola maşallah ne kalın zoğ atturiyer” gibi cümleler kurularak çocuğun gururu
okşanır. Çocuk iş yaptığı esnada takdir edilirse işi daha istekli bir biçimde öğrenmeye, yapmaya gayret eder.
Bu nedenle iş öğretimi esnasında çocuk sıkça cesaretlendirilir, takdir edilir. İşin başardığı her aşamasında
gururu okşanır bir sonraki aşama için teşvik edilerek en üst düzeyde güdülenmesi sağlanır.
Saim Özen tırpan işlerini anlatırken “…çocuklar öne ancak işi öğrendiklerinde geçer. İşi tam
öğranmadan öne geçirmeyiz. Öne geçince göz ögünda olursun, hata yaptınmı arkandaki görür, utanırsın şevkin
kırılır. O yüzden arkada olmak acemi için iyi birşeydir. Hatanı kimse görmeden telafi etme şansın olur. Ne
zamanki işi tam öğrenirsin, kendan güvenin gelir, öna o zaman geçersin” demiştir. Burada çocuğun işi tam
öğrenmeden önce işi çok fazla göz önünde yapmaması gerektiği vurgulanmıştır. Eğer işi tam öğrenmeden
ustası dışında kişilerin önünde yapmaya çalışır ve hata yaparsa bu onun şevkini kıracak ve işe karşı olan
tutumunu olumsuz yönde etkileyecektir. Daha önce açıklamış olduğumuz “gözünün kurdunu kırmak”
deyimindeki gibi çocuk bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bundan dolayı ustalar çırakları işi tam
öğrenmeden onları herkesin gözü önünde çalıştırmazlar. Bu şekilde yapacakları hatalardan dolayı şevklerinin
kırılmasının önüne geçmiş olurlar.
Gösterip Yaptırma, İlk Deneyimleme, Taklit Etme
Çocuk işe alıştırılıp gerekli güdüleme yapıldıktan sonra işi deneyimlemeye başlar. İlk olarak ustasının
gösterdiklerini birebir taklit ederek işi yapmaya çalışır ve ilk deneyimlerini bu şekilde edinir. Çocuk ilk olarak
ustasını taklit eder, işi yaparken ustasının gösterdiği, öğrettiği şekilde yapmaya özen gösterir. Ustasının hangi
işi hangi sırayla yaptığını aklında tutarak uygulamaya çalışır. Konu ile ilgili olarak Necmettin Işık “sonra
yavaş yavaş eline çekiç vereceksin, buraya vuracaksın, ben nereye vuruyorsam sende oraya vuracaksın
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diyeceksin çocuğa” demiştir. Burada ustanın çırağa ben nereye vuruyorsam sende oraya vuracaksın vurgusu
dikkat çekmektedir. Ustası çırağından işi ilk yapacağı zaman kendisini taklit etmesini ve direktiflerine birebir
uymasını istemektedir. Çocuk ustasını taklit edecek, işi yapacak, işi yapmaya alışacak ve ilk hatasını da bu
esnada yapacaktır. Bu aşamada çocuk bol bol pratik yaparak deneyim kazanacak, ustasının gösterdiği
hatalarını düzeltmeye çalışacaktır. Yine konu ile ilgili olarak Necmettin Işık şunu eklemiştir: “…demire nasıl
vuracağını nasıl çevireceğini ustasından göre göre, kendisi yapa yapa öğrenir”. Yine burada ustasını taklit
etmesi gerektiği ve bol bol pratik yapıp el becerisini geliştirmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Fahrettin Yıldız tırpan işlerinin öğretimini anlatırken “Çayır biçmayi öğratürkan ilk önce tırpan nasıl
tutulur oni göstarirsun. Ey tutması gerek ki biçabilsin. Doğru tutamazsa hem kendini yorar hem de çayiri
baturur. Tırpanı nasıl tutarsın, biçarkan nasıl beldan dönarsın göstarmak gerek. Tırpan elle getmaz. Tırpani
beldan çevuracan. Tırpan sallaya sallaya hem daha az nasıl yorulurum hem da nasıl daha ey kestirirum onu
yavaş yavaş öğranur. Ele birdan öğranmayla olmaz. Az biraz da kendi emek edacağ.” demiştir. Söylediklerini
inceleyecek olursak öncelikle kullanılacak olan aletin nasıl kullanılacağını öğretmenin gerekli olduğu
aktarılmıştır. Alet kullanırken de nelere dikkat etmek gerek, alet nasıl daha verimli kullanılır, az güç
harcayarak daha fazla iş nasıl yapılır öğretilmektedir. İlk önce işi öğreten kişi bunları yapacak sonra da
çocuğun bunları yapmasını sağlayacaktır. Beceri isteyen işler pratik yapmayı gerektirir. Çocuğun işi mutlaka
kendisinin deneyimlemesi, daha iyi yapabilmek için de bolca pratik yapması gereklidir.
Saim Özen tırpan işini anlatırken “…aletleri tanıması lazım. O aletleri tanıdıktan sonra kendi kendine
oturup yapamaz. Onu yanına alacaksın, tırpanı şöyle tutulur, şöyle dövülür, örs şöyle çakılır diye göstermek
lazım. Bu işleri bilen bir kişi öğrettikten sonra çocuk yavaş yavaş alışır, öğrenir. Tırpan işinde tırpan yere
nasıl değdirilir, nasıl tutulur ki otu tam kesebilsin. Tırpan çekerken çocuk elindeki aletin özelliğinin yanında
çalıştığı yerin özelliğinin de önemli olduğunu anlar. Çukur yerde, tepe yerde düz yerde tırpan nasıl çekilir,
bunu büyükleri öğretir. Masat nasıl tutulur, nasıl çekilir bunu öğretirler “demiştir. Aletleri tanıttıktan sonra
öğreten kişinin işi öğrenecek çocuğu yanına alarak işi aşama aşama anlatması söz konusudur. İşi anlatan kişi
işin inceliklerini de yeri geldiğinde çocuğa aktarır. İşin inceliklerini bilen çocuk hem işi daha iyi, düzgün bir
biçimde yapacak hem de daha az enerji, emek, zaman harcayarak iyi bir iş ortaya çıkartacaktır. İşin incelikleri
ne kadar çok bilinirse ustalık o kadar ön plana çıkar.
Kendi Başına Yapma, Hatanın Sürekli Tekrarında Ceza
Yapılacak olan iş ile ilgili ilk deneyimlemelerden sonra çocuk işi tek başına hakkıyla yapacak duruma
gelmiştir. İşi yaparken hataları olabilir ancak bunlar gerekli dönütler sağlanarak düzeltilebilir. Ustasını taklit
ederek ve pratik yaparak kendisini geliştiren çocuk artık işi tek başına yapabilecek seviyeye gelmiştir. Bu
seviyeden sonra çocuğun serbest çalışmasına olanak sağlanır. Önceki aşamalarda bir usta gözetiminde iş
yapmak söz konusu iken bu aşamada artık çocuk kendi başına iş yapacak düzeye gelmiştir. Ustası çocuğu tek
başına işi yapması için bırakır. Çocuk kendisi ile baş başa kalır ve işi yapmaya çalışır. Artık etrafında bir
gözcü yoktur. Bu esnada işi öğreten kişi göz ucu ile çocuğu takip eder. Burada önemli olan şey çocuğu ona
hissettirmeden takip etmektir. Çocuk sürekli olarak gözetim altında tutulur ve iş ile baş başa bırakılmaz ise
özgüveni sarılabilir ve işi yapamayabilir. Bu nedenle belirli bir aşamadan sonra çocuk iş ile baş başa
bırakılmalı ve bu esnada çocuğa hissettirmeden takip edilmelidir. Çocuk işi kendi başına yapınca hata
yapacaktır. Hata yaptığı esnada çocuğa sorunu kendi başına çözebileceği bir vakit tanınmalıdır. Eğer tek
başına sorunu çözemiyor ise çözüm yolları direkt söylenmeden ipucu vererek, problemi kendisinin çözmesi
sağlanmalıdır. Eğer yine sorunu çözemez ise o zaman açık bir şekilde yardım edilmelidir. Bu şekilde pratiğini
de geliştiren çocuk artık işi kendi başına yapabilecek hale gelmiştir.
Bazen işi yaparken belirli bir yerde sürekli, kendini tekrarlayan hatalar yapılabilmektedir. Bu hatalar
usta tarafından gerekli müdahalelerle düzeltilmeye çalışılır. Usta çocuğun nerede hata yaptığını bulur ve bunu
düzeltmeye çalışır. Eğer aynı hata sürekli olarak tekrarlanıyor ve uyarılara rağmen düzeltilmiyor ise ustası
duruma müdahale eder. Bu müdahaleler bazen ceza şeklinde olabilmektedir. Bu cezalar genelde çocuğu aşırı
derecede rencide edici, aşağılayıcı, şekilde olmayıp, ufak tefek azarlamalar ve ufak fiskeler şekilde
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olabilmektedir. Konu ile ilgili olarak Necmettin Işık “…hata yaptığı zaman önce tekrar tekrar anlatırsın.
Nerde hata yaptığını, nasıl yapmasını gerektiğini gösterirsin. Hata yapmaya devam ederse bir tane kulağının
dibine asılırsın, kendine gelir. Çırağı işten çıkartacağım diye korkutursan bir daha iş yapmaz. Ona güzellikle
yaklaşmak lazım. Tabi kulağının dibine asıldığımızda oluyor ama çırak ustasının şamarından küsmez.”
demiştir. Verilen cezalar çocuğu doğruya yöneltme, hatalarını düzeltme amaçlıdır.
Başarıyı Takdir Etme
Yukarıda sayılan aşamaları başarı ile tamamlayan çocuk artık o işi yapabilmekte, kendine ve etrafına
faydalı bir insan olmak yolunda büyük bir adı atmış olmaktadır. Eğer yaptığı iş üst düzey beceri isteyen bir iş
ise bunu meslek haline getirip bundan kazanç sağlayabilecektir. Hem kendi hayatını idame ettirme açısından
büyük bir başarı elde etmiştir, hem de iş yaparak etrafına faydalı bir birey haline gelmiştir. Yaptığı iş ile
beraber üretime katılma imkânı bulacaktır. Demirci, marangoz, nalbant vb. iş dallarında üretilen ürünler yöre
halkının ihtiyacını karşılayacak, fazla üretilenler ise şartlara göre komşu illere satılarak mikro ihracat
yapılacaktır. Bu nedenle ekonomik anlamda da kendine ve yaşamış olduğu topluma fayda sağlayacaktır. Bu
işleri başaracak düzeye gelen çocuk takdir edilir ve onurlandırılır. Öncelikle işi öğreten kişi ve sonrasında
çocuğun ailesi çocuğu takdir eder, gururunu okşayacak sözler söyler. Övme işi genelde çokça kişinin
bulunduğu ortamda yapılır ve ortam değiştikçe övme işi tekrarlanır.
Dönüt
Sönmez (2010)’e göre dönüt açık bir sistem olan eğitimin dördüncü öğesidir ve her işlemin sonucunu
gerekli yer ve zamanda sisteme ulaştırmak olarak tanımlanır. Dönüt eğitim sisteminin vazgeçilmez bir
öğesidir; çünkü sistemdeki her türlü değişimi, sistemin işleyen ve işlemeyen yanlarını gösterir. Dönüt
sayesinde düzeltmeler sağlanır. Bu tanımdan yola çıkarak dönüt için bireyin yaptığı iş ile ilgili bireye bilgi
verme, doğrularını ve hatalarını gösterme olarak tanımlanabilir.
Beceri eğitimi yapılırken aşamaların tamamında hataları düzelmek, daha iyiye ulaştırmak için dönüt
verilmektedir. Dönütler eğitimin daha iyi bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. Doğru zamanda verilecek
dönütlerle öğrenen yapmış olduğu iş ile ilgili doğrularının ve hatalarının farkına varacak, hatalarını nasıl
düzelteceğini öğrenecektir. Bu nedenle aşamaların tamamında geriye dönük olarak yapılan doğrulara övgü,
hatalara ise düzeltmeler yapılır. Bu şekilde hataların zamanında düzeltilmesi ile başarıya ulaşılmış olur.
Dönütler yapılırken usta çocuğun nerede ve nasıl hata yaptığını iyi tespit etmeli ve bu hatasını düzeltmeye
dönük dönütler vermelidir. Dönüt verme işlemi ancak bu şekilde başarıya ulaşabilir.
Sevecen Yaklaşım, Sabırla Öğretim
Yörede beceri eğitimi genel olarak anne, baba gibi 1. derece yakın akrabalar ve tanıdıklar tarafından
verildiği için sevecen ve sabırlı bir öğretim süreci görülmektedir. Yöre genel olarak mikro yapıda olduğu için
genel olarak bu durum söz konusudur. Ceza gibi durumlar görülse de genel olarak ılımlı bir yaklaşım söz
konusudur. Çocuklar gelecek kuşağın teminatı olarak görüldükleri için değer görürler. Bu nedenle onları en
iyi bir şekilde ideal insan formuna sokabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterilir. Çocuğu mümkün
olduğunca kırmadan dökmeden, sevecen bir şekilde işe alıştırma gayreti gösterilir. Bu şekilde sevecen bir
ortamda eğitim gören çocuk, işi (yetenekleri çerçevesinde) en iyi şekilde yapmaya çalışır.
İş İlkeleri ve İş Ahlakı
Çocuklara iş öğretilirken işi yapmasının yanında iş ahlakı, iş ilkeleri ve tertip ile ilgili öğütler verilir.
Çocuğun sadece işi yapması değil, bahsi geçen öğelere de riayet etmesi gerekmektedir. Sadece işini yapıp
diğer öğelere önem vermemek hoş karşılanmaz. Yapılan işlerde aranan özellikler şunlardır.
•
Yapılan işin düzgün ve tertipli olması
•
İşinde sahtekarlığa kaçmaması
•
Yapılması gereken işlerin zamanında yapılması
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•
Çalışılan yerin düzenli tutması
•
Kullanılan araç -gereçleri iş bittikten sonra yerli yerine koyması
•
Aletleri kullanırken kırmamaya, bozmamaya (batal etmek) özen gösterilmesi
•
Kullanılan aletlerin yerine konmadan önce mutlaka temizlenmesi
•
İş yapılırken kullanılan aletler emanet ise, iş bittikten sonra bir an önce, bekletilmeden alınan
yere geri verilmesi
•
Kullanılan aletlerin kırılması, bozulması durumunda mutlaka tamir edilip öyle yerine konması
•
Verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi
•
Yapılan işte güzellik aranması (estetik)
Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde yapılan işlerle ilgili sadece işi yerine getirmenin değil, işi
yaparken de bazı ilkelere sadık kalınması gerekmektedir. Buradan hareketle sadece iş öğretimi yapılmadığı,
bununla beraber mesleki ve ahlaki değerlerinde aktarıldığı görülmektedir.
Yapılacak olan işin düzgün ve tertipli yapılması, iş yaparken ahlaki değerlerden ayrılmaması gerektiği
vurgusu sıkça tekrarlanmıştır. Verilen sözlerin doğru bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi gerekir.
Sözünde durmayan kişiler hoş görülmez. “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözünün tam bir yansıması olarak
çalışılan yerin düzenli olması, dağınık bırakılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yine kullanılan araç-gereçlerin
iş bitince temizlenip yerine konması öğütlenmiştir. Yapılan işte hem görsel hem de fiziksel olarak temizlik
aranır. Kullanılan araç-gerecin emanet olması durumunda çok dikkatli kullanılması, iş bitince temizlenip
geciktirmeden geri verilmesi önemlidir. Üst düzey ihtiyaçlardan olan estetik kaygısı da yapılan işlerde
aranmaktadır. Yapılan işin estetik açıdan düzgün olması gerekmektedir. Estetik üst düzey beklentilerdendir.
Estetik beklentisinin olması gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğunun bir göstergesidir.
Yörede çocukların hayattaki başarıları yapabildikleri işlerle doğru orantılıdır. Ne kadar çok çeşitli işi
bilip, yapabiliyorlarsa o kadar başarılı sayılmaktadırlar. Bu nedenle çocukların edinebildikleri kadar fazla
sayıda beceriye sahip olmaları amaçlanır. Bununla ilgili olarak Necmettin Işık “...ustam hırsız olacan derdi
bana, ben da ona na diyersin, ne hırsızı olacam derdim. O da bana meslek hırsızı olacan, gördüğün kapacan
derdi” demiştir. Burada çocuklara algılarının her daim açık olması gerektiği öğütlenmektedir. Sadece
bakmayla yetinmemeleri gerektiği, işi izlerken öğrenme amacı gütmeleri gerektiği anlatılmak isteniyor.
SONUÇ
Zor doğa koşullarına rağmen hayatlarını bu bölgede sürdürmeyi başaran yöre halkı, deneme yanılma
yoluyla uzun zaman sürecinde elde ettiği bu değerli bilgileri (ampirik) sonraki kuşağa aktarmayı başarmıştır.
Modern eğitim tanımları, okullar, öğretmenler, teknolojik araçlar olmadan çok daha öncesinde çocuklar
eğitilmiş ve başarı elde edilmiştir. Çalışkan, üretken, kendi kendine yeten, kendisine yetemeyene yardım eden,
ustalaştığı işi kendisine meslek edinen bireyler yetiştirmişlerdir. Bu binlerce yıllık bilgi birikimi sayesinde
olmuştur. Bu kadar uzun zaman sürecinde, deneme yanılma yoluyla elde edilen bilgiler bu nedenle çok
değerlidir.
Beceri eğitiminde izlenen aşamalar modern eğitim kavramları ile karşılaştırıldığında büyük bir ölçüde
örtüştüğü hatta modern olarak nitelediğimiz eğitim kavramlardan daha kapsamlı ve detaylı olduğu
görülmektedir. Bu kadar kapsamlı ve detaylı olmasının ardında yatan gerçek binlerce yıllık bilgi birikimini
taşıyor olmasıdır. Bilginin her şeyden önemli olduğunu göz önünde bulundurursak bu kadar değerli bilgilerin
mutlaka saklanması ve gelecek kuşaklara eksiksiz olarak aktarılması gerekmektedir.
Şavşat’ta beceri eğitimi verilirken salt beceri eğitimi olarak kalmamış ayrıca iş ahlakı ve ilkeleri de bu
esnada aktarılmaya çalışılmıştır. Dürüstlük, işini iyi yapma, tertipli düzenli olma, estetik kaygısı taşıma gibi
değerler aktarılmıştır. Yörede yapılan işler, eserler göz önüne alındığında bu konuda başarıya ulaşmışlardır.
Beceri konusunda ideal insanı tanımlamak için tanımlamalar yapılmış, sıfatlar türetilmiştir (ellak, yeğin,
hamarat, beceruxli). Becerisi olan bireyler her zaman toplum içinde saygı görmüş, fikirlerine değer verilmiştir.
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Beceri eğitimi ile ilgili var olan bu bilgiler kaybolmaya yüz tutmadan mutlaka derinlemesine
incelenmeli, binlerce yıllık olan bilgi birikimi korunmalıdır. Modern eğitim bilimlerinin tarihi çok gerilere
gidememekte, çalışmalar yapıldıkça eskiden verilen eğitimin doğru olduğu, iyi sonuçlar ortaya çıkardığı
görülmektedir. Üretken, kendine yeten insanı yetiştirmek için bu bilgiden faydalanılmalıdır. Gerekli
çalışmalar yapılarak etnopedagojik bilgiler milli eğitim sistemine aktarılmalıdır. Çınar (2018) konu ile ilgili
olarak etnopedagojiden beslenmeyen milli eğitimin etkili olamayacağını belirtmiştir. Eğitim sisteminde
başarıya ulaşmak için etnopedagojik kaynaklarımızı iyi incelemeli ve bunu eğitim programlarımıza başarılı
bir biçimde aktarmalıyız.
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THE ECONOMETRIC ANALYSIS ON THE EFFECT OF EU MEMBERSHIP ON LEVEL OF
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ÖZ
Politik ekonomi gösterge ailesinin tartışmasız en önemli üyesi olan refah ölçümü, ekonomik ve sosyal
politikalar oluşturmak ve toplumların başarı durumunu değerlendirmek için rutin olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, beşinci genişleme süreciyle AB’ye dâhil olan ülkelerin, Birliğe üye olması sonrasında refah
düzeylerinde yaşanan değişikliğin değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarından arındırılmış dirençli
standart hatalara sahip havuzlanmış panel veri ve tesadüfi etkiler modelleri kullanılarak tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; beşinci genişleme ülkelerinin dış ticaretlerinin ve giriş yapan
doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarının anlamlı biçimde kişi başı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH)’larını artırması sonucu vatandaşlarına daha fazla refah sağlamaya başladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği (AB), Refah Ölçümü, Beşinci Genişleme Süreci, Panel Veri
Analizi, Ekonomik Entegrasyon.
JEL Kodları: F15, F59, O11.

ABSTRACT
Welfare measurement, which is unquestionable the most significant member of the political economy
indicator family, is routinely used to form economic and social policies and to evaluate the success of societies.
In this study, it is aimed to determine the change in the welfare levels of the countries which got involved in
the EU with the fifth enlargement process by using pooled panel data and random effects models endowed
with robust standard errors purged from heteroscedasticity and autocorrelation problems. According to the
results obtained; It has been determined that the foreign trade and Foreign Direct Investment (FDI) inflow of
the fifth enlargement countries significantly increase their Gross Domestic Product (GDP) per capita,
resulting in more welfare for their citizens.
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1. GİRİŞ
Ülkelerin refah düzeylerinin ölçülmesi çok boyutlu ve oldukça karmaşık bir konudur. Ülkelerin refah
düzeyinin tespit edilmesi teorik ve metodolojik tartışmalar ve zorluklarla kuşatılmış durumdadır (Roberts,
2008: 103). Bilindiği üzere, ülkelerin refah düzeyinin tespitine dair bir değerlendirme yapabilmesi için
öncelikle refah kavramının neyi ifade ettiğinin açık bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Birçok
araştırmacı tarafından refaha ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmış ve söz konusu kavram
birçok diğer kavramla ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Refah (Welfare) kelimesi tarihsel olarak mutluluk (well)
ve yiyecek (fare) ile ilişkilendirilirken, günümüzdeki anlamı ilk olarak 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır
(Williams, 1976). Refah kavramı, içinde gömülü olduğu tarihsel ve kültürel bağlamda yorumlanmalıdır. Refah
hem bireyle hem de toplumla ilişkilendirilebilir ve maddi ve manevi ihtiyaçlar içerebilir. (George ve Page,
1995). Refah aynı zamanda fedakârlık eylemlerini, kişisel çıkar arayışını, otoritenin uygulanmasını ve ahlaki
yenilenmeyi de içerebilir (Deacon, 2002).
Refahı yalnızca biyolojik anlamda ele alıp (hayatta kalmak için kaç kaloriye ihtiyaç duyulur) sınırlı bir
şekilde yorumlayanlar da vardır (Spicker, 2008). Bazı araştırmacılara göre ise refah, sağduyu ahlakımızın
önemli bir özelliğidir (Sumner 1996: 2). Shafer vd. (2000) refahı, belirli bir alandaki hayat kalitesi, toplum,
çevre ve ekonomik alanlar arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması ile tanımlamaya çalışmıştır.
Görüldüğü gibi refah kavramı pek çok farklı yönü bulunan ve ekonomik, sosyal, psikolojik birçok kavramı da
içinde barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Konuyla ilgili literatür incelemesi yapıldığında dikkat çeken çalışmalardan bazıları şunlardır: Özel ve
Altun (2015), AB ülkelerinin refah düzeyini etkileyen faktörleri ele aldıkları çalışmada, GSYİH’nin AB üyesi
ülkelerdeki refahı ölçmede kullanılan bir gösterge olduğunu belirtmiş ve Path Analizini kullanarak istihdam
ve işsizlik oranı, ithalat ve ihracat miktarı, DYY, borç stoku, toplam gelir, insani gelişme endeksi ve enflasyon
değişkenlerinin GSYİH üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemiştir.
Ivaldi vd. (2016), AB’ye üye ülkelerin refah düzeyini değerlendiren çalışmasında faktör analizi yapmış
ve ekonomik, kültürel ve sosyal eşitsizlikleri tespit etmeyi hedefleyen bir indeks geliştirmiştir. Pinar (2018),
2000 ve 2014 yılları arasında Avrupa bölgelerindeki refahı ve eşitsizliği incelemek için OECD “Daha İyi
Yaşam Endeksi”nden on bir refah göstergesi yardımıyla refaha ilişkin ölçümler gerçekleştirerek AB
ülkelerinin refah düzeyini değerlendirmiştir.
Türe (2019), gri ilişkisel analizini entropy formülü ile birleştiren metodolojik bir yaklaşım kullanılarak,
34 OECD ülkesinin refah düzeyini hesaplamaya çalışmıştır. Refah ölçümü OECD’nin iki boyutlu çerçevesi
(yaşam kalitesi ve fiziki durum) göz önüne alınarak incelenmiştir. İşbilen Yücel (2020), ülkelerin refah
düzeyini etkileyen faktörlerin başında GSYİH’nin geldiğini iddia ettiği çalışmasında Türkiye ve AB
ülkelerinin refah düzeyini etkileyen faktörlere ilişkin karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirmiştir. Çalışmada,
GSYİH’yi etkilediği düşünülen işsizlik oranı, harcanabilir gelir, ithalat, ihracat, kamu borç stoku, insani
gelişme endeksi ve DYY miktarı faktörlerinin GSYİH üzerindeki etkileri Patika analizi yaklaşımı ile ortaya
konmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, AB’ye beşinci genişlemeyle dâhil olan ülkelerin Birliğe üyeliği sonrasında refah
düzeylerinde yaşanan değişikliğin incelenmesidir. Bunun için, refah ölçümünde literatürde de yaygın olarak
kullanılan kişi başı GSYİH bağımlı değişkeni, dış ticaret ve DYY açıklayıcı değişkenleri ile havuzlanmış
panel veri ve tesadüfi etkiler modelleri uygulanarak analiz edilmiştir. Bulguların, Birliğe beşinci genişleme
süreci ile dâhil olan ülkelerdeki refah düzeyinde yaşanan değişimin boyutunu net bir biçimde görebilmek ve
AB’ye entegre olmanın söz konusu ülkelerde refaha nasıl etkide bulunduğunu tespit etmek açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Makalenin anlatım planı şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde AB ekonomisi
ve refahına ilişkin bilgilere yer verilirken, üçüncü bölümde AB’nin beşinci genişleme sürecinden
bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde veri seti tanıtılmış, beşinci bölümde ise yöntem ve bulgular ele alınmıştır.
Çalışmanın sonuç bölümünde ise analize ilişkin bulgular yorumlanarak makale sona erdirilmiştir.
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2. AB Ekonomisi ve Refah Düzeyi
AB, dünya ekonomisinde tek bir ekonomik birim olarak faaliyet gösteren ülkeler grubundan oluşur.
Euro, Birliğin resmi para birimidir ve 27 üyeden 19’u bu para birimini kabul etmiştir (European UnionCountries, 2020). 27 ülkeyle tek bir pazar olarak faaliyet gösteren AB, büyük bir dünya ticaret gücüdür. AB,
malların, hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbest dolaşımına sahip içsel bir tek pazar benimsemiştir. Aynı
zamanda bir gümrük birliği olan AB, Avrupa’nın ticari konumunu ve uluslararası ilişkilerdeki siyasi ve
ekonomik ağırlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir (European Union Economy, 2020). AB ekonomi
politikası, finansal kaynakları daha akıllıca kullanarak, yatırımın önündeki engelleri kaldırarak ve yatırım
projelerine görünürlük ve teknik yardım sağlayarak istihdam yaratmaya ve büyümeyi artırmaya
odaklanmaktadır. Üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri açısından, Birliğin GSYİH’si 2019’da 16,4
trilyon Euro’dur (European Union- The Economy, 2020).
Uluslararası ticarette üç önemli küresel oyuncudan (ABD, Çin, AB) biri olan AB’nin 2019 yılında
diğer ülkeler ile olan ticaretinin değeri yaklaşık 4 trilyon Euro olmuştur. Dünyanın en büyük ticaret bloğu
olarak görülen Birliğin 2019 yılı verilerine göre ithalatı 1,93 trilyon Euro iken, ihracatı 2,13 trilyon Euro
olarak gerçekleşmiştir (European Commission- Top Trading Partners, 2019). Dünyanın en güçlü ekonomik
alanlarından biri olan AB’nin 2019’da kişi başına düşen GSYİH’si ise 34.909 (İngiltere hariç) dolardır
(CEICdata, 2020). Söz konusu rakamın AB bünyesindeki vatandaşların sahip olduğu yüksek refah düzeyinin
anlaşılması açısından önemli bir gösterge olduğunu söylemek mümkündür.
Bilindiği üzere, AB üyesi olmak ülkelere ekonomik anlamda pek çok avantaj sağlamaktadır. AB
üyeliğinin ülkelere sunduğu başlıca ekonomik faydalar, AB sınırları dâhilinde malların, insanların, hizmet ve
sermayenin serbest dolaşımını ifade eden “Avrupa Tek Pazarı” ile yakından ilişkilidir. Bu ekonomik
avantajlardan bazıları şunlardır: Artan DYY girişi, gelişmiş ekonomik istikrar ve büyüme, AB bünyesindeki
finansal kurum ve fonlara kolay erişim, işletmeler ve pazarlar için artan fırsatlar ve güvenlik, yüksek
endüstriyel üretim ve ihracat, düşük ticari ürün maliyeti, daha entegre finans piyasası vb (Hungarian Chamber
of Commerce and Industry, 2020; European Commission- The benefits of the euro, 2020).
3. AB’nin Genişleme Süreci ve Beşinci Genişleme
Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)’nda atıfta bulunulan AB değerlerine saygı duyan ve bunları teşvik
etmeyi taahhüt eden herhangi bir Avrupa ülkesi, AB üyesi olmak için başvurabilir. İlk adım, ülkenin katılım
kriterlerini karşılamasıdır. Bu kriterler, 1993’te Kopenhag’da yapılan bir Avrupa Konseyi toplantısında
tanımlanmış ve sıklıkla “Kopenhag kriterleri” olarak anılmıştır. Kopenhag kriterleri kapsamında AB’ye
katılmak isteyen ülkeler için bir dizi demokratik, ekonomik ve politik koşul belirlenmiştir. Bunlar (European
Council, 2020);
•
Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve azınlıklara saygıyı ve onları korumayı
garanti altına alan istikrarlı kurumların varlığı,
•
İşleyen yapıdaki piyasa ekonomisi ve AB bünyesindeki rekabet ve piyasa güçleriyle
yarışabilme kapasitesi,
•
Siyasi, ekonomik ve parasal birlik için belirlenen amaçlara bağlılığı da içine alacak şekilde
üyelik yükümlülüklerini üstlenme ve söz konusu yükümlülükleri etkin bir biçimde uygulama yeteneği olarak
sıralanabilir.
Birliğe üyelik için başvuran ve üyelik süreci içinde Kopenhag Kriterlerini sağlayan Avrupa ülkeleri
son olarak mevcut AB üyelerinin tümünün onay vermesi sonucunda Birliğe kabul edilirler. Bilindiği üzere
AB, birbirinden farklı nitelikte olan her bir yeni üye devleti bünyesine dâhil ederek politik, ekonomik ve
jeopolitik anlamda giderek daha güçlü bir yapıya dönüşmüş ve böylelikle uluslararası arenada etkinliğini
artırmıştır. Tarihsel sürece bakıldığında genişleme politikası, bir yandan AB’nin dönüştürücü gücünü
çevresine yayması diğer yandan da Birliğin içsel olarak yaşadığı dönüşümde kayda değer bir rol üstlenmesi
bakımından AB literatüründe en başarılı ve en etkili dış politika aracı olarak kabul edilmektedir. Birliğin
220

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

genişleme politikası, AB’nin derinleşme süreciyle paralel giderek, yaşanan her yeni genişleme dalgası ile
tekrar şekillenmiş ve günümüzdeki halini almıştır (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2020).
Temelleri Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)’na (kurucu üyeleri; Fransa, Almanya, İtalya,
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) dayanan AB’nin genişleme politikası temelde 6 döneme ayrılabilir:
Tablo: 1
AB’nin Genişleme Süreci
Birinci
Genişleme
İngiltere (Birlikten 2020’de ayrıldı), İrlanda,
(1973)
Danimarka
İkinci Genişleme (1981)
Yunanistan
Üçüncü
Genişleme
İspanya, Portekiz
(1986)
Dördüncü Genişleme
Avusturya, Finlandiya, İsveç
(1995)
Beşinci
Genişleme
Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
(2004)- (2007)
Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (2004); Romanya, Bulgaristan
(2007)
Altıncı
Genişleme
Hırvatistan
(2013)
Beşinci genişleme olan 2004-2007 genişlemesi, AB tarihinde gerçekleşmiş altı genişleme arasında en
hazırlıklı olandır (European Commission-Directorate General for Enlargement, 2009: 5). Bilindiği üzere,
Soğuk Savaş’ın bitişi Avrupa kıtasını doğrudan ilgilendiren gerçek ve önemli bir dönüm noktasıdır. Demir
Perde’nin düşmesi sonrası Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirilen reformlar bir dizi ek üyelik başvurusu
doğurmuştur. Dolayısıyla AB’nin Batı Avrupa ülkelerinden hala çok farklı olan Orta ve Doğu Avrupa
Ülkelerinin (ODAÜ) Birliğe nasıl entegre edileceği konusunda bir pozisyon alması gerekmiştir. Nitekim söz
konusu ülkelerin İkinci Dünya Savaşı sonrası istikrarlı işleyen demokrasileri olmadığı gibi, piyasa
ekonomisine ilişkin de oldukça sınırlı deneyimleri olmuş, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda da
çok yetersiz kalmışlardır (Emmert ve Petrovi, 2014: 1373-1374).
ODAÜ’de bulunan tüm eksiklikler, sınırlılık ve yetersizlikler nedeniyle AB, bizzat kendi yönlendirme
ve izleme mekanizmaları aracılığıyla beşinci genişleme sürecini diğer tüm genişlemelere göre çok daha
kapsamlı bir şekilde yürütmüştür. Ancak hem ODAÜ’nün nitelik ve niceliği hem de Avrupa entegrasyonunun
kat ettiği yol ve ulaştığı seviye açısından diğer genişlemelerden oldukça farklı olan beşinci genişleme süreci,
Birlik ve aday ülkelerin her ikisi için de çok sancılı geçmiştir. AB’ye on iki yeni ülke kazandıran beşinci
genişlemenin (doğu genişlemesi), yeni ve eski üyeler, bu ülkelerin halkları ve AB kurumları açısından hem
büyük bir siyasi ve ekonomik zorluk hem de büyük bir başarı olduğunu söylemek mümkündür.
4. Veri Seti
Çalışmada kullanılan modeller AB’ye beşinci genişleme ile dâhil olan Macaristan, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Romanya ve Bulgaristan’ın oluşturduğu ülke grubu için tahmin edilmiştir. Söz konusu 12 ülkeden hareketle,
AB’ye üye olmanın ülkelerin refah düzeyleri üzerindeki etkisini belirleyebilmek için ilgili ülkelere ait yıllık
kişi başına GSYİH (GDP per capita), giriş yapan net DYY akım (net inflow FDI) miktarı ve dış ticaret (Trade
(%GDP)) verilerinden yararlanmıştır. Tüm veriler The World Bank Developments Indıcators (2020)’tan
temin edilmiştir. Regresyon katsayılarının yorumunu kolaylaştırmak adına tek tarafı logaritmik bir logaritmiklineer model inşa edilmek istenmiş ve dolayısıyla bağımlı değişken GSYİH’nın doğal logaritması
kullanılmıştır.
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Tablo: 2
Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Seri
LGSYİ
H

Ortalam
a

Standar
t Sapma

9,506

DYY

5,50E+09

DTH

128,760

En
Büyük Değer

0,502

En
Küçük
Değer

10,396

1,21E+1
0

7,51E+1
0

52,337

326,007

Gözle
m Sayısı
288

8,239
6,48E+10
45,47
6

288
288

5. Yöntem ve Bulgular
Panel veri analizinde öncelikle yatay kesitler arasında bağımlılık olup olmadığı incelenir. Çünkü
kurulacak modeller ve yapılacak testler, yatay-kesitler arasında bağımlılık olup olmamasına göre
çeşitlenmektedir. Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığının test edilmesi amacıyla, Breusch ve Pagan (1980)
LM, Pesaran (2004) LM, Baltagi, Feng ve Kao (2012) sapması düzeltilmiş LM ve Pesaran (2015) CD testleri
kullanılmıştır. Test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo: 3
Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları
Sıfır Hipotezi: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
BreuschPesaran
Sapması
Seri
Pagan LM
LM
Düzeltilmiş LM
LGSYİH
1373,764***
113,826***
113,565***
DYY
436,076***
32,211***
31,950***
DTH

893,424 ***

72,018 ***

71,757 ***

Pesaran
CD
36,895***
18,026***
27,090
***

***: %1 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedilebildiğini gösterir.
Yatay kesit bağımlılığını inceleyen Breusch-Pagan LM, Pesaran LM, Sapması Düzeltilmiş LM ve
Pesaran CD testlerine göre LGSYİH, DYY, DTH serilerinde %1 anlamlılık düzeyinde yatay kesit bağımlılığı
vardır. Bu durumda yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan birinci nesil panel birim kök testlerinin sonlu
örnek özellikleri etkilenmektedir (Tatoğlu, 2018). Dolayısıyla birim kök testleri uygulanırken, yatay kesit
bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testleri tercih edilmelidir. Bu çalışmada ikinci nesil birim kök
testlerinden CADF (Cross-section Augmented Dickey-Fuller) testi uygulanmıştır. CADF test denklemi:
𝛥𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝑖 𝑌𝑖𝑡−1 + 𝑑0 𝑌̅𝑡−1 + 𝑑1 𝛥𝑌̅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
şeklinde ifade edilmektedir (Pesaran, 2007). 𝑌𝑖𝑡 serisinin durağan olmadığını söyleyen sıfır hipotezi
ise 𝐻0 : 𝜌𝑖 = 0 şeklindedir.
CADF birim kök testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo: 4
CADF Birim Kök Testi Sonuçları
tDeğişken
G
bar

Z

PDeğeri

[t-bar]
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LGSYİH

0
1

0
DYY
1

0
DTH

2,725

3,411

2,672

3,220

2,974

4,301

2,682

3,258

1,796

125,121
0,001
115,806
0,000

0,094

-120,579
-109,260

0,000

998,668

1003,210

0,001

960,253

966,800

0,462

125,099

129,641

0,015
122,042
128,588
2,381
2,183
G: Gecikme sayısı, AIC: Akaike Bilgi Kriteri (Akaike, 1974), BIC: Bayes Bilgi Kriteri (Schwarz,
1

1978)
CADF testinde en düşük Akaike ve Schwarz değerleri her bir spesifikasyon için en uygun gecikme
uzunluğunu vermektedir. Buna göre LGSYİH, DYY ve DTH serileri kendi seviyelerinde durağandır. Tüm
seriler kendi seviyesinde durağan olduğundan, seriler üzerlerinde herhangi bir durağanlaştırma işlemi
yapılmadan modeller oluşturulmuştur. Kurulan 4 model aşağıdaki gibidir:
𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Model 1
𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Model 2
𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Model 3
𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Model 4
Model 1’de DYY ve DTH değişkenlerinin GSYİH üzerindeki AB üyeliği öncesi ve sonrası tüm
dönemlerdeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Model 2’de Model 1’de yer alan sabit terimin, AB üyeliği
sonrası değişip değişmediğini tespit etmeye yarayacak bir 𝐷 kukla değişkeni modele ilave edilmiştir. Buna
göre 𝐷 kukla değişkeni için aşağıdaki eşitlik yazılabilir:
𝐴𝐵 ü𝑦𝑒𝑙𝑖ğ𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎𝑠𝚤 𝑑ö𝑛𝑒𝑚 𝑖𝑠𝑒, 1
𝐷𝑖𝑡 = {
𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒
0
Model 3’te, Model 1’de yer alan değişkenlerden DYY değişkenine ait eğim parametresinin AB üyeliği
sonrası yapısal bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını sorgulamak adına modele bir etkileşim değişkeni (𝐷𝑖𝑡 ∗
𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 ) eklenmiştir. Model 4’te ise, Model 1’de yer alan değişkenlerden DTH değişkenine ait eğim
parametresinin AB üyeliği sonrası yapısal bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını sorgulamak adına modele
etkileşim değişkeni (𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑇𝐻𝑖𝑡 ) eklenmiştir.
Kurulan 4 farklı model için, öncelikle havuzlanmış panel veri analizi ve tesadüfi etkiler analizleri
yapılmış, ardından her bir model için değişen varyans ve otokorelasyon sorunları olup olmadığı incelenmiştir.
Ayrıca tesadüfi etkiler modeli için modelin etkin olup olmadığı da Hausman sınaması aracılığıyla test
edilmiştir. Kurulan 4 modele ait havuzlanmış regresyon çözümlemeleri sonuçları Tablo 5’te verilmiştir:
Tablo: 5
Kurulan Modellerin Havuzlanmış Regresyon Çözümlemeleri (Bağımlı Değişken LGSYİH)
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
7,33e-2,64e5,73eDYY
4,82e-12**
12***
11**
12***
DTH
0,005***
0,004***
0,005***
0,004***
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Sabit Terim
D (Kukla)

8,780***

8,735***
0,296***

8,862***
3,39e-

D *DYY

11***

D *DTH
𝑅̅ 2
F İstatistiği
BreuschPagan

8,866***

0,34
74,24***

0,41
66,48***

0,36
53,73***

0,002***
0,37
56,96***

1,66

7,61***

1,86

3,02*

Wooldridge
331,716***
315,412***
345,697***
356,551***
***: %1, **: %5, *: %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedilebildiğini gösterir.
Tablo 5’e göre, kurulan 4 modele ilişkin regresyon katsayıları en az %5 anlamlılık düzeyinde, modeller
bütün olarak %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak, Breusch-Pagan (1979) değişen
varyans testine göre Model 2 de %1, Model 4’te %10 anlamlılık düzeyinde değişen varyans sorunu
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki modele ait regresyon katsayılarının varyansları sapmalı ve tutarsız
olacağından, bu katsayılara ait t ve F testleri geçersiz olacaktır. Ayrıca Wooldridge (2002) otokorelasyon
testine göre kurulan dört modelde de %1 anlamlılık düzeyinde birinci mertebeden otokorelasyon mevcuttur.
Bu yüzden dört model için de regresyon katsayılarına ilişkin varyanslar sapmalı olacak ve bu katsayılara
ilişkin hipotez testleri geçersiz olacaktır. Tüm bu sorunları gidermek adına, havuzlanmış panel veri analizi ile
çözümlemesi yapılan dört modeldeki katsayılara ait standart hatalar Driscoll-Kraay (1998) tahmicisiyle tekrar
hesaplanarak modeller değişen varyans ve otokorelasyon problemlerinden arındırılmıştır. Driscoll-Kraay
standart hatalar ile otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarından arındırılmış havuzlanmış regresyon
çözümlemeleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo: 6
Driscoll-Kraay Standart Hatalar ile Otokorelasyon ve Değişen Varyans Sorunlarından Arındırılmış
Havuzlanmış Regresyon Çözümlemeleri (Bağımlı Değişken LGSYİH)
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
DYY
7,33e-12*
4,82e-12
-2,64e-11
5,73e-12
DTH
0,005***
0,004***
0,005***
0,004***
Sabit Terim
8,780***
8,735***
8,862***
8,866***
D (Kukla)
0,296***
D *DYY
3,39e-11*
D *DTH
0,002**
2
0,34
0,41
0,36
0,38
𝑅
F İstatistiği
55,19***
53,05***
37,76***
29,82***
***: %1, **: %5, *: %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedilebildiğini gösterir.
Tablo 5’te Model 1 için DYY katsayısının %10 anlamlılık düzeyinde, DTH katsayısının ve sabit
terimin 1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Model 1 haricindeki
modellerde ise DYY katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Tüm modellerde sabit terim ve DTH
değişkenine ait katsayı pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Dolayısıyla dış ticaret hacminin artmasının kişi başı GSYİH’yı artırmak suretiyle refahı artırdığı söylenebilir.
Model 2’deki kukla değişken pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Buna göre, analize dâhil edilen ülkelerin AB’ye üye olmaları kişi başı GSYİH’larını artırmıştır.
Model 3’te DYY değişkeninin istatistiksel olarak anlamsız bulunmasına rağmen D *DYY değişkenin
pozitif ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunması, DYY’lerin analize katılan
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ülkelerin kişi başı GSYİH’sında AB’ye dâhil olana kadar herhangi bir etkiye sahip olmadığını, ancak AB’ye
üyelik sonrasında az da olsa bir etkisi olduğunu göstermektedir. Model 4’te DTH değişkeninin pozitif ve %
1anlamlılık düzeyinde, D *DTH değişkeninin de pozitif ve %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmaları, analize katılan ülkelerin AB’ye üyelikleri sonrası dış ticaret hacimlerindeki artışların kişi
başı GSYİH’larını eskiye nazaran daha fazla artırdıklarını göstermektedir. F istatistiklerine bakıldığında,
kurulan tüm modellerin bütünüyle %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı oldukları görülmektedir.
Havuzlanmış panel veri modellerinde, sabit terim ve açıklayıcı değişkenlere ilişkin parametrelerin
homojen olduğu varsayılır. Ancak açıklayıcı değişkenlere ait katsayılar homojen iken, sabit terime ilişkin
katsayı birimler arasında değişiyorsa bu durumda tesadüfi etkiler ve sabit etkiler çözümlemeleri uygulanır.
Tesadüfi etkiler modelinde sabit terim, yatay kesitler arasında belli bir 𝛽0 etrafında tesadüfi olarak
dalgalanırken, sabit etkiler modelinde her bir yatay kesit için belli bir kurala bağlı kalmaksızın farklılaşır.
Tesadüfi etkiler modelinin etkinliği Hausman sınaması ile yapılır. Hausman sınaması hipotezleri aşağıdaki
gibidir:
𝐻0 : 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟, 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟: 𝑐𝑜𝑣(𝑐𝑖 𝑥𝑖𝑡 ) = 0
𝐻1 : 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟, 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟 ∶ 𝑐𝑜𝑣(𝑐𝑖 𝑥𝑖𝑡 ) ≠ 0
𝑞̂ = 𝛽̂𝑆𝐸 − 𝛽̂𝑅𝐸 ve 𝑉(𝑞̂) = 𝑉(𝛽̂𝑆𝐸 ) − 𝑉(𝛽̂𝑅𝐸 ) olmak üzere, N sonsuza giderken 𝜒𝐾2 dağılımına
yaklaşan Hausman istatistiği aşağıdaki gibidir (Hausman, 1978):
𝐻 = 𝑞̂ ′ 𝑉(𝑞̂)−1 𝑞̂
Tesadüfi etkiler modeli uygun model iken havuzlanmış EKK tahmincileri tutarlıdır ancak tesadüfi
etkileri dikkate alarak çözüm yapan yöntemlere göre etkin değildir (Tatoğlu, 2018). Dolayısıyla tesadüfi
etkiler modeli etkin model ise, bu durumda buna uygun çözümler uygulanmalıdır. Tesadüfi etkiler modellerine
ilişkin regresyon çözümlemeleri ve bu çözümlemelerin uygunluğunu ölçen Hausman test istatistikleri Tablo
7’de verilmiştir.

𝑅2

Tablo: 7
Tesadüfi Etkiler Regresyon Çözümlemeleri (Bağımlı Değişken LGSYİH)
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
DYY
1,79e-12*
-1,15e-12
-8,90e-12
-1,96e-13
DTH
0,008***
0,003***
0,007***
0,003***
Sabit Terim
8,514***
8,958***
8,570***
8,965***
D (Kukla)
0,341**
D *DYY
1,07e-11*
D *DTH
0,002***
0,32
0,38
0,33
0,36
Hausman
1,55
1,18
1,97
0,51
7,508***
3,032***
7,577***
8,632***
Levene 𝑊0
Baltagi-Wu LBI
0,406
0,548
0,407
0,377
***: %1, **: %5, *: %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedilebildiğini gösterir.

Tablo 7 incelendiğinde Hausman istatistiklerine göre hiçbir modelde sıfır hipotezlerinin
reddedilemediği, dolayısıyla tesadüfi etkiler modellerinin dört modelde de etkin olduğu görülmektedir.
Hausman testiyle tesadüfi etkiler modeli uygun model olarak belirlendikten sonra, kurulan tüm modeller için
değişen varyans ve otokorelasyon sorunları olup olmadığını incelemek gerekmektedir. Tesadüfi etkiler
modellemesinde değişen varyans sorununun tespiti için Levene’nin (1960) normal dağılımın sağlanamadığı
durumlar için geliştirdiği dirençli test istatistiği kullanılmıştır.
Levene’nin 𝑊0 istatistiğine bakıldığında dört modelde de %1 anlamlılık düzeyinde değişen varyans
sorununun olduğu, dolayısıyla regresyon katsayılarının varyansları sapmalı ve tutarsız olacağından, bu
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katsayılara ait t ve F testlerinin geçersiz olacağı görülmektedir. Ayrıca Baltagi ve Wu’nun (1999) LBI
istatistiklerine bakıldığında da bütün modellerde pozitif otokorelasyon sorununun olduğu görülmektedir.
Değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının giderilmesi adına, tesadüfi etkiler modeli için uygun olan
Arrellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tahmincisi kullanılabilir. Standart hataları Arrellano, Froot
ve Rogers tahmincisi ile hesaplanmış tesadüfi etkiler modelleri için tahmin edilen katsayılar Tablo 8’de
verilmiştir.
Tablo: 8
Arrellano, Froot ve Rogers Tahmincisi ile Otokorelasyon ve Değişen Varyans Sorunlarından
Arındırılmış Tesadüfi Etkiler Regresyon Çözümlemeleri (Bağımlı Değişken LGSYİH)
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
DYY
1,79e-12
-1,15e-12
-8,90e-12
-1,96e-13
DTH
0,008***
0,003**
0,007***
0,003**
Sabit Terim
8,514***
8,958***
8,570***
8,965***
D (Kukla)
0,341**
D *DYY
1,07e-11*
D *DTH
0,002***
0,32
0,38
0,33
0,36
𝑅2
***: %1, **: %5, *: %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedilebildiğini gösterir.
Değişen varyans ve otokorelasyon problemlerinden arındırılmış tesadüfi etkiler modeline göre,
kurulan 4 modelin sabit terim ve DTH değişkenlerine ilişkin katsayılar %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır. DYY değişkeni hiçbir modelde istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, Model 3’te D
*DYY değişkeni katsayısı pozitif ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla
analize konu olan ülkelerin AB üyeliği öncesi aldığı DYY’lerin kişi başı GSYİH’ları üzerinde herhangi bir
etkisi görülmezken AB üyeliği sonrası aldığı DYY’ler kişi başı GSYİH’larını artırmaktadır.
Model 2’deki kukla değişkene ilişkin katsayının pozitif ve %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunması analize konu olan ülkelerin kişi başı GSYİH’sının AB’ye üye olmanın etkisiyle arttığını
göstermektedir. Model 4’te DTH değişkeninin pozitif ve % 5 anlamlılık düzeyinde, D *DTH değişkeninin de
pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmaları, analize katılan ülkelerin AB’ye
üyelikleri sonrası dış ticaret hacimlerindeki artışların kişi başı GSYİH’larını eskiye nazaran daha fazla
artırdıklarını göstermektedir.
6. SONUÇ
Soğuk Savaş’ın sona ermesi Avrupa kıtasını doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir gelişme
olmuştur. Demir Perde’nin düşmesini takiben ODAÜ’ler gözlerini demokrasi ve refah düzeyi bakımından
kayda değer ilerlemeler kaydetmiş olan AB’ye çevirmişlerdir. Başta dış ticaret olmak üzere birçok alanda AB
ile ODAÜ’ler arasındaki ilişkilerde ivmelenme yaşanmış ve bu ülkelerin vatandaşlarının ekonomik ve sosyal
durumlarında gözle görülür bir iyileşme meydana gelmeye başlamıştır. Beşinci genişleme ile AB’ye dâhil
olan ülkeler açısından ise daha kapsamlı bir toparlanmadan söz etmek mümkündür. Vatandaşlarının üyelik
öncesi yaşam standartları dikkate alındığında AB’ye üyeliğin beşinci genişleme ülkelerine sunduğu yüksek
ekonomik ve sosyal refah daha net biçimde anlaşılmaktadır. Nitekim bu çalışmadan elde edilen bulgular,
analize konu olan ülkelerin AB’ye üye olmalarının etkisiyle kişi başı GSYİH’sında belirgin bir artış
yaşandığını ortaya koymaktadır.
Refah düzeyinin başlıca göstergelerinden birisi kabul edilen kişi başı GSYİH’daki artışta ise beşinci
genişleme ülkelerinin üyelik sonrası dış ticaret hacimlerinde meydana gelen değişimin ve DYY’lerin bu
ülkeleri daha fazla tercih etmeye başlamalarının önemli paya sahip olduğu analize ilişkin bulgulardan
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile kurumsal yapılarını AB kriterlerine uygun hale getirmeyi başararak AB
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sınırları içerisinde malların, insanların, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını ifade eden “Avrupa Tek
Pazarı”na dâhil olan beşinci genişleme ülkeleri dış ticaretlerinin ve giriş yapan DYY’nin anlamlı biçimde kişi
başı GSYİH’larını artırması sonucu vatandaşlarına daha fazla refah sağlamaya başlamışlardır. Dolayısıyla
beşinci genişleme ülkelerine odaklanılan çalışmadan elde edilen bulguların AB’ye üyeliğin ülke
vatandaşlarının refah düzeyini arttırdığı savını destekleyecek nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
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(31)
Aygun GURBANOVA42
THE SECOND NAGORNO-KARABAKH WAR AS A THREAT TO HUMAN SECURITY
İNSAN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLARAK İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

ABSTRACT
The concept of human security has evolved in recent years. It focuses on the protection of individuals.
Violent conflicts are a major threat to human security because of their devastating impact. While violent
conflict is a significant threat, there are many other threats that can harm individuals. These relate to threats
to health, the economy and the environment.
The aim of the research is to analyze the socioeconomic issues of the Nagorno-Karabakh conflict and
discuss its influence on human security in the Caucasus region. Conflict resulted in the reduction of output in
occupied and surrounded regions decreasing welfare of the people. The entire occupied region, which is full
of natural resources and production opportunities, remains almost unused. Conflict also led to the loss of
large financial resources on both sides because of military expenditures. Hundreds killed, Dozens
of civilians dead on both sides.
Keywords: Human security, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia, Environment security,
Caucasus, conflict resolution, economy.

ÖZ
İnsan güvenliği kavramı son yıllarda gelişmiştir. Bireylerin korunmasına odaklanır. Şiddetli
çatışmalar, yıkıcı etkileri nedeniyle insan güvenliği için büyük bir tehdittir. Şiddet içeren çatışmalar önemli
bir tehdit olsa da, bireylere zarar verebilecek başka birçok tehdit de vardır. Bunlar sağlığa, ekonomiye ve
çevreye yönelik tehditlerle ilgilidir.
Araştırmanın amacı, Dağlık Karabağ ihtilafının sosyoekonomik meselelerini analiz etmek ve Kafkas
bölgesinde insan güvenliği üzerindeki etkisini tartışmaktır. Çatışma, işgal altındaki ve kuşatılmış bölgelerdeki
üretimin azalmasına ve halkın refahının azalmasına neden oldu. Doğal kaynaklarla ve üretim olanaklarıyla
dolu işgal altındaki bölgenin tamamı neredeyse kullanılmaz hale geldi. Çatışma, askeri harcamalar nedeniyle
her iki tarafta da büyük mali kaynakların kaybolmasına neden oldu. Her iki taraftan binlerce sivil öldü.
Anahtar Kelimeler: İnsan güvenliği, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Çevre güvenliği,
Kafkaslar, çatışma çözümü, ekonomi.
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INTRODUCTION
Violent conflict often results in direct and indirect environmental damage, with associated risks for
human health, livelihoods and ecosystem services. The conflict of Nagorno-Karabakh is not only a problem
of Armenia and Azerbaijan. This is the problem of the whole region of the Caucasus. The Second Karabakh
War (September 27, 2020–November 10, 2020), which continued for 44 days of bloody armed conflict finally
ended in the early hours of 10 November with a ceasefire brokered by the Russian Federation. It ended the
decades-long Armenian occupation and led to the restoration of the territorial integrity of Azerbaijan.
Furthermore, defeat in the war caused multiple losses to the Armenian side.
Armenia and Azerbaijan have been living in a state of war for 30 years owing to unresolved territorial
problems. The first large-scale hostilities between Armenia and Azerbaijan since the ceasefire signed in 1994
were observed in April 2016 and called the “four-day war.” Later, on July 12, 2020, the Armed Forces of
Armenia, with the help of artillery and large-caliber weapons, attacked the positions of the Azerbaijani armed
forces on the Azerbaijan-Armenia state border in the direction of the village of Agdam, Tovuz region. A
counter-offensive operation was carried out by Azerbaijan’s Armed Forces in response to the provocations of
the Armenian side on September 27, 2020. The 44-day counter-offensive operation by the Azerbaijani Army
ended on November 10 with Azerbaijan’s victory. On the same day, the trilateral declaration signed by the
Presidents of Azerbaijan and Russia and the Prime Minister of Armenia further consolidated Azerbaijan’s
victory. Thus, the decades-long occupation ended, and justice was restored. The Second Karabakh War
simultaneously caused great military, demographic and economic damage to Armenia, which will take
decades to recover. (1,p.1)
As a threat to human security, their most important effect is the widespread loss of life and livelihoods.
War crimes, and the negative economic impact of conflict, are additional serious concerns. According to the
Health Ministry of Armenia, as of February 13, 2021, the death toll of military personnel is 3,450 people. The
March 15, 2021 statistics from the so-called “Ministry of Defense of the Republic of Nagorno Karabakh,”
however, put the death toll at 2,460.23 In addition, there were more than 10,000 deserters from the Armenian
army during the war. The biggest impact of the latest war on Armenia, where the population is decreasing
every year, will surely be demographic. A country with a population of just 2.9 million and a fertility rate of
1.7 is a vanishing country. Along with the low fertility and migration, the decades-long war with Azerbaijan
is the key factor here that also influences demographics. Now, it is expected that, following the war, the
number of Armenian people leaving the country will increase as soon as global borders reopen. (1, p.4)
The decades-long Karabakh conflict has been the major obstacle for the economic integration of the
three South Caucasus countries-Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The military expenditure of two countries
could be devoted to the development, economic prosperity of the region, and social wealth of the population.
The coronavirus, together with the collapse in the oil price, has hurt Azerbaijan's economy. Through
Armenia’s defeat in the war, its army suffered the loss of most of its military equipment and combat potential.
In the war, the Armed Forces of Armenia lost military equipment and installations, as described above, costing
hundreds of millions of dollars. It is estimated that the value of Armenian military equipment destroyed or
taken as trophies by the Azerbaijani Army during the war is about $3.8 billion. Calculations based on military
expenditure statistics show that, in the most recent ten years, the average annual amount of the money spent
for military purposes in Armenia was about $490 million. With spending at this average value, to recover the
$3.8 billion in damage that Armenia experienced in the war will need at least eight years. However, Armenia
cannot mobilize all of its financial resources for the recovery of its military capabilities. Because of the
pandemic and the war, Armenia is faced with serious economic and social problems. (1, p.11)
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The liberation of the occupied territories by Azerbaijan has created problems for the energy security
of Armenia. As those territories have huge water resources, many hydroelectric power stations were built there
during the period of occupation. The electricity produced in those stations met the energy demands of the
Armenians living in the occupied territories and surplus electricity was exported to Armenia in both spring
and summer. In recent years, electricity imported from the occupied territories made up about 7% of the
electricity supply in Armenia. However, as a result of the war, 30 hydroelectric power stations out of the 36
that existed in the occupied territories came under the control of Azerbaijan. This led to the loss of 60% of the
electricity production capacity for Armenians in the previously occupied territories. (1, p.12)
Because of the war, Armenia also lost the large agricultural lands of Azerbaijan that it exploited over
the last thirty years, and which played a crucial role in the provision of food security. As a result, Azerbaijan
has liberated more than 90,000 hectares of arable land used for grain production. As the total demand for grain
products in Armenia is about 450,000 tons, the grain products imported from the occupied territories provided
about 20–25% of the country’s total demand. Therefore, the Second Karabakh War has noticably affected the
agriculture sector and food security of Armenia. (Mirza İbrahimov, The military and economic consequences
of the Second Karabakh War for Armenia, Air Center, Baku, March-2021, p.12)
During the war, Armenia had to make changes to its budget because of the increasing military and
social costs. As a result of budget changes in 2020, budget income decreased about $590 million (17.5%) and
the budget deficit increased by about three times. The high level of the budget deficit, in turn, created
substantial financial security problems for Armenia. In order to serve the high budget deficit and solve its
financial problems, Armenia had to incur foreign debt. (1, p.12)
The environment’s significance is highlighted by the importance of biodiversity; threats to ecological
integrity can have a major impact on human security. Indeed, biodiversity and ecosystem integrity are
internationally threatened in many ways. Protecting and restoring ecosystems and ensuring access to
ecosystem services are necessary for the eradication of extreme poverty and hunger. Reducing deforestation
and land degradation and enhancing carbon stocks in forests, drylands, rangelands and croplands are needed
for mitigating climate change. Protecting the biodiversity of forests and watersheds supports clean and
plentiful water supplies. (2, p.120) As a consequence of the occupation, Nagorno-Karabakh has experienced
massive destruction of the ecosystem that can be characterized as “ecocide,” which calls for assigning criminal
responsibility. Armenians carried out environmental terror on these lands for almost 30 years. They destroyed
the entire fauna and flora of the Karabakh region, before handling this to Azerbaijan. The total forest area
under occupation was 247, 352 hectares; More than 460 wild plants and shrubs grow in these forested areas.
70 of these are endemic and do not grow naturally anywhere else in the world. In the Kalbajar region, 968
hectares of trees included on the IUCN Red List were also cut down and sold abroad. They also burned houses
and set fire to forests before they left the region. Armenian authorities used water resources as tool of political
influence. Armenia blocks water sources flow, and pollutes extensively water sources with harmful chemicals.
As a result, use of these waters become impossible not only for drinking, but also for irrigation purposes. (3)
Crime and terrorism in its various forms, threaten lives and thus human security. Armenia’s missile
arsenal is comprised entirely of Russian rockets. Armenia inherited its Tochka and Scud missiles from the
Soviet Union following its collapse and purchased Iskander missiles from Russia in 2016. By contrast,
Azerbaijan fields a more diverse and modern arsenal of missiles, rockets, and drones. Azerbaijani drones were
the center of attention in this war. Azerbaijan developed an impressive drone arsenal composed of Turkish
and Israeli UAVs. The Turkish-made Bayraktar TB2 in particular demonstrated the versatility of UAV
platforms. Armenia reportedly used Tochka and Scud missiles in attacks on Ganja, the second-most populous
city in Azerbaijan with a population of more than 300,000 people, locate. (4)
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Armenian armed forces on October 4, 11, and 17 launched three missile attacks on Ganja. The first
attack with Smerch missiles killed one civilian and wounded over 30. The second attack, committed in less
than 24 hours after the first agreed upon humanitarian ceasefire, took place on October 11, at 2 a.m. in the
night. The attack using TOCHKA-U tactical missile damaged more than 10 apartment buildings, leaving 10
killed and more than 40 injured. The third attack on Ganja city, committed at 1 am on October 17 with SCUD
missiles, was the deadliest. The attack led to a total death toll of 15 (including 4 men, 5 women and 5 children)
and 57 injuries (including 25 men, 23 women, and 9 children). Barda city is the recent victim of the attack on
civilians committed by armed forces of Armenia on October 27. On October 28, second day in a row, Armenia
shelled Barda City. As a result of the attack using Smerch missiles, 20 civilians were killed, around 70
wounded. Among the victims of the there was a 39-year-old volunteer of the Red Cross and Red Crescent
Society. Mingachevir city is also among those that have been among the most targeted civilian areas by
Armenia. The infrastructure and settlements in this direction have come under three ballistic missile attacks
in just October 2020. Attacks against Azerbaijani cities and civilians stand as a grave violation of international
humanitarian law and Armenia have committed war crimes. This is also a continuation and revival of the old
tradition of Armenian terrorism. Armenia’s attacks against critical infrastructure of Azerbaijan could endanger
the livelihoods of hundreds of thousands of innocent people, lead to environmental and humanitarian disaster
and threaten energy security of the countries in the region and beyond. (5)
Armenian forces used inherently indiscriminate weapons that did not distinguish between military
targets and civilian objects. During War Armenian forces used prohibited white phosphorus bombs in attack
on the Tartar and Fuzuli district. White phosphorus is a highly flammable incendiary material and can cause
serious damage to internal organs, as well as death. It also has destructive effects on the environment.
According to international law it is incendiary weapon. While using these weapons, Armenia aims at
committing terror, provocation and as many massacres as possible against the civilian population of
Azerbaijan. (6)
Armenia pursuade illiegal settlement policy in the occupated territories. Several Lebanese Armenian
families were relocated to Nagorno-Karabakh, including Shusha, the ancient city of Azerbaijan. They showed
it publicly on television. This is a war crime and it is completely contrary to the Geneva Convention. Geneva
Convention of 1949 proscribes the transfer of the civilian population of the occupying state into the territory
it occupies. It is not the first time that ethnic Armenians have been resettled in Karabakh and other occupied
territories of Azerbaijan. In the wake of the outbreak of the Syrian civil war, more than 15,000 Armenians
applied for asylum in Armenia, some of whom ended up in Karabakh (7)
Warfare is always disastrous, yet when it includes war crimes, such as targeting civilians, bulldozing
entire towns or committing ‘cultural genocide,’ it becomes particularly catastrophic for generations to come.
Armenians have illegally settled in these lands and destroyed all Azerbaijani historical monuments, mosques,
graves and houses. They keeps pigs and cows in burnt mosques in Agdam and Fuzuli. Armenians insult all
Muslims. (8) Azerbaijani town of Shusha and its Mamayi Mosque, which was transformed into an Armenian
church, its commemorative Islamic plaque erased and replaced with an Armenian cross. The ancient
Azerbaijani city Agdam, once a thriving home to 50,000 Azerbaijanis, totally obliterated by Armenian troops
— to the extent that it is now called the “Hiroshima of the Caucasus” or “Ghost Town”. (9)
Armenian army, were putting mines almost everywhere in order to delay the Azerbaijani army. In the
Agdam region, because of the absence of fighting, the Armenian occupying forces had thirty days to lay
additional mines before they withdrew under the November 2020 ceasefire agreement. Armenia is adding to
this legacy of indifference by refusing to provide maps of where it laid mines during the war and the retreat
of its forces after the peace agreement. As a result, nobody outside of the country knows of the exact locations
of all the minefields. Clearing the landmines in Nagorno-Karabakh could take over a decade. It will prove to
be an important step in the peace process. The former occupied areas currently have the highest rate of
accidents from mine explosions in the world. (10) Some 21 Azerbaijani citizens, including 14 civilians were
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killed and 87 citizens, 16 civilians were injured in mine explosions in liberated lands since the signing of the
Karabakh peace deal on November 10, 2020. (11)
During the military aggression by Armenia, all the principles of international humanitarian law were
crudely violated. Along with the other crimes committed in the occupied territories, including destruction of
monuments, devastation of settlements and religious facilities, Armenia also committed ecological crimes,
which poses a serious threat not only for the occupied territories but also for the entire region. (12) However,
it is impossible to estimate the psychological costs of war - the pain of death, suffering, fear and disability.
Conflict causes permanent trauma to soldiers and civilians. Post-traumatic stress syndrome has become more
prevalent in recent years, but it is difficult to assess negative impact of war on participants.
CONCLUSION
The focus on human security means that the protection of individuals is prioritized. Protracted crises,
violent conflicts, natural disasters, persistent poverty, epidemics and economic downturns impose hardships
and undercut prospects for peace, stability, and sustainable development. Such crises are complex, entailing
multiple forms of human insecurity. According to the Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan, 2783
service personnel of Armed Forces were killed in the Patriotic War. More than 100 service personnel are still
missing. In Armenian side, the figure is much higher. (13) Two ballistic missiles were fired at Ganja, and
Barda was shelled with cluster munitions. The number of shells fired at Tartar, Agdam and Goranboy is
unknown. Hundreds of civilians - children, women, and the elderly - were victim of Armenian fascism;
thousands of houses, apartment buildings and infrastructure were destroyed.
The plundering, desecration and destruction of Azerbaijani cultural heritage in Armenia and the
occupied Karabakh region includes 4,500 historical, religious and cultural monuments. Perhaps most
horrendous is that the majority of this “cultural genocide” occurred after armed hostilities ended with a 1994
ceasefire agreement. (9)
Human security puts the individual, its environment at the center of policy. Environmental security is
straightforward and cover such issues as prevention of water pollution, prevention of air pollution, prevention
from deforestation, irrigated land conservation, prevention of natural hazards such as droughts, floods,
cyclones, earthquakes etc. The hostile attitude toward nature and the eco-terror in the region not only pose a
serious threat to the ecological balance, flora and fauna of Azerbaijan but also, constitute a serious threat to
peace and security in the region.
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(32)
Aytan HUSEYNOVA-GAHRAMANLI43
THE CONCEPT OF INTERNATIONALISM AND ITS RESEARCH HISTORY
ENTERNASYONALİZM KAVRAMI VE ARAŞTIRMA TARİHİ

ABSTRACT
In the article is investigated the concept of internationalism, which is widely used in the lexical fund
of world languages, approaches to it, research, causes of its origin. The study of internationalism is of interest
because they play a significant role in the study of the interrelationships of non-related languages. Also, the
study of these words is of great importance for how different languages around the world interact with each
other and their comparative study. Despite the research of international words, there is sometimes a difference
of opinion among researchers. However, it is clear that the main requirement for internationalism is that it is
made up of at least three different systems, similar to semantically, phonetically and graphically. The majority
of words and terms of international character in the world languages are due to the need for language
development. Various historical events and innovations in different countries play an important role in the
formation and internationalization of these or other language units and such international events promote the
emergence and internationalization of common terminological units for world languages.
Keywords: linguistics contact, international terms, investigation history, internationalism notion.

ÖZ
Makalede, Dünya dillerinin sözcüksel fonunda yaygın olarak kullanılan enternasyonalizm kavramı,
ona yaklaşımlar, araştırmalar, kökeninin nedenleri araştırılmaktadır. Enternasyonalizm çalışması ilgi çekicidir
çünkü ilişkili olmayan dillerin birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesinde önemli bir rol oynarlar. Ayrıca,
bu kelimelerin incelenmesi, dünyadaki farklı dillerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği ve karşılaştırmalı
çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Uluslararası kelimelerin araştırılmasına rağmen, araştırmacılar
arasında bazen bir görüş farkı vardır. Bununla birlikte, enternasyonalizmin temel gereksiniminin, semantik,
fonetik ve grafiksel olarak benzer en az üç farklı sistemden oluşması olduğu açıktır. Dünya dillerindeki
uluslararası karakterdeki sözcüklerin ve terimlerin çoğunluğu dil gelişimine duyulan ihtiyaçtan
kaynaklanmaktadır. Farklı ülkelerdeki çeşitli tarihsel olaylar ve yenilikler, bu ve ya diğer dil birimlerinin
oluşumunda ve uluslararasılaşmasında önemli bir rol oynamaktadır ve bu tür uluslararası olaylar, dünya dilleri
için ortak terminolojik birimlerin ortaya çıkmasını ve uluslararasılaşmasını teşvik etmektedir.
Anahtar Kelimeler: dilbilim teması, uluslararası terimler, araştırma tarihi, enternasyonalizm kavramı.
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INTRODUCTION
The enrichment of the vocabulary with new words occurs through borrowed words and from time to
time is assimilated in the recipient language and adapted to its linguistic structure. The increase in the
productivity of individual language tools is due to the social needs of the society in a specific layer of
lexicology.
Language and its vocabulary are subject to continuous changes. With the advent of new types of
production, new concepts and related concepts emerge. This process causes of creation of new words, terms
and expressions that enrich and enhance the vocabulary of the language. The lexical content develops and
improves not only at the expense of the native language vocabulary but also at the expense of borrowed words.
It is possible to encounter international words in the vocabulary of any language. The enrichment of the
vocabulary due to other languages is also related to the nature of the vocabulary of that language. Thus, the
new words in the language are not related to the emergence of new objects or concepts, but also to the need
for the international character and new orientation to a particular lexicon (Sharapov,1988).
Using the term “internationalism” for the first time in the XX century, C. Peano called it “vocabulos
international” and E. Rixter “internationale Wörter” (Akulenko,1980). One of the linguists who paid attention
to similar lexical units was Antuan Meye, a French linguist of the XX century. Even in the twentieth century,
he paid attention the historical layer of such words (internationalism) (Meye,1954).
Studies in internationalism have also been conducted in Azerbaijani linguistics. In her monograph S.
Khalilova investigated the internal and external language issues of the formation of common
internationalism for languages with different system, highlighting their position and scope in the language
system. She presented separately the vocabulary of internationalism of scientific-technical and socio-political
terminological systems (Khalilova,1991). N. Mammadov summarized the structural patterns, phonetic,
morphological and lexical-semantic features of the international words of European origin in the Azerbaijani
language (Mammadov,1966).
The deepening of research in bilingualism, language connection as well as the impact of different forms
of nation relations in typological and synchronous comparisons, have increased linguists' interest in language
internationalization over the past decade. Internationalization speaks about the commonality of languages,
besides the commonality of cultures and their proximity. Speaking of the proximity of cultures, we cannot
mention language relationships as the source of the emergence of international terms. Linguistic relations are
defined as “speech communication between two language collectives” (Rosenweyg,1972).
However, it should be borne in mind that communication between language collectives does not always
occur with language links, and if necessary, one of these languages or mediator language can be used (mainly
English). In such cases, the fact of language is ignored, as Y. A. Jluktenko notes, “it is necessary to consider
the development of two languages around the common carriers in the same communicative field as the
linguistic nature of language contact” (Jluktenko,1974). That is, our interest in looking at language
relationships in the context of research is broad, and it may not be bilingual when it is considered language
communication in the word borrowing process in the socio-historical, economic, and other processes. In this
case, as a result of language communication, the language includes international lexical that are used in at
least three or more languages besides the source language.
The connection of only two languages is not enough for most linguists, but one of the main features of
international terms is that they are usually treated in three languages with different system. Of course, as most
languages accept words without any sound and semantic changes, it can be spoken of their internationalism.
According to V. V. Akulenko, the similarity of the graphic system is more important for the identification of
internationalisms than similarity pronunciation (Akulenko,1980). Considering the generality of the alphabets
of most European languages, we can partially agree with this. However, given the fact that internationalism is
being used not only in Latin graphics, but also in Cyrillic, in Russian, and then the compatibility in the vocal
cortex should be the same as that in the graph. The semantic content compatibility of international lexical
units in different languages is also important, and it is important to pay close attention to the meaning. The
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international words that are used in world languages, example, code, circular, printer, fax, expedition,
reperaund, slide, briefing, consulting, spoofing, sensor, body text, site, Ipad, apperception, crane, hosting, fit,
bar code, split, inbreeding and other words express the same meaning.
Before commenting specifically on the concept of internationalism, let's look at the comments so far.
International words are words of the same origin and distributed in a number of languages, which can be
changed according to the phonetic and morphological norms of each language (Dictionary of Explanatory
Linguistic Terms,1989).
O. S. Akhmanova notes that internationalism is a word or expression that belongs to the common
etymological fund of a number of languages that are similar in origin or in developmental history. International
words are words derived from the languages of the nations that create or imply the concepts and objects of
world languages (Akhmanova,1966). But the explanations provided do not include signs such as sound
compatibility and semantic content that are essential to internationalism.
International vocabulary in Russian linguistics is more widely covered in the works of V. V. Akulenko.
Among the main features of internationalism, he notes, is the graphic and sound similarity, semantic identities,
or proximity that help the bilingual to understand the text in a foreign language, to help them understand,
interact, and synchronize languages (Akulenko,1980).
Under the concept “international term” S. Sadigova refers to terms used in many languages of the
world that have common semantics, closing orthographic and expressing international concepts in linguistics
(Sadigova,2010).
I. V. Skuratov treats internationalism as follows: “Lexemes, which are equally common in at least two
languages, as in three languages, have the same function of lexical units in many languages, although their
degree of internationalization may be different. It is therefore more logical to think of some formal and
semantically identical words and the source language and the mastering language as inter-lexeme ...In the
present case it is right to talk about inter-lexemes in the broad sense of the word. In the narrow sense, interlexemes are lexemes that are completely similar in meaning and form in three or more languages”
(Skuratov,2006).
It is not difficult to see the use of the term internationalism as a synonym for inter-lexeme by linguist.
According to the researcher, inter-lexemes should hold similar meanings in two or more languages.
In our opinion, all of the above mentioned aspects, as well as other existing concepts, must be taken
into account when interpreting international terms. Thus, international terms are close by sound, graphic, and
semantic lexical units that are used in several (at least three language with different systems) world languages
and express common concepts in science, technology, business, politics, and communication for many
cultures.
Many linguists note in their analysis of internationalism that they should be used in non-relatives
languages. According to M. M. Makowski, “internationalism is a lexical unit with similar semantic graphic
and with phonetic and morphological variants of words or morphemes spread from one source in non-related
languages” (Makowski,1971).
M. I. Palatov writes: “noting internationalism, we understand lexemes, in whole or in part, overlapping
semantic structure, or related to a single conceptual structure, included in one etymological source, lexemes
noted in synchronously to in at least three non-relatives languages” (Palatov,1970).
S. Khalilova's definition of internationalism is more complete. She writes: “internationalisms are
polylexem used in at least three languages with different systems, suitable for graphics and phonemic design
or for any of these, which, by the way, are more or less the same in meaning. We would like to remind that
the main condition is no semantic differences occurring in the process of the term or word can be turned into
internationalization” (Khalilova,1991).
What is the main criterion for the internationalization of terms? With a detailed analysis of
internationalism, P. G. Ganya points out the following criteria:
1. Internationalisms are spread in at least three languages, usually in different languages;
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2. They are complying with the graphic and phonetic in whole or in part, or in only one of these aspects;
3. They are identical in one or more of the main meanings in these languages (Ganya,1989).
According to V. V. Akulenko, internationalism is characterized by the following signs:
1. Words must be processed in non-related languages (at least three);
2. Must be complied by graphic (orthographic), phonemic and semantic plan (Akulenko,1980).
In the comparative analysis, in our opinion, the definition given in R. K. Garsh's research is more
interesting. He notes that international words are words that are written in least three non-relatives world
languages, characterized by the equivalence of the expression plan and the content plan (Garsh, 1978).
Thus, it is clear that internationalism includes the following criteria:
1. Internationalism should be developed in at least three different system languages;
2. Words must be wholly or partly similar to the expression plan (phonetic and graphic sides);
3. Words must match in the content plan (in one or more meanings).
Thus, internationalisms are lexemes that represent international concepts, in whole or in partly are
identical to semantics. However, these concepts must exist in several (at least three) different system language.
Although there are different views on these lexical units in the language, there are no serious
terminological differences. However, in some researchers it has found not identical concepts of
internationalism. For example, interlexem (Skuratov), interlinguism (Palatov), regionalism (Makowski) etc.
According to M. M. Makowski, lexical internationalism is not present at all: similar lexical parallels
of different languages are found in some languages and propose to be called regionalism because they do not
belong to all languages (Makowski,1971).
Most linguists analyze internationalism mainly on the basis of European language material, while some
consider internationalization to be used in the same language. This approach of researchers is obviously
wrong. Because international terms are not consist of only European languages, but also from world languages.
For example, in Arabic language algoritm, tariff, cipher, admiral, typhoon, azimuth, monsoon, algebra,
arsenal, genetics, alcohol, zenith so on words are used in the world languages as an international term.
Sovietisms were increasingly used in the Azerbaijani language, as well as in the world languages.
Sovietisms are international words from Russian language. These are the terms that reflect the impact
of the progressive social structure after the October Revolution. For example, kolkhoz, sovkhoz, pioneer,
bolshevik, komsomol, soviet, menshevik, kulak etc. However, in the modern world, Sovietisms have already
lost its function.
We consider the concept of internationalism as fundamental to our research because, in our opinion, it
represents the full meaning of the concept under study. Internationalism is a lexical unit that is graphically,
phonetically and semantically similar, has a common etymon and used in three different systematic languages.
Borrowed words are related to the connection of one language culture with another, and sometimes to
certain events (war, cooperation, trade, etc.). “The borrowing process is a developing process. As the language
evolves, this process evolves, and the process is influenced by social factors” (Huseynova,2008). The flow of
new words and terms at different times is very different. Depending on specific historical conditions, it grows
and sometimes decreases. The degree of influence of one language on another depends on the language factor,
especially the degree of proximity of the interrelated languages, or rather, whether they are relatives or nonrelated languages. The impact of one language on another can be influenced by several factors, including
socio-political, scientific, cultural, and economic. Other factors relate to the internal needs of the languages.
The most important reason for the emergence of internationalism is globalization, as the growing international
connections lead to the emergence of large international units in the world languages. Historical events in the
world, war conditions, economic crisis and other international character also contribute to the formation of
common lexical units. For the classification of international vocabulary it is necessary to look at the periods
of active international communication and its causes. Various events, such as the discovery of new continents,
the spread of religions, the colonization of countries, and more have been influenced to the formation of the
international lexical fund.
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One of the important factors in the development of international vocabulary was influenced by the
events of the XVII-XX centuries: revolutions, wars, the transition to historical formations, World War I and
II, the emergence of large-scale political movements, political events, the formation and collapse of a number
of countries, for example, establishment and dissolution of the USSR, incorporated of Azerbaijan into the
USSR, declare independence Republic of Azerbaijan and so on.
1) The spread of religions and religious trends has also had an impact on the spread of internationalism.
With the spread of religions: Christianity, Islam, Buddhism and so on, international words have also begun to
spread. For example, catholic, abbot, azan, deism, dyakan, paskha, tomism, provaslav, dalai lama, namaz,
babism, havran, icon, papa, chiliasm, adventist, animism, beneficia, capella, zamzam etc.
2) The next international lexicon spread period is the period of scientific and technical revolutions.
The first scientific and technical revolution occurred in the 17th century with the explosion of physics and
astronomy. This period is connected with the discovery of Galilee, Pascal, and Newton.
3) The second scientific and technical revolution occurred at the end of the XVIII and early XIX
centuries. This period is characterized by the development of medicine, physics, and science as a whole. The
factors listed above have led to the emergence of a strong layer of international vocabulary. The borrowed
words during this period went through different languages at different stages of development.
4) The global era of the formation of international vocabulary can be considered as the XX century.
During this period there was active international relations, besides, science and technology were developing,
which led to the emergence of more international borrowed words. In the past or at this time, international
words were taken from different languages at different times. At the beginning of the twentieth century,
technical terms such as autograder, accelerator, resistor, grapher, forwarder etc; and then, in the international
lexicon, computer-related terms prevailed and still retain their priority. For example, internet, scanner,
anonymizer, antispoofing, verification, iteration, content, login, macros, portal, host, internet-mem, blog etc.
Thus, an increasing international connection, rapprochement and consolidation of states, such as the
merger of twenty-five European countries in the European Union into a single currency, and the opening of
borders, has led to the emergence of numerous international lexicons. According to some linguists, the
abundance of international words can lead to the formation of interlanguage. “Many countries agree to lose
unit monetary system because of their economic interests, which are the main attributes of the state. There is
no doubt that this will lead to the creation of common European culture, economy, state and, finally, common
language” (Heydarov,2013).
In addition, the scientific and technological progress and the worldwide spread of its achievements
have a great impact on the emergence of internationalism. The main reason for the emergence of the
international lexicon is the media, or it is possible to observe the direct access of international word, terms via
various foreign agencies, the broad coverage of the press, the broadcast of radio stations and foreign TV
channels and satellites, and broadcasting to several countries simultaneously (CNN, BBC covers more than
seventy countries) World Wide Web – Internet. For example: moratorium, image, inauguration, peak-time,
ex-speaker, embargo, apartheid etc.
CONCLUSION
Thus, it is difficult to say that internationalism is considered a positive or a negative event. Each event
has its positive and negative sides: on the one hand, internationalization facilitates communication between
representatives of different language cultures, and on the other hand, it loses its unique, originality, nationality,
and becomes similar to other languages.
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(33)
Ferhat KILIÇ44
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİNLEME/İZLEME METİNLERİNİN METİN
TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF LISTENING/WATCHING TEXTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH
TEXTBOOKS IN TERMS OF TEXT TYPES

ÖZ
Dil, toplumsal ilişkilerin temelinde yer alan en gelişkin iletişim organıdır. İnsanların günlük hayatında,
akademik öğrenmelerinde ve toplum hayatının her alanında hem yazılı hem sözlü olarak düzenleyici bir işleve
sahiptir. Ana dili eğitimi ise Türkçe dersi aracılığıyla dört dil becerisi üzerinde temellendirilmektedir. Bu
beceriler dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dil eğitiminin amacına ulaşması ve ortak bir dil kültürünün
oluşturulması için dil öğrenme alanlarının bireylerde özümsenerek gelişmesi şarttır. Dinleme becerisi, dil
öğrenme alanları içerisinde bireyde ortaya çıkan ilk beceri olduğundan diğer becerilerin gelişmesi ve etkili bir
dil alışkanlığının sergilenmesi adına çok önemli bir noktadadır.
Bu çalışmanın amacı ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki dinleme/izleme metinlerinin hangi türlerle
temsil edildiğini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak bir 5. sınıf, üç 6. sınıf, üç 7. sınıf ve bir de 8. sınıf Türkçe ders kitabı incelenmiştir.
Varılan sonuçlara bakıldığında metin türlerine ait sınıf seviyeleri ve ders kitaplarında bir standart olmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi, dinleme becerisi, ders kitabı, dinleme/izleme metinleri, metin
türleri.

ABSTRACT
Language is the most developed communication space that takes place in base of social relationship.It
has regulatory action In people’s daily life , academic learning and all areas of the social life both in writing
and orally. Native language education is based four language skills by way of Turkish lesson. These are
listening, speaking, reading and writing skills. Language learning areas should be assimilated in individuals,
to reach language education its goal and consist of a common language. Listening skill is the first skill that
emerged in individuals all learning areas so it is very important point to be an effective language habit.
The aim of this study is determining listening following texts which is representation of Turkish
testbooks in secondary schools. In this study analysis method is used that is one of qualitative research method.
As A data collection tool, A 5th grade, three 6th grade, three 7th grade and A 8th grade Turkish testbook are
analysed. Looking at the results, it has been found that there is no standart in text types of class levels and in
testbooks.
Keywords: Turkish lesson,listening skills,textbook,listening/following texts, types of texts.

44 MEB-Türkçe Öğretmeni, Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Lisansüstü Eğitim Ens. Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans
Öğrencisi; ORCID: 0000-0003-0771-6127; e-posta: ferhatklc012@gmail.com
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GİRİŞ
Dil, tarih boyunca insanın toplumsal yaşam koşullarını biçimlendiren, ait olduğu toplumda bir kültür
meydana getiren ve bu kültürü taşıyan bir araç, bir sistemdir. Dil, bir kültür yaratma ve bu kültürü
yerleştirmede çok önemli bir göreve sahiptir. Ulusal bir kimlik ve bu kimliğe bağlı olarak kültürü yaratmada,
kültürü yerleştirip aktarmada dilin katkısı çoktur.
Dil, bireyler arasında karşılıklı kullanılan iletişim organı (Korkmaz, 2007:67), insanın kendini en iyi
ifade etme vasıtasıdır (Banguoğlu, 2004:9). Kavcar vd. (2012:7) dili, milli kültürün bir ögesi ve mantığa dayalı
düşünme vasıtası olarak tanımlar. Aksan (2015:51), dilin insanlara ayrıcalık kazandırdığını ve bu becerinin
insanı diğer varlıklardan farklı kıldığını ifade etmektedir.
İnsanın yaratılışı gereği toplumla etkileşime girmesi ve toplumun bir parçası olması dilin sosyalleşme
boyutunun göstergesidir. Bireyler arasında güçlü bir ilişki kurmakla beraber ortak bir ülküde buluşmak ve
kültürün temellerini oluşturmak da dil sayesinde gerçekleşmektedir (Yıldırım ve Er, 2013: 232). Dolayısıyla
dilin topluma ait olduğu ve toplum tarafından yaşatıldığı söylenebilmektedir. (Kıran ve Kıran, 2012:120)
Dil eğitimi aile ile filizlenen ve belli bir aşamaya kadar gelen süreci ihtiva eder. Bu süreçte ana dili
eğitimine yönelik ilk farkındalık edinilir. MEB (2006: 2), ana dili eğitimindeki asıl maksadı, öğrencilerin,
dilin bütün değişkenleriyle barındırdığı özellikleri benimsemeleri, dili kullanarak kendilerini dış dünyaya
açabilmeleri ve farklı tecrübeler edinerek yaşayış ve düşünüşlerini zenginleştirmeleri olarak açıklamıştır.
Amaçlı, planlı bir dil öğretimi okullarda Türkçe dersi aracılığıyla yürütülmektedir. Ailede temeli atılan
dil edinme süreci resmi eğitim-öğretim faaliyetleriyle programlı bir sürece evrilmektedir. Dolayısıyla Türkçe
dersi öğretim programları ile Türkçe dersi, temel dil becerilerine dayalı olan ana dili eğitiminde referans
kaynaklardır. Ana dili eğitimi ve özelde Türkçe dersi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile
bunlara bağlı olarak dil bilgisi üzerine kurulmuştur.
Ana dili eğitimi ya da Türkçe eğitimi, okullarda Türkçe dersi temelinde yürütülen ve dinleme,
konuşma, okuma, yazma dil becerilerine yönelik etkinlikleri kapsayan bir süreçtir. Türkçe dersi ile bireylerde;
anlama ve anlatma yetisi, düşünme ve sorgulama yeteneğinin kazanılması ve geliştirilmesi, temel dil
becerilerini diğer alanlara da uygulayabilmesi ve bu sayede bireyin öz yaşam becerilerini iyileştirmesi
hedeflenir (Dur, 2014: 10). Dil, anlama temelinde okuma ve dinleme; anlatma temelinde konuşma ve yazma
becerilerinden meydana gelir. Bu temel dil becerileri, incelendiğinde, genel olarak anlama ve anlatmaya dayalı
beceriler şeklinde iki ana başlıkta ele alınmaktadır (Kavcar vd. 2012, Demirel, 2003; Sever, 2003; Doğan,
2019).
Ülkemizde ana dili eğitimi Türkçe dersi ile yürütülen bir süreçtir. Türkçe, beceriye dayalı bir derstir.
Türkçe dersinin amacı, dilin dört temel becerisi olarak adlandırılan dinleme, konuşma, okuma, yazma
becerilerini geliştirmektir (Özbay, 2009:19). Bir dile her açıdan hâkim olabilmek için bütün dil becerilerine
özen göstermek gerekir. Fakat dinleme, diğer dil becerilerine göre farklı bir önceliğe sahiptir. Zira dinleme
ortaya ilk çıkan ve öteki dil becerilerine de temel oluşturan bir beceridir (Kavum, 2021:19). Melanlıoğlu
(2011) bireyin duyduğu sesleri anlamlandırmasına dayalı olan dinlemenin, edinilen ilk dil becerisi olduğunu
ve diğer becerilere zemin hazırladığını ifade etmektedir.
Ailede başlayıp okulda sistemli ve planlı bir şekilde ilerleme kaydeden dinleme/izleme eğitiminde
başvurulan kaynaklar çok önemlidir. Dinleme/izleme insan hayatının büyük bir alanını kapladığından bu
alanda bireylerin gelişmesi/geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türkçe ders kitabında temalarla verilen
metinler, dil becerilerini kazandırma ve eğitimin hedeflerine hizmet etmede en önemli kaynaklardandır.
Ana dili eğitiminde, Türkçe öğretiminde kullanılan en önemli kaynak ders kitaplarıdır. Zira hem
ekonomik olması hem de kolay elde edilmesi ders kitaplarını cazip kılmaktadır. Öğretim programlarıyla ifade
edilen eğitimin genel ve özel amaçlarına ulaşmak ve çeşitli çalışmalarla öğrencileri desteklemek ders
kitaplarının temel gayesidir. Bu bakımdan da ders kitaplarında yer alan metinlerin değeri ön plana çıkmaktadır.
Türkçe dersinde temel dil becerilerini kazandırmak için kullanılan temel kaynak ders kitabındaki
metinlerdir (MEB, 2019:16). Her sınıf seviyesinde 8 temaya ve her tema içerisinde 4 metine yer verilmiş olup
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üç tanesi okuma bir tanesi dinleme/ izleme metnidir. Her tema içerisinde bir dinleme/izleme metnine yer
verilmesi 2006 öğretim programında karara bağlanmıştır.
Metin türleri bilgilendirici, hikâye edici, şiir olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Söz konusu
metinlerde hangi türlerin tercih edileceği, hangi temada yer verileceği ders kitabı yazarına bırakılmıştır. Fakat
prensip olarak metin türlerinin temalar seviyesinde dengeli bir şekilde dağılması esası benimsenmiştir (MEB,
2019:17).
Araştırmanın Önemi
Türkçe dersi dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerileri temelinde yürütülen ve temel kaynağı
ders kitapları olan bir derstir. Ders kitaplarında yer alan dinleme/izleme metinleri bu beceriyi geliştirmek adına
büyük önem taşır. Ders kitaplarındaki dinleme/izleme metinlerinin öğrencilerin dinlediğini, izlediğini
anlamasına ve öğrenmelerini zenginleştirmesine katkı sunması beklenir ki öğrencilerin akademik
öğrenmelerinin temelinde yatan beceri dinleme/izleme becerisidir. Dinleme/izleme becerisinin
geliştirilmesinde dinleme/izleme metin türlerinin katkısının tartışılması öğrencilerin, öğretmenlerin, program
yapıcıların çalışmalarına ışık tutacaktır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki dinleme/izleme metinlerinde tercih edilen türlerin
belirlenmesi ve bu metinlerin öğrencilerin dinleme/izleme eğitimine etkilerinin, katkılarının tespiti amacıyla
gerçekleştirilmiştir. “Ortaokul Türkçe ders kitabındaki dinleme/izleme metinleri için seçilen türler
dinleme/izleme eğitiminde öğrencilerin hedef ve amaçlara, kazanımlara ulaşmasında ne kadar etkilidir?”
sorusu araştırmanın problem cümlesini oluşturmakta ve bu araştırma ile soru yanıtlandırılmaya
çalışılmaktadır.
Yöntem
Bu çalışmada bir nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi tekniğine yer verilmiştir. Doküman
analizi, bir araştırmaya veri olabilecek nitelikteki bazı dokümanların derlenip bir araya getirilerek kontrol
edilmesi, araştırma ve incelemeye tabi tutulması şeklinde tarif edilebilen bilimsel yöntemdir (Sak, Şahin Sak,
Şendil, Nas, 2021:228). Doküman analizi tarih, sosyoloji, dil bilimi gibi sosyal bilimler alanlarında yapılan
araştırmalarda sık başvurulan bir teknik olarak öne çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma sonucu
ulaşılan veriler tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
2019 yılında kabul edilen ve 2019-2020 eğitim-öğretim sezonuyla birlikte ortaokul ve imam hatip
ortaokullarında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan ders kitaplarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise
ülke genelinde Türkçe derslerinde okutulan 5. sınıflar için Anıttepe Yayınları (2020), 6. sınıflar için MEB-1
(2021), MEB-2 (2021) ve Ata Yayınları (2021), 7. Sınıflar için MEB-1 (2021), MEB-2 (2021) ve Özgün
Yayınları (2021), 8. sınıflarda MEB (2021) tarafından hazırlanan ders kitaplarından oluşmaktadır. Araştırma
Türkçe ders kitaplarında bulunan dinleme/izleme metinleriyle sınırlıdır. Her temada yer alan dinleme/izleme
metinleri, metin türü özelliklerine göre incelemeye konu edilmiştir.
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Kitap Adı

Yazarı

Yayınevi

Basım
Yılı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB
-1
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB
-2
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB
-1
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB
-2

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

Şule
Çapraz
Anıttepe
BARAN,
Yayıncılık
Elif DİREN
Sabri
CEYLAN,
MEB
Kadir
DURU,
Gülten
ERKEK,
Murat PASTUTMAZ
Nihal
ERTÜRK,
MEB
Seray
KELEŞ,
Damla
KÜLÜNK
Mehmet
Ozan
Ata
SARIBOYACI
Yayıncılık
Tolga KIR, Emine
MEB
KIRMAN, Seda YAĞIZ
Ahmet
AKGÜL,
MEB
Nurcihan
DEMİRER,
Ebubekir GÜRCAN, Duygu
KARADAŞ,
İlkay
KARAHAN, Ali UYSAL
Hilal
ERKAL,
Özgün
Mehmet ERKAL
Yayıncılık
Hilal ESELİOĞLU,
MEB
Sıdıka SET, Ayşe YÜCEL

2020

2021

2021

2021
2021
2021

2021
2021

Tablo – 1: İncelenen ortaokul Türkçe ders kitapları
Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bu bölümünde Türkçe ders kitaplarında bulunan dinleme/izleme metinlerinin tür
özellikleriyle ilgili ulaşılan veriler tablolar halinde sunulmuştur.
1.
Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Dinleme/İzleme Metinleri ve Tür Özellikleri
Tema

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

1

İLK DERS

Dinleme Metni

Metin Türü
Hikâye edici
metin

2
3
4

BİR TEMMUZ
GECESİ
SAKIN
KESME
ALİ KUŞÇU

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Şiir

Dinleme Metni
İzleme Metni

Bilgilendirici
metin

5

SOKAK

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

6
7

TAVŞAN İLE
KAPLUMBAĞA
PAYLAŞALIM

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni
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AZİZ
Dinleme Metni
Bilgilendirici
SANCAR
metin
Tablo 2: 5. Sınıf Türkçe ders kitabı (Anıttepe Yay.) dinleme metinleri ve türleri
5. sınıf Türkçe ders kitabında sekiz temanın her birinde yer alan dinleme/izleme metinleri
incelendiğinde sadece bir metnin izleme metni olduğu, diğer metinlerin dinleme metni olduğu görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımında ise denge olduğu söylenebilir. Üç metin hikâye edici, üç metin
bilgilendirici ve iki metin de şiir türündedir.
8

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme/İzleme Metinleri ve Tür Özellikleri

2.

Tema

Metnin Adı

1

HEYKELİ

DİKİLEN

Dinleme/İzleme

Metin Türü

Dinleme Metni

Hikâye edici

EŞEK
2

metin
İzleme Metni

120

Hikâye edici
metin

3
4

BAK
POSTACI
GELİYOR SELAM VERİYOR
BALIKÇIL

Dinleme Metni

KAR
KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE
BİR YAŞAM
KARA TREN TÜRKÜSÜ
VE HİKÂYESİ
VAZGEÇMEYENLERİN
HİKÂYESİ
HACETTEPE

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

5

6
7
8

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Tablo 3: 6. Sınıf Türkçe ders kitabı (MEB-1) dinleme metinleri ve türleri
İlk incelenen 6. sınıf Türkçe ders kitabında (MEB-1) sekiz temanın her birinde yer alan
dinleme/izleme metinleri incelenmiş, sadece bir metnin izleme metni olduğu ve diğer metinlerin dinleme
metni olduğu görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise beş metnin hikâye edici, üç metnin bilgilendirici
metin türünde olduğu görülmektedir.
Şiir türünde dinleme/izleme metnine hiç yer verilmediği görülmektedir.
Tema

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

1

MUTLU PRENS

Dinleme Metni

Metin Türü
Hikâye edici
metin

2

İzleme Metni

120

Hikâye edici
metin

3

4

ÇOCUKTUM
UFACIKTIM,
TOP
OYNADIM ACIKTIM
ARILAR
VE
KEKLİKLER

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
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5

TOPKAPI
SARAYI’NIN
KARDEŞLERİ
OĞUZ
KİTAPLARLA
TANIŞIYOR
DÜNYA
DAHA
NE KADAR DÖNECEK
TELEVİZYONCU
ALİ

6

7
8

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Tablo 4: 6. Sınıf Türkçe ders kitabı (MEB-2) dinleme metinleri ve türleri
İkinci incelenen 6. sınıf Türkçe ders kitabında (MEB-2) sekiz temanın her birinde yer alan
dinleme/izleme metinleri incelenmiş, sadece bir metnin izleme metni olduğu ve diğer metinlerin dinleme
metni olduğu görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise yine beş metnin hikâye edici, üç metnin ise
bilgilendirici metin türünde olduğu görülmektedir.
Şiir türünde dinleme/izleme metnine yer verilmemesi eksiklik olarak dikkat çekmektedir.
Tema
1

2
3

4
5

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

SAHİBİNİ
UNUTMAYAN
KÖPEK
BİR DÜNYA
BIRAKIN
MUSTAFA
KEMAL
NASIL
ATATÜRK OLDU
BAYRAK
KIŞ UYKUSU

Metin Türü
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Şiir

Dinleme Metni

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Şiir
Bilgilendirici

Dinleme Metni
Dinleme Metni
metin

KUKLALARI
Dinleme Metni
Şiir
AMPULÜN
Dinleme Metni
Bilgilendirici
İLK YANIŞI
metin
8
LOUIS
Dinleme Metni
Hikâye edici
PASTEUR
metin
Tablo 5: 6. Sınıf Türkçe ders kitabı (Ata Yayınları) dinleme metinleri ve türleri
Üçüncü incelenen 6. sınıf Türkçe ders kitabında (Ata Yayınları) sekiz temanın her birinde yer
alan dinleme/izleme metinleri incelenmiş, bütün metinlerin dinleme metni olduğu ve izleme metnine yer
verilmediği görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise üç metnin hikâye edici, üç metnin şiir ve iki ise
metnin bilgilendirici metin türünde olduğu görülmektedir.
3.
Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme/İzleme Metinleri ve Tür Özellikleri
6
7

Tema

Metnin Adı

Dinleme/İzleme
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1

KARADUT

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

2

3

4
5

6

7

PENCERESİ
SONSUZLUĞA
AÇILAN ODA
ANNE
FRANK’IN
HATIRA DEFTERİ
AKILLI
EVLAT
MESELE
KUYUMCUYU
BULMAKTA
MEVLANA
CELALEDDİN-İ
RUMİ
BROŞÜR

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
İzleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni

metin
YAŞAYAN
İzleme Metni
Bilgilendirici
İNSAN
metin
HAZİNELERİ
Tablo 6: 7. Sınıf Türkçe ders kitabı (MEB-1) dinleme metinleri ve türleri
İlk incelenen 7. sınıf Türkçe ders kitabında (MEB-1) sekiz temanın her birinde yer alan
dinleme/izleme metinleri incelenmiş, iki metnin izleme metni olduğu ve diğer metinlerin dinleme metni
olduğu görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise beş metnin hikâye edici, üç metnin bilgilendirici
metin türünde olduğu görülmektedir.
Şiir türünde dinleme/izleme metnine hiç yer verilmediği görülmektedir.
8

Tema
1
2
3
4
5

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

Metin Türü

KARDEŞİM
SEYİT
ONBAŞI
EVLİYA
ÇELEBİ
DELİ
DUMRUL
CAHİT ARF

Dinleme Metni
İzleme Metni

Şiir
Hikâye edici

İLK
ÇOCUKLUK
ARTIK
ANTARKTİKA’DA
BUZ DAĞLARININ
ARASINDAYIZ

Dinleme Metni

metin
İzleme Metni

Bilgilendirici
metin
Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
İzleme Metni

Bilgilendirici
metin

6
7

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

247

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

8

KIRKPINAR’A
ADINI VEREN KIRK
YİĞİT

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin

Tablo 7: 7. Sınıf Türkçe ders kitabı (MEB-2) dinleme metinleri ve türleri
İkinci incelenen 7. sınıf Türkçe ders kitabında (MEB-2) sekiz temanın her birinde yer alan
dinleme/izleme metinleri incelenmiş, üç metnin izleme metni olduğu ve beş metnin ise dinleme metni olduğu
görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise yine üç metnin hikâye edici, dört metnin
bilgilendirici, bir metnin ise şiir metin türünde olduğu görülmektedir.
Tema

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

1

AKILLI KIZ

Dinleme Metni

Metin Türü
Hikâye edici
metin

BAYRAĞIMIZIN
ALTINDA
SÖZCÜKLERİN
GÜCÜ
ANADOLU
ÜSTÜNE
DÜNYA KADAR
PLASTİK
TÜRKİYE’DE
GELENEKSEL
SANATLAR
İLETİŞİM
BECERİLERİMİZ
ELİNİZİN
ALTINDAKİ DÜNYA

2
3
4
5
6

7
8

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Tablo 8: 7. Sınıf Türkçe ders kitabı (Özgün Yayınları) dinleme metinleri ve türleri
Üçüncü incelenen 7. sınıf Türkçe ders kitabında (Özgün Yayınları) sekiz temanın her birinde
yer alan dinleme/izleme metinleri incelenmiş, bütün metinlerin dinleme metni olduğu ve izleme metnine yer
verilmediği görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise iki metnin hikâye edici, geriye kalan altı metnin
ise bilgilendirici metin türünde olduğu görülmektedir.
Metin türlerinde denge gözetilmediği, şiir türünde metne yer verilmediği görülmüştür.
4.
Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme/İzleme Metinleri ve Tür Özellikleri
Tema
1

Metnin Adı

Dinleme/İzleme

KEDİ

Dinleme Metni

İLE

FARE
2
3
4

Metin Türü
Hikâye edici
metin

ATATÜRK’Ü
GÖRDÜM
UZAY
GİYSİLERİ
KARANLIĞIN
RENGİ BEYAZ

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin

Dinleme Metni

Bilgilendirici
metin
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5
6

ROBINSON
CRUSOE
KIZ KULESİ

Hikâye edici

Dinleme Metni
metin
Dinleme Metni

Hikâye edici

metin
HAVA
İzleme Metni
Bilgilendirici
KİRLİLİĞİ
metin
8
ZEYTİNYAĞI
İzleme Metni
Bilgilendirici
ÜRETİMİ
metin
Tablo 9: 8. Sınıf Türkçe ders kitabı (MEB) dinleme metinleri ve türleri
İncelenen 8. sınıf Türkçe ders kitabında (MEB) sekiz temanın her birinde yer alan
dinleme/izleme metinleri incelenmiş, iki metnin izleme metni olduğu ve altı metnin ise dinleme metni olduğu
görülmüştür.
Metin türlerinin dağılımına bakıldığında ise üç metnin hikâye edici, geriye kalan beş metnin
ise bilgilendirici metin türünde olduğu görülmektedir.
Şiir türünde metnin bulunmadığı görülmektedir. Metin türlerinin seçiminde denge
gözetilmediği dikkat çekmektedir.
7

TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmanın bu bölümünde verilerden elde edilen bulgulardan yola çıkarak bir sonuca ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Bu araştırmada 5. sınıf seviyesinden bir, 6. sınıf seviyesinden üç, 7. sınıf seviyesinden üç ve
8. sınıf seviyesinden bir olmak üzere sekiz Türkçe ders kitabının dinleme/izleme metinleri incelenmiş, her
ders kitabında sekiz dinleme/izleme metni olmak üzere toplam 64 metnin türü belirlenmiştir.
Ders kitaplarında yer alan dinleme/izleme metinlerinin büyük bir çoğunluğunun dinleme metni olduğu,
izleme metinlerinin çok az sayıda olduğu hatta bazı ders kitaplarında hiç olmadığı tespit edilmiştir. Beşinci
sınıf ders kitabında sekiz metinden sadece bir tane, altıncı sınıf ders kitabında MEB-1’ de bir, MEB-2’de bir
izleme metni varken özel yayınevinin kitabında izleme metni yoktur. Yedinci sınıf ders kitabında MEB-1’ de
iki, MEB-2’ de 3 izleme metni yer alırken özel yayınevinin kitabında izleme metni bulunmamaktadır.
Sekizinci sınıf ders kitabında ise iki izleme metni vardır. İncelenen 64 metin içerisinde izleme metni sayısı
10’ dur. Günümüzün teknolojik ortam ve imkânları göz önüne alındığında izleme metinlerinin sayı olarak
artması öğrencilerin faydasına olacak ve izleme eğitimini olumlu etkileyecektir. Emiroğlu (2013), dinleme
eğitimi ve izleme eğitiminin birlikte yürütülmesi gerektiğini çünkü içinde bulunduğumuz dönem şartlarının
bunu gerektirdiğini aktarmıştır. Tamtürk (2019:80) araştırmasında, ulaşılan verilere göre “izleme” becerisinin
ihmal edildiğini, daha fazla “dinleme” eğitimine dönük metnin bulunduğunu ve dinleme/izleme metinlerinin
temalar içinde dengeli dağılmadığını ifade etmiştir. Kayırmaz Yavuz (2019:92) izleme metinlerinin görsel
açıdan daha dikkat çekici olduğunu ve daha çok kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
İncelenen ders kitaplarındaki dinleme/izleme metin türlerinde denge sağlanmadığı görülmüştür.
Beşinci sınıf seviyesinde üç metin hikâye edici, üç metin bilgilendirici ve iki metin de şiir türündedir. Altıncı
sınıf seviyesinde MEB-1 kitabında beş metnin hikâye edici, üç metnin bilgilendirici metin türünde olduğu ve
şiir kullanılmadığı, MEB-2 kitabında beş metnin hikâye edici, üç metnin ise bilgilendirici metin türünde
olduğu ve şiir bulunmadığı, Ata yayınlarının kitabında üç metnin hikâye edici, üç metnin şiir ve iki ise metnin
bilgilendirici metin türünde olduğu görülmektedir. Yedinci sınıf seviyesinde MEB-1 kitabında beş metnin
hikâye edici, üç metnin bilgilendirici metin türünde olduğu ve şiir bulunmadığı, MEB-2 kitabında üç metnin
hikâye edici, dört metnin bilgilendirici, bir metnin ise şiir metin türünde olduğu, Özgün yayınlarının kitabında
ise iki metnin hikâye edici, geriye kalan altı metnin ise bilgilendirici metin türünde olduğu ve şiir
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Sekizinci sınıf seviyesinde üç metnin hikâye edici, geriye kalan beş metnin
ise bilgilendirici metin türünde olduğu ve şiire yer verilmediği tespit edilmiştir. İncelenen 64 metin içerisinde
29 metnin hikâye edici, 29 metnin bilgilendirici türde olduğu ve 6 metnin de şiir olduğu tespit edilmiştir. Şiir
türünün ihmal edildiği göze çarpmaktadır. Kemiksiz (2015:27) araştırmasında hikaye türünün dinleme
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metinlerinde en fazla kullanılan tür olduğunu, öğrencilerin ilgisini çekse de uzun vadede bıkkınlık
yaratabileceğini belirtmiş farklı türlerden metinler seçilmesinin uygun olduğunu ifade etmiştir. Gündüz ve
Demir (2020) metin türlerinde çeşitlilik sağlamanın önemine vurgu yaparken Kemiksiz (2015) ise
öykülendirici metinlerin ilgi çekmesi sebebiyle fazla kullanıldığını, farklı türlere yer verilmeye de çalışıldığını
belirtmiştir. Kayırmaz Yavuz (2019:99) metin türlerinin dağılımında yayınevlerinin inisiyatif kullanması
yerine Türkçe Öğretim Programının temel alınması gerektiğini belirtmiştir.
ÖNERİLER
1Dinleme metinleri ile birlikte izleme metinleri de kitaplarda gereken temsil sayısına
ulaşmalıdır. Zira izleme eğitimi görsel ve işitsel araçların birlikte kullanımını ve bu konuda gelişimi sağlar.
2MEB ve özel yayınevlerinin hazırladığı kitaplarda dinleme/izleme metinleri için bir standart
sağlanmalıdır. MEB tarafından aynı sınıf seviyesi için hazırlanan kitaplar arasında bile standart olmadığı
görülmüştür.
3Şiir türünün duygusal gelişimle birlikte bilişsel gelişimi geliştirdiği düşünüldüğünde ihmal
edilmemesi ve özellikle üst sınıflarda daha çok yer verilmesi gerekir.
4Dinleme/izleme metinleri öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olmalı, aynı tür veya tarzda
metinlere fazla yer verilmemelidir.
5Metin seçimiyle ilgili bir komisyon kurulmalı, karar sadece kitap yazarlarına veya
yayınevlerine bırakılmamalıdır.
KAYNAKÇA
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(34)
Gürkan KANAT45
BİR DÜŞÜNCE HAREKETİ OLARAK ANADOLUCULUK AKIMININ ORTAYA ÇIKIŞI
THE EMERGENCE OF THE ANATOLİANİSM MOVEMENT AS A MOVEMENT OF THOUGHT

ÖZ
Anadoluculuk düşüncesinin tarihsel gelişimi ilk olarak 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullara özgü olarak ortaya çıkan bir anlayış olan Anadoluculuk düşüncesi,
bir takım düşünce akımları bağlamında tarihsel olarak ele alındığında ekonomik ve toplumsal düzenlerin var
ettiği yapılardan, bunların birbirlerinden etkilenmesinden beslenerek oluşmaktadır. Birbirinden farklı düşünce
akımlarının var olması ve bunların birbirleri ile aynı yönde veya karşıt görüşlerinin alınması belli bir süre
sonra bu akımların düşünsel anlamda bir taraf haline geldiğinin kanıtıdır. Anadoluculuk düşüncesi de bu
kapsamda değerlendirildiğinde bu duruma benzer bir yol haritası çizmiştir. Bahse konu Anadolucu düşünce
Türkçülük akımının benimsemiş olduğu hayalci tasarımlara tepki göstermiş olup daha çok yerelliğe önem
vermiştir. Bu bağlamda ele aldığımızda bu çalışmada özellikle milliyetçilik kavramı bağlamında bir düşünce
hareketi olarak karşımıza çıkan Anadoluculuk akımının ortaya çıkış aşamasına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Anadoluculuk, Anadoluculuk Düşüncesi, Milliyetçilik.

ABSTRACT
The historical development of the thought of Anatolianism first emerged at the beginning of the 20th
century. The thought of Anatolianism, which is an understanding that emerges specific to the conditions in
Turkey, is formed by feeding off the structures created by the economic and social orders and their influence
on each other, when considered historically in the context of some currents of thought. The fact that there are
different currents of thought and that they have the same or opposite views is the proof that these currents
have become an intellectual side after a certain period of time. When the thought of Anatolianism is evaluated
in this context, it has drawn a road map similar to this situation. The Anatolian thought in question reacted
to the fanciful designs adopted by the Turkism movement and gave more importance to locality. In this context,
in this study, especially in the context of the concept of nationalism, the emergence of the thought of
Anatolianism, which is a movement of thought, will be discussed.
Keywords: Anatolianism, Anatolianism Thought, Nationalism.
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1. GİRİŞ
Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda batılı ülkeler karşısında güç kaybetmesi ile birlikte; devlet
içerisindeki var olan siyasi yapının bozulması ve toprakların elden çıkması neticesinde devletin sürekliliğini
ve bütünlüğünü korumak adına bir takım çarelere başvurulmasına neden olmuştur. Dönem içerisinde çare
arayışları arasında bulunan İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük çerçevesindeki akımlar, dönemin büyük
bir imparatorluğu olan Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına engel olamamıştır. Osmanlı Devleti'nin buhran
döneminde var olan milliyetçilik anlayışlarına alternatif olarak özellikle vatan millet eksenli Anadoluculuk
düşüncesi, böyle bir zamanda ortaya atılmıştır. Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde Anadoluculuk düşüncesi,
Osmanlı Devleti'nin dönem içerisinde bulunduğu çöküş sürecinde meydana gelen krizlere çözüm olmak adına
ortaya atılmıştır.
2. ANADOLUCULUK DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
Anadoluculuk düşüncesi; ilk başlarda Turancılık akımına karşı eleştirel bir söylem tarzında karşımıza
çıksa da aslında resmi milliyetçilik anlayışları olmak üzere birçok milliyetçilik ile karşılıklı olarak etkileşim
içerisindedir. Bu yüzden incelenmeye değer bir konumda bulunmaktadır. Düşünce hareketi olarak karşımıza
çıkan Anadoluculuk, ortaya çıkmış olduğu dönemde toprak kayıplarının fazla olması ve devletin içerisinde
bulunduğu bunalım döneminde var olan mevcut duruma bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Anadoluculuk
düşüncesi bu tepkisini ortaya koyarken aynı zamanda Anadolunun özellikle Türk medeniyetinin merkezine
alınması gerekliliğini savunmaktadır (Korkmaz, 2016: 15).
İçerisinde bulunduğu dönemin ideolojik görüşleri olan İslamcılık,Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi
akımlara tepki olarak doğan Anadoluculuk düşüncesi; temelde Anadolu’yu esas alan bir görüştür. O dönem
içerisinde pek fazla dile getirilmese bile Türk vatandaşların anayurdu olarak kabul edilen Anadolu'ya önem
veren bir anlayış bu döneme egemen olan Pantürkizm ile beraber hareket etmekteydi.
Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ilk dönemlerde Anadoluculuk düşüncesinin memleketçilik gibi
bir kavram ile adlandırılması, aslında 1. Dünya Savaşı sırasında bu düşüncenin bir yansıması olduğunu
göstermektedir. Anadoluculuk düşüncesinde Anadolu; coğrafi bir gerçekliğe dayanarak kültürel ve siyasal bir
hedefe dönüşmüştür.
Anadolu incelendiğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yer olması ve bu imparatorluğun
fetihler ve savaşlar neticesinde vardığı çok dinli ve çok etnik yapılı unusrları barındırması nedeniyle dikkatleri
üzerine çekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda daha doğrusu Osmanlı'nın dünya görüşünde ırk ve ulus
kavramları yer almıyordu. O dönemde Türk kelimesi daha çok Anadolu içerisinde yaşayan köylüleri
kapsamaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Türk kelimesi daha çok kaba ve cahil gibi insanların
küçültücü duruma düşüren bir sıfat olarak kullanılmaktaydı (Timur, 2000: 160).
Türklerin tarihine ve tarihi ile birlikte dili üzerinde yapılan çalışmalar Anadolu’nun dikkatleri üzerine
çekmesine neden olmuştur. Anadolu milleti ile bir birleşme, bir özdeşleşme hareketi kendisini göstermiştir.
1872 yılında Anadolu'da yaz ayında yaşanan kuraklık ve kış ayında gerçekleşen sert kış koşulları açlık ve göç
durumunu beraberinde getirmesi bu duruma örnek teşkil edebilir. Bu dönemde bir yardım kampanyası
başlatılmış olup Anadolu'da bulunan insanlara yer açılmıştır (Kushner, 1998: 70-71). Bu yardım kampanyası
Anadolu halkıyla bir sözleşme örneği olarak değerlendirilmektedir.
Milliyetçilik tanımı Anadoluculuk düşüncesinde bir toplumun, bir cihan ölçüsünde bir kişilik-şahsiyet
kazanmasına neden olan bir güç şeklinde ifade edilmektedir. Bahse konu böyle bir toplum ise sadece millet
bünyesine sahip olan bir toplumun amacı olabilir. Yani kısaca sadece millet haline gelmiş bir toplum doğabilir.
Milliyetçilik; toplum içerisinde insanlara eşsiz bir hareket ve yardımlaşma kaynağı olmakla beraber aynı
zamanda millete bağlılığı, sevgiyi ifade etmektedir (Turhan, 1942: 257).
Anadoluculuk aslında büyük Türkiye davasıdır. Burada büyük Türkiye kavramı büyük toprak parçası
demek değildir. Anadolu üzerinde bulunan büyük Türk kültür ve sanatını içeren, bağımsız ve bir o derece de
güçlü Türk iktisadı demektir. Anadolu'nun ele geçirilmesine bakıldığında bu olayın birden bire
gerçekleşmediğini görmekteyiz. Anadolu topraklarını vatan edinip burada yaşamak için milyonlarca insan
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savaşmış ve ölümü göze almıştır. Bu gibi durumları bilmek esasında insanları Anadolu toprağına bağlar. Bu
kapsamda çıkarılacak sonuç; tarih şuuru olmayan insanların vatanının, toprağının ve kültürünün değerini ve
manasını anlayamayacağıdır. Gerçek milliyetçilik; nasıl ki her şeyin bir tarihi varsa kendi vatanının da bir
tarihinin olduğunun unutulmaması ve onun bilincinde olunmasıdır. (Kaplan, 1986: 4).
Sonuç olarak Anadoluculuk aslında bizlerin kim olduğumuz sorusu ve aynı zamanda nereye ait
olduğumuz şeklindeki sorulara cevap bulma arayışı içerisinde olmaktır. Anadoluculuk düşüncesi tarihsel
anlamda kimlik, vatan ve ulus gibi kavramların yeniden tanımlanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşte
bu haliyle kavramsal yapısı ve kendisine özel bir bakış açısı olan bir düşünce akımıdır, bir ideolojidir
Anadoluculuk. Özellikle 20. yüzyılda ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar sonucu belirli aydınlarca
benimsenmiş bir ideolojidir. Temelde Anadoluculuk düşüncesi, Anadolu topraklarını merkezi konuma alan
ve bu alanda yeni bir siyaset yapma-kimlik sahiplenme sürecini temsil etmektedir. Bahse konu düşüncenin
tarihi incelendiğinde kendisinin Milli Mücadele Döneminde savunulduğunu ve çoğu aydın kesim tarafından
da iyimser şekilde karşılandığını görülmektedir. Anadoluculuk yaklaşımı işte bu şekilde sistemli olarak
karşımıza bir aydın veya elit hareketi olarak çıkmaktadır.
3. SONUÇ
Bu çalışmada bir düşünce hareketi olarak anadoluculk akımının gelişimi üzerine kısa bir değerlendirme
yapılmaya çalışılmıştır. Anadolucu düşünce kapsamında ele alınan temel vurgunun vatan kavramı üzerine
olduğunu belirtmek gerekir. Buradaki vatan kavramı, bir arada yaşayan insanların birbirinden ayırıcı olan
inancını ifade etmektedir. Gerek İslamcılık gerek ise Turancılık akımında vatan kavramı birbirinden farklılık
arz etmektedir. İslamcılık akımında vatan kavramı Müslüman bireylerin-unsurların ağırlıklı oldukları yerleri
ifade ederken, Turancılıkla ise Türk olan ve Türk dili konuşan ülkelerin tamamını ifade etmektedir. Konumu
gereği Anadoluculuk düşüncesi ise sınırları tamamen çizilmiş Anadolu coğrafyasında merkezi konuma alan
bir milliyetçilik anlayışını ifade etmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde yapılan çalışmalar ve
Anadolucu düşünceyi savunanların genel olarak Anadolu’nun yurt edinilmesini 1071 tarihine (Malazgirt
Muhaberesi) dayandırmaktadırlar. Bu tarihten itibaren Türklerin birçok alanda mücadelede bulunduğu açıkça
ortadadır. Özellikle Haçlılar ve Bizanslılarla yapılan savaşların, Anadolu’nun sınırlarının oluşmasında ve
oldukça kuvvetli bir medeniyetin var olmasındaki temellerin atılmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz.Bu
bakış açısı ile değerlendirdiğimizde Anadoluculuk düşüncesi yeni milliyetçilik anlayışı olarak
tanımlanabilmektedir. Anadoluculuk milliyetçiliğe diğer bazı ideolojilerde olduğu gibi sadece vatan ve
coğrafya kavramına değinmez. Bu düşünceye göre vatan, tarih coğrafya ilişkisinin birleşiminden meydana
gelmiştir. Türk ırkının tarihsel süreç içerisinde Anadolu coğrafyasından çok farklı bir hal aldığını ve onunla
tek bir vücut haline geldiğini düşünürken aynı zamanda da Anadolu'nun içerisinde bulunduğu coğrafya ve
tarih içerisindeki soy birliği maddi ve manevi olan bir kültürü meydana getirmiştir.
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Hatice BAYGUTALP46; Hanifi PARLAR47
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ: ENDÜSTRİDE MESLEKİ GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE IN INDUSTRY

ÖZ
Bu çalışmada gürültünün insan sağlığına verdiği etkiler anlatılmaktadır. Aşırı gürültüye maruz kalmak
işitme sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya nüfusunun
yaklaşık %5'i (veya 360 milyonu) engelleyici bir işitme bozukluğuna sahiptir. Gürültü özellikle kentsel
alanlarda insanları etkileyen ve aynı zamanda stres ajanı olarak da kabul edilmektedir. Hastalık Kontrol
Merkezi (CDC), 22 milyon işçinin her yıl işyerinde potansiyel olarak zararlı gürültüye maruz kaldığını ve
bunun insan sağlığını etkileyen çevresel bir sağlık sorunu olduğunu bildirmektedir. Mesleki gürültü sorunu
sadece insanlarda işitme kaybına neden olmamaktadır. Buna ek olarak; biyokimyasal, psikososyal ve
fizyolojik değişikliklere neden olmaktadır. Bu sebeple çevresel gürültünün halk sağlığının olumsuz etkileri
üzerine yapılan çalışmalarda artış gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, endüstri, gürültü, risk, güvenlik.

ABSTRACT
In this study, the effects of noise on human health are described. Exposure to excessive noise is one of
the main causes of hearing problems. According to the World Health Organization (WHO), about 5% (or 360
million) of the world's population has a disabling hearing impairment. Noise is considered as a stress agent
that affects people, especially in urban areas. The Centers for Disease Control (CDC) shows that 22 million
workers are exposed to potentially harmful noise in the workplace each year. It is known to have an
environmental health problem affecting human health. Occupational noise problem does not only cause
hearing loss in humans. In addition; causes biochemical, psychosocial and physiological changes. For this
reason, an increase is observed in the studies on the negative effects of environmental noise on public health.
Keywords: Occupational health, industry, noise, risk, safety.
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1.
GİRİŞ
Gürültünün çevresel bir kirletici olarak rolü ve bunun sağlık üzerindeki etkisi son zamanlarda dikkat
çekmektedir. Endüstrinin gelişmesiyle gürültü maruziyeti ve işitsel etkiler arasındaki ilişki bilinmektedir.
Çevresel gürültü maruziyetinin halk sağlığı açısından olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Wu vd.,
2017). Çalışma ortamında 1 dB’lik bir artışın iş aktivitelerini, stresi ve fiziksel çalışma koşullarını etkilediği
görülmektedir (Burns vd., 2016). Uluslararası Çalışma Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre sanayide çalışan işçiler çeşitli mesleki risklere maruz
kalmaktadır (Harmse vd., 2015).
Mesleki gürültü sonucu oluşan işitme problemleri genellikle simetriktir. Son on yıldaki çalışmalar
mesleki gürültü kaynaklı işitme kaybı olduğunu göstermektedir. Mesleki gürültü maruziyeti ve işitme kaybı
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek zordur (Wang vd., 2016). Bu maruziyetin iş sonucu olduğunu
kanıtlayabilmek için kişinin hastalık öyküsüne bakılması gerekmektedir. Aynı zamanda işe giriş muayeneleri
ile doğru sonuca ulaşmak daha kolaydır. İşitme kaybı mesleki gürültü maruziyetinin neden olduğu iyi
belgelenmiş birincil biyolojik etkidir (Chen vd., 2017). Mesleki gürültü de işitme kaybına ek olarak, vücutta
psikososyal, fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden olabilir (Nserat vd., 2017). Başka olumsuz
sonuçlara neden olabilecek en kritik mesleki riskler arasındadır (Mohammadi vd., 2016).
Ses; sıvı ve katı cisimlerde moleküler titreşim temeline dayanan, dalgalar halinde yayılan bir enerji
çeşididir. Sesin Frekans (pitch) ve şiddet (loudness) olmak üzere iki temel özelliği vardır. Bu özelliklere
baktığımızda Frekans saniyedeki titreşim sayısını ve sesin yüksek mi, yoksa düşük mü olduğunu
tanımlamaktadır. Frekans; Hertz olarak ölçülür ve insanların genellikle 500 – 2000 Hz arası konuştukları
hesaplanmaktadır. Fakat insan kulağı ise 16 – 20000 Hz arasındaki sesleri duymaktadır. Belirtilen sınırların
dışındaki sesler duyulmayabilir ancak zararlı etkileri sürmektedir. Frekans bilgilerine göre 16 Hz den düşük
olan seslere subsonik, 20000 Hz den büyük olan seslere ise ultrasonik sesler olarak ifade edilmektedir. Sesin
şiddeti ise ses enerjisinin sayısal çokluğudur ve aynı zamanda kulak kepçesine ulaşan sesin şiddetini tanımlar.
Sesin şiddeti Desibel (Db) olarak ölçülür. İnsan kulağının işitebildiği en yüksek ve en düşük ses şiddeti ise 30
dBA ile 140 dBA arasındadır.
2.
ENDÜSTRİ
Endüstri ülkemizde ve tüm dünyada 19. yüzyıl itibariyle büyük önem kazanmıştır. Endüstri,
hammaddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin insanların rahatlıkla kullanılabilmesi için hazır hale
getirilmesidir. Ayrıca ülkelerin gelişmesinde ve istihdamda önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkelerin
zenginliklerinin büyük bir kısmının sanayinin gelişmesi ile alakalı olduğunu görmekteyiz
(www.bilgiustam.com).
Endüstri İngiltere başta olmak üzere batı Avrupa ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde
gelişmeye başlamıştır. Sanayinin gelişmesiyle insan gücüyle yapılan el emeğinin yerini kısa zamanda seri
üretim yapan makineler almıştır (www.bilgiustam.com). Fakat endüstrinin gelişmesi aynı zamanda iş kazası
ve meslek hastalıklarının başlangıcı olmuştur. Üretilen malların pazarlanması ile iş sağlığı ve güvenliği
alanında farkındalıkların göz önünde bulundurulduğu bir döneme geçiş yapılmıştır. Çünkü son yüz yılda
endüstri ülke ekonomisini yönlendirmektedir. Bu sebeple uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün kurulması ile endüstri alanında iyileştirilmelere gidilmiştir. Aynı zamanda ülkelerin yer altında
olan kaynaklarını değerlendirmesi, iş konusunda istihdamların yapılması, ürünlerin uzun ömürlü ve
pazarlamada daha kolaylık sağlaması konularında önemli imkanlar sunmaktadır (www.bilgiustam.com). Bu
sebeple 1830’lu yıllarda ilk olarak İngiltere’nin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alması ve denetimleri ile
koşulları iyileştirmeye giderek endüstri anlamında güçlü hale gelmesine sebep olmuştur. İngiltere’den sonra
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirerek endüstri alanında
iyileştirmeler yapmıştır.
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3.
Gürültü
İş yeri ortamındaki en önemli fiziksel faktörlerden biri de gürültüdür. Endüstriyel makina ve araçların
çıkardığı sesler, yeterli önlemler alınmadığı takdirde çalışanlara önemli ölçüde zarar vermektedir. İş
ortamındaki sesin yüksekliği sadece işitme kaybı değil birçok hastalığa da sebep olmaktadır. Çevre kirliliğinin
en yaygın kaynaklarından biri olan gürültü, toplumun hızla kentleşmesi ve sanayileşmesi ile orantılı olarak
daha ciddi sebeplere yol açmaktadır (Liu vd., 2018). Gürültü, arzu edilmeyen ve suni olarak meydana getirilen
rahatsız edici sesler şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda oluşan ses seviyesi insanı etkileyen
önemli bir sorundur. Avrupa'da, gürültüye maruz kalma, diğer çevresel zararlara göre daha fazla artış
göstermektedir (Park vd., 2017). Gürültü aynı zaman da stres ajanı olarak kabul edilmektedir. Bu stres ajanı
zamanla insanlarda sinir sistemi hastalıklarına sebep olmaktadır. Sesin temel özelliklerini yani şiddet ve
frekans aralığını tanımladığımızda, insan algıladığı desibel ve Hertz birimlerinin ölçümleri ile belirlenen sayı
aralığındaki sesleri duymaktadır.
Gürültünün frekans bantlarına göre sınıflandırılması (İstanbulluoğlu ve Kır, 2016):
1. Frekans Bandına göre; sürekli dar bant gürültüsü ve sürekli geniş bant gürültüsü
2. Zamana bağlı olarak; kararlı gürültü, kararsız gürültü, dalgalı gürültü, kesikli gürültü ve anlık
gürültü.
3.1.
Gürültü Ölçümünde kullanılan Cihaz Sistemi
Ortamdaki ses düzeyini belirlemek için kullanılan elektronik cihazın iki farklı tipi vardır: Ses seviye
ölçer ve dozimetredir. Ses seviye ölçer aleti ile yapılan ölçümlerde ortamdaki sesin şiddeti doğrudan
okunabilmektedir. Dozimetre ise vücuda takılarak çalışma sonuna kadar ölçüm yapan bir alettir. Bu özellikler
göz önünde bulundurulduğunda genel olarak ses seviye ölçer tercih edilmektedir (Özkan vd., 2018, Anonim,
2011).
Gürültü ölçümünün gerçekleştirilmesi için tüm prosedüre uyulmalı, mevzuata göre ölçüm ve
değerlendirme yapılmalıdır. Ölçüm değerlendirmesinde hesaplama yapılırken 80-140 dB aralığı ele alınarak
sonuç elde edilir.
3.2.
Endüstriyel Alanlarda İç Ortam Gürültüleri
Endüstriyel alanlarda gürültü problemlerine baktığımızda özellikle bazı sektörler daha çok dikkat
çekmektedir. Gürültü sorununu yaşayan alanlar ise metal, tekstil, otomotiv, kimya ve dökümhaneler olduğu
bilinmektedir (Gönüllü vd., bt.). Gürültü genellikle fabrikalarda kullanılan ekipmanlardan kaynaklanmaktadır.
Endüstride birçok makine çeşidi olması sebebiyle farklı gürültü seviyeleri ile karşılaşılmaktadır.
Tablo 1. Bazı endüstriler’de kullanılan ekipmanlara ait ses güç seviyeleri (Gönüllü vd., bt.)
Ekipman
Ses Güç Seviyesi,
dBA
Santrifüj
45-77
fanlar
(0,05-50
m3/dak)
Kompresörler
85-120
(3,5-17 m3/dak)
Soğutma
95-120
kuleleri
Elektrikli
96-126
testereler
Jeneratörler
99-119
(1,25-250 kVA)
Endüstriyel
100-107
titreşimli elekler
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Şahmerdanlar

103-131

(6 ton)
Pnömatik
el
105-123
aletleri
Santrifüj
110-137
pompaları ( 1600
d/dak)
Pistonlu
115-138
pompalar ( 1600
d/dak)
Endüstride kullanılan makine çeşitlerinin ses seviyeleri sınırı geçmemesine rağmen uzun süre aynı
seviyede gürültüye maruz kalan işçilerin zamanla meslek hastalığına yakalanmasına sebep olmaktadır.
İşçilerin maruz kalacakları gürültü seviyeleri saatler ile sınırlandırılmalı ve koruyucu tedbirler ile bu
problemin önüne geçilmelidir.
Tablo 2. Endüstriyel sanayide çalışan işçinin maruz kalabileceği gürültü seviyesi, dBA (Gönüllü
vd., bt.)
Çalışma
Maksimum
Maksimum
süresi, saat
gürültü
değeri, gürültü
değeri,
dBA (OSHA)
dBA
(Gürültü kontrol
yönetmeliği)
80
7,5
90
8
4
92
6
3
95
4
2
97
3
1,5
100
2
1
102
1,5
0,75
105
1
0,5
110
0,5
0,25
115
0,25
0,125
4.
MESLEKİ GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
İnsanlarda gürültü maruziyetinin fizyolojik ve psikolojik etkileri yavaş yavaş görülmektidir. Uzun
vadede ortaya çıkan olumsuz psikolojik sonuçlar, agresif davranış, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, stres, baş
dönmesi, baş ağrısı, öfke, konsantrasyon eksikliği ve uyku bozukluğuna sebep olur (Alimohammadi, vd.,
2018). Gürültünün insan üzerindeki zararlı etkileri genellikle belirgin değildir. Ancak kronik gürültüye maruz
kalmanın sonuçları yıllar sonra insanlar ve çevreleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çevresel gürültünün
etkileri yaşam kalitesi ile yakın ilişkilidir (Krukle, 2017). İnsan üzerindeki etkisine baktığımızda ön plana
çıkan durumlar şöyledir; can sıkıntısı, iletişimi engelleme ve sürekli duyma bozukluğudur.
Gürültüyü ses seviyesine göre sınıflandırmak gerekirse 30 dBA ile 140 dBA arasında gerçekleşen
problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin sınıflandırılmasında 30-65 dBA seviyelerindeki gürültülerin
kişide konfor açısından düşüşler yaşatmaktadır. Buna ek olarak uyku bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu,
sıkılma duygusu ve kızgınlık meydana gelmektedir. Kalp atışının değişimi, solunumun hızlanması ve
beyindeki basıncın azalması gibi birçok fizyolojik problemlerin sebebi ise 65-90 dBA seviyesindeki
gürültülerdir. Son olarak 90-140 dBA arasındaki gürültüler ise tamamen baş ağrısı ve kulaktaki bozukluğa
sebep olmaktadır. Kulak zarının patlaması en kötü sonuçtur (Bilgili, vd., 2011).
Gürültünün ses seviyelerine göre verdiği zararları sınıflandırırken en dikkat etmemiz gereken durum
ise insan sağlığı üzerindeki etkileridir. Bunları fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkenleri olarak
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ayrılmaktadır. İnsan vücuduna verdiği etkilere baktığımızda işitme hasarları, kalp atışındaki bozukluklar,
metabolizma ve uyku bozuklukları görülmektedir. Psikolojik ve performans etkilerinde ise sinir sisteminin
dejenere olması ve konuşma, dinleme gibi problemlerin yaşanmasıdır.
5.
GÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
Gürültü kirliliğini azaltmak için, çalışma ortamında gürültüye yönelik alt yapının oluşturulması, beden
ve ruh sağlığını bozmayacak çevrenin geliştirilmesi, ve mevzuata uygun denetimlerin yapılması ön planda
tutulmalıdır (Passchier- Vermeer vd., 2000). Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya nüfusunun yaklaşık
%5'i (veya 360 milyonu) engelleyici bir işitme bozukluğuna sahiptir. Aşırı gürültüye maruz kalmak işitme
sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir (Kowalska ve Zaborowski, 2017).
Gürültü ile ilgili standartlara bakıldığında ise; Ticarette gelişen engellerin kaldırılmasına ilişkin 1985
yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu yani Avrupa Birliği tarafından önemli bir karar alınmıştır. Alınan bu
karar sonucu belli ölçüler dahilinde mevzuat yapılarak Avrupa Birliğine üye olan devletlerin oluşturduğu
yasalar birbirine uyumlu hale getirilmiştir. Oluşturulan ‘yeni yaklaşım’, belirli endüstriyel sektörlerde farklı
ulusal düzenlemelerden dolayı ticarette oluşan kısıtlamaların kaldırılması hakkında mevzuat uyumu
sağlamıştır. Sektörlerden birini örnek vermek gerekirse makineden dolayı oluşan gürültülerin değerlendirmesi
hakkındadır. En temel oluşturulması gereken prensip sınır değer ve etkin değer kavramlarının yer almasıdır.
Özellikle sağlık, güvenlik gereklilikleri ve hedeflere ulaşabilmek için hangi standartların uyulması gerektiği
yazılmalıdır. Aynı zamanda mevzuattaki maddelere göre iş yerlerinde gürültü ile ilgili risklerin belirlenip
değerlendirilmesi, bu risklerden doğacak maruziyetlerin azaltılması için önlem alınması, işçilerin eğitimi
sağlanarak ve kişisel koruyucuların önemi anlatılarak çalışanların sağlığına dikkat edilmesi ile daha verimli
başarılar elde edilebilir. Bu kişisel koruyucuların kullanımı mecburi olmasına rağmen, gönüllülük esasına
dayandırılarak daha kesin çözümler oluşturulabilir (Özkan vd., 2018).
Gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliği incelediğimizde (Resmi gazete, 2013);
•
İş veren risklerin kaynağını belirlemek ve kaynakta yok etmek ya da zararın aza indirilmesi için
önlem alması gerekmektedir.
•
Gürültü maruziyeti ile ilgili farklı çalışma yöntemleri bulunmalıdır.
•
İş ekipmanlarının seçilmesinde ve çalışma alanları gürültü seviyesine göre tasarlanmasında
dikkat edilmelidir.
•
Çalışanlara, işveren tarafından bilgi ve eğitim verilmelidir.
•
Çalışanların maruz kaldığı gürültü süresi sınırlandırılmalıdır.
•
Ekipmanların kullanılmasında işveren dikkat etmelidir.
6.
SONUÇ
Mesleki gürültü çalışanların bulundukları ortamlarda sürekli aynı ses şiddetine maruz kalmasıyla
hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır. Ses şiddetinin en düşük ve en yüksek seviyesinin 30 dBA ve 140
dBA arasında olduğu tanımlanmaktadır. Mesleki gürültü sonucu işitme kaybı haricinde vücutta hem psikolojik
hem de fizyolojik etkiler görülmektedir. Bu sebeple insanlarda rahatsızlık, konforsuzluk, uyku bozukluğu,
kalp atışının değişimi, solunumun hızlanması ve beyinde oluşabilecek rahatsızlıklar görülmektedir.
Gürültünün çevresel kirletici olması ve insan sağlığı üzerine etkisi araştırılmıştır. Uluslararası
çalışmalarda araştırmaları sonucu endüstri sektöründe çalışan işçilerin sağlık tehlikelerine maruz kaldığı
ortaya çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği fiziksel faktörler arasında en büyük sorunlardan biri gürültüdür.
Endüstride makine ve teçhizatın çıkardığı seslerin çalışan mavi yakalı işçilere verdiği zararın yüksek olduğu
bilinmektedir. Sürekli olarak aynı gürültüye maruz kalan insanların zamanla işitme kaybı yaşadığı
görülmektedir. İşitme kaybı genel olarak iletim tipi, sensörinöral ve mikst (karışık) olarak
sınıflandırılmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için gereken tedbirler ile çalışanları korumak
gerekmektedir. Aynı zamanda endüstriyel alanlarda iç ortam gürültülerine bakıldığı zaman öncelikle en çok
gürültü problemi yaşayan sektörler metal ve otomotiv gibi alanlardır. Çalışma ortamındaki ses seviyesini
ölçmek için iki farklı cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazlar ile düzenli ölçümler amacına uygun yapılmalıdır.
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Endüstri sektöründe ses seviye sınırlarını ayarlayarak ve çalışanlara yönelik koruyucu tedbirler alarak sorun
giderilebilir.
Gürültü denetimine yönelik tüm çalışmalar, konuya planlı ve koordineli bir biçimde yaklaşmayı
gerektirir. Bu açıdan, planlama, yapım, uygulama ve denetim aşamalarında konuyla ilgili kurum ve
kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Gürültünün denetlenebilir bir çevre kirliliği olduğu ve insan-toplum
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, denetimi için, olanaklar çerçevesinde gerekli önlemler
alınmalıdır. Gürültü engelleri, gürültünün daha yapıya gelmeden denetimini sağladığından, yapı kabuğunda
yalıtım önlemlerinin azalmasını sağlayarak, ülke ekonomisi açısından giderlerin azalmasına da katkıda
bulunur.
Gürültü maruziyeti, oluşması sonucunda işitme kaybının gerçekleşmesi haricinde, çalışma alanlarında
gürültünün olması iletişimde oluşacak olumsuzluklardan dolayı iş kazası riskini de arttırmaktadır. Aynı
zamanda gürültü psiko-sosyal problemlere de sebep olmaktadır. Ülkemizdeki hedeflerden biri de istihdamın
kalitesini arttırmaktır. Gürültü nedeniyle işitme kaybı yaşayan insanların sayısının azaltılması bu hedefin belli
bir bölümünü oluşturmaktır. İşitme kaybı belli bir zaman ve ölçüde gerçekleşmesi sonucu bu olay meslek
hastalığına dönmektedir. Bu sebeple işe alımlarda çalışacak kişilerin öncelikle yönetmeliğe göre işyeri
hekiminin sağlık problemi olmadığına dair rapor vermesi ve düzenli periyotlarla eğitimler alarak, kişisel
koruyucu donanımlar ile tedbir almalıdır. Gürültü sebebi ile doğacak maruziyetler sadece çalışanı
ilgilendirmemektedir. İş veriminde kendi üstüne düşen yükümlülük ve sorumlulukları (maddi ve manevi
açıdan) yerine getirmesi gerekmektedir.
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(36)
Hatice ÜNAL48
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ DİN SİYASET İLİŞKİLERİ
POLİTİCAL RELATİONS İN THE DEMOCRATİC PARTY ERA

ÖZ
Din ve siyaset ilişkisi toplumların kaderini değiştiren iki olgu olmuştur. Bu iki kavram tarih boyunca
birbirini desteklemiştir. Bu durum Cumhuriyet ilan edildikten sonra, çok partili hayata geçişte ve sonrasında
devam etmiştir. Bu çalışmada, DP’nin iktidarda olduğu 1950-1960 dönemi din-siyaset ilişkisi
incelenmektedir. Çalışma DP’nin iktidar olduğu dönemi almaktadır. Geniş bir dönemin alınması birçok farklı
konular hakkında bilgi edinilmesini sağlayacaktır. İncelenen dönemin, din politikaları, din-siyaset ilişkisi, çok
partili siyasal yaşama geçilmesi incelenmiştir. Ayrıca DP’nin din eğitimi politikalarıyla bilgi verilmektedir.
Sonuç olarak, tek parti döneminden, çok partili hayata geçişte ve sonrasında DP’nin din-siyaset ilişkisi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din, Siyaset, Demokrat Parti, Çok Partili Hayat, Din Eğitimi.

ABSTRACT
The relationship between religion and politics has been two cases that changed the fate of societies.
These two concepts supported each other throughout history. This situation continued after the declaration of
the Republic and after the transition to multi-party life. In this study, the relationship between religion and
politics in the period of 1950-1960, when DP is in power, is examined. The study takes the period in which
DP is ruled. Taking a large period will provide information about many different subjects. The politics of
religion, the relation between religion and politics and the transition to multi - party political life were
examined. In addition, information is provided by the religious education policies of Dp. As a result, the
relationship between DP and religion and politics was examined in the transition from single-party period to
multi-party life.
Keywords: Religion, Politics, Democratic Party, Multi-Party Life, Religious Education.
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GİRİŞ
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ilki 1925 ikincisi ise 1930’da olmak üzere iki kez
çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış ama istenilen sonuç alınamamıştır. 27 yıl tek parti iktidarını elinde
bulunduran CHP, 1946 DP’nin kurulması, 1950 seçimlerinde DP’nin iktidar olmasıyla yönetimi bırakmıştır.
27 yıllık CHP iktidarı 1950 yılında son bulmuştur. 1950 seçimlerinden başlayıp 27 Mayıs 1960’a kadar geçen
10 yıllık süreç Türk siyasi tarihinde Demokrat Parti dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde Türkiye birçok
değişim ve gelişim yaşamıştır.
Demokrat Parti’nin dine bakış açısı, hem muhalefette yer aldığı 1946-1950 arasındaki dönemde hem
de iktidar da bulunduğu 1950-1960 yılları boyunca en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Demokrat
Parti’nin dine bakışının nasıl olacağı, daha parti kurulmadan önce merak edilen bir konudur. Aslında dine
bakış açısı belli ama ilerleyen zamanlar da nasıl bir politika izleyeceği kesin olarak bilinmiyordu.
DP’nin iktidar olduğu dönemde laiklik en önemli meselelerden biri olmuştur. Demokrat Parti’nin
kuruluşu ile birlikte her alanda olduğu gibi dinsel özgürlükler konusunda da iki parti birbirleri ile daha
demokrat olma veya görünme yarışına girmişlerdir. Bu dönemlerde özellikle din alanında yürütülen
politikalarda bazı değişikliklere gidilmiştir. DP, laiklik konusunda temkinli davranmış, dinsel özgürlükler ile
ilgili net bir tavır takınmak yerine seçmenlere vaatler vermiştir.
DP döneminde din politikası anlamında en önemli adımlarından biri CHP’nin Arapça ezan yasağını
kaldırmak olmuştur. Ezanın tekrar Arapça olması halkın DP’ye olan güvenini ve sempatisini arttırmıştır.
Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yanında, DP’nin din eğitimi açısından yapmış olduğu en önemli
çalışma ise Yüksek İslam Enstitüleri açmıştır.
1950-1960 yılları arasında iktidarda bulunan Demokrat parti çeşitli açılardan Türkiye’nin
demokratik gelişimini ve kalkınmasını etkilemiştir. Bu dönem içinde çeşitli din politikaları düzenlemiştir. Bu
çalışma da ise DP’nin din politikaları, din-siyaset ilişkileri, bu anlamda neler yapıldığı CHP’den devraldığı
iktidar da din-siyaset bağlamında ne gibi faaliyetler anlatılmaktadır.
DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ
Dinler genellikle içlerinden çıktıkları toplumun değerlerini, yansıtmakla birlikte, doğdukları ortam
değiştikten sonra da varlıklarını sürdürürler. Dinlerin siyasal hayata etkisi iddia edilse de, gerçekte dinler,
getirdikleri kurallar ve inançlardan çok din adına konuşan insanların davranışlarına göre şekillenir. Dinlere
mal edilen bu durum o anda o toplumun koşullarını gösterir. Dinin gerçekte insanlık tarihi boyunca pek çok
dönemde aşağı halk tabakasının, üst tabakaya kendini tanımlaması din-siyaset ilişkileri bakımından bir
dayanak olmuştur.
Din ve siyaset ilişkisi, insanın tarihsel serüveniyle birlikte ortaya çıkan ve uzun bir süre içinde
değişik boyutlar kazanan bir olgudur. Çünkü din, doğası gereği toplumun bütün katmanlarında, toplumun
oluşturduğu bütün kurumsal yapılarda kendini bir şekilde hissettiren bir olgudur. Böyle olunca siyaset ve idare
alanlarını ve bu alanda gerçekleşen faaliyetleri ve ilişkileri dinden bağımsız bir olgu olarak görmek ve
değerlendirmek pek mümkün değildir. Din ile ilişkisi görmezlikten gelinerek yapılan siyasal ilişkiler
yetersizdir. Zira siyaset sosyolojisinin aile, eğitim, ekonomi, kültür gibi temel kurumları arasında yer alan din
ve siyaset ilişkisi, toplumun diğer kurum ve olgularıyla olduğu gibi birbirleriyle de etkileşim
içerisindedirler.(Turan ve Temizel 2015: 88)
Din; sahip olduğu normlar, değerler ve inançlar sayesinde insan ve toplum eylemlerini önemli
ölçüde etkilemektedir. Sosyolojik gerçeklikte, din ve siyaset ilişkisi tarihsel bir süreci belirtmektedir. Din ve
siyaset ilişkisinde tartışma konusu olan bazı sorunlar günümüzde güncelliğini korumaktadır. Bu durum, din
ve siyaset ilişkileri ekseninde geçmişte yaşayan teorik veya pratik düzeydeki sorunların devam ettiğinin
göstergesidir.
Din ve siyaset arasında yakın bir ilişki göze çarpmaktadır. Buna göre devlet, iktidar, egemenlik ve
bunlara bağlı olarak siyaset söz konusu olduğunda bunların meşrulaştırılmasını sağlamada çoğu kez din
faktörünün devreye girdiği görülmektedir. Dinin öne çıkması hem siyasal sistemle ilişkileri hem de siyasetin
aktörü olan insanın inanç, tutum ve davranışlarındaki yerinden kaynaklanmaktadır.(Adıgüzel :55)
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Din olgusunun siyasal tutum ve davranışları etkilemesi bakımından karmaşık bir ilişki düzeni
yarattığı söylenebilir. Çünkü tarih boyunca siyasal iktidarlar, siyasal otorite ve egemenliklerinin
meşrulaştırılmasında önemli ölçüde din faktörü kullandıklarından dolayı, din-siyaset ilişkileri her dönem
dikkat çeken bir konu olmuştur.
Din ve siyaset ilişkisinin kazandığı içeriğe göre, din, siyasal yaşamın bazen nesnesini bazen de
öznesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, dinsel inançlara bağlılık ile siyasal inançlara bağlılığın benzer bir
durum yarattığı ileri sürülebilir.(Turan ve Temizel 2015: 90)
Dinsel inançların egemen olduğu toplumlarda, siyaset ile din arasında sıkı bir ilişki vardır. Siyaset
adamı dini iki şekilde kullanabilir:
1)İktidarı elde edebilmek için,
2)İktidardayken kitleleri daha kolay yönetebilmek için. İki durumda da din, siyaset adamının elinde
bir araçtır.(Ceylan, 2007: 10)
Muhalefette Olduğu Dönemde DP’nin Din Anlayışı
7 Ocak 1946 yılında Demokrat Parti kuruluş, 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp, iktidara gelmiştir.
Bu tarihlerde muhalefet için, din önemli bir olgudur. Çok Partili hayata geçişle halkın dikkatini çekmek daha
önemli bir hal almıştır. Din halkın dikkatini çekmesinde önemli bir yapı taşıdır. Demokrat Parti kurulmadan
önce halk arasında en çok tartışılan konu din ve devlet ilişkileri, laiklik ve ibadet özgürlüğü konuları olmuştur.
Demokrat Parti’nin kurulduğu gün açıklanan parti programında Atatürk ilkleri de yer almaktadır.
Aslında CHP' deki dine karşı tutum değişikliğine ilişkin düşüncelerin, tartışmaların çok partili
yaşama geçilmeden önce başladığı söylenebilir. Bu çerçevede kimi CHP'liler tarafından dinde reform
düşüncesi ortaya atılmıştır. Bunların düşünceleri şöyle özetlenebilir: dünya işleriyle din işlerinin tamamen
aynı olduğu bir düzende, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma gereksinim yoktur, ibadetler Türkçe
yapılmalıdır, ibadet yerleri Türk geleneklerine uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Halkevleri ibadet yerine,
ibadet yerleri de Halkevlerine benzer bir hale getirilmelidir, ruhbanlığın gereği olan her şey ortadan
kaldırılmalı, cüppe, sarık gibi dinsel kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmalıdır, ibadet usul ve zamanlan yeniden
düzenlenmelidir.(Nal: 139)
Mevcut iktidar(CHP) ve Demokrat Parti’nin laiklik algıları karşılaştırıldığında, Demokrat Parti’nin
laiklik algısının ve din hakkındaki yaklaşımının halk tarafından daha ılımlı bulunduğu ifade edilebilir.
Demokrat Parti’nin tepe yöneticileri laiklik ve din konusunda Cumhuriyet Halk Partililerden çok farklı bir
düşünce içinde değildirler. Ancak Demokrat Partili bazı yöneticiler, özellikle Adnan Menderes, muhafazakâr
kesimin beklentilerini karşılamak adına konuşmalarında dini alana girmekten, dini konularda vaatler
vermekten geri kalmamıştır. (Kırkpınar, 2018: 351)
1950-1960 DP’li dönemde İslami kesimlerin siyasal iktidarı belirlemesinden değil 1946 sonrasında
dinsel güçlerin siyasal iktidarı denetlemesinden söz edilebilir ki; ona göre siyasal iktidarın denetlenmesinden
anlaşılması gereken demokratik ortamda siyasal iktidarın oy kaygısıyla bir takım dinsel talepleri karşılama
ihtiyacı hissetmesidir. Bu tespitleri şöyle anlamak gerekmektedir: İktidara ulaşmak için çok partinin yarıştığı
bir siyasal atmosferde oy kaygısı nedeniyle artık din göz ardı edilebilecek bir unsur olmaktan çıkmıştır.(Aşgın,
2018: 161)
Demokrat Parti Dönemi Din-Siyaset İlişkisi
Yakın tarihimizin kırılma noktalarından birini, “merkez” (tek parti) ağırlıklı siyasal düzenden “çevre”
(toplum) ağırlıklı siyasal bir sisteme geçiş olarak belirlersek, bu süreç içinde Demokrat Parti’nin önemli bir
yeri vardır. Merkeziyetçi yapıya dayalı ve toplumdan bağımsız olmasına özen gösterilen klasik Osmanlı
yönetim anlayışından, toplum ağırlıklı siyasal hayata geçiş, Tanzimat reformları ile başlamış, Birinci ve İkinci
Meşrutiyet denemeleriyle devam etmiş, nihayet 1923 yılında kişisel iradeye dayalı saltanat yönetimi, yerini
ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyet rejimine bırakmıştır. Demokrat Parti’nin bu süreçteki ayrıcalığı,
Osmanlı-Türk siyasal tarihinde ilk defa gerçek anlamda seçimle iktidara gelebilen bir muhalefet hareketini
temsil ediyor olmasından ileri gelmektedir.(Şahin, 2012: 34)
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14 Mayıs 1950 seçimleri ile Demokrat Parti iktidara gelir. Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilirken,
Başbakanlık vazifesini ise Adnan Menderes üstlenir. Başbakan Adnan Menderes hükümetin programını
açıklarken inkılapları “millete mal olmuş” ve “millete mal olmamış” şeklinde ikiye ayırır.(Kırkpınar, 2018:
353)
Menderes, hükümetinin göreve geldiği ilk günlerde, bir basın kurumuna verdiği demeçle, dini alanda
bir takım gelişmelerin yaşanacağına yönelik işaretleri verdi. Menderes, DP ve din konusundaki görüşlerini
halk ile etraflıca paylaşmaktadır. 14 Mayıs’la birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını düşünen
Menderes, dini yaşama bakışını, dinin siyasete karıştırılmaması gerektiğini ve dini ibadetler umumi adaba
aykırı olmamak şartıyla herkesin dini vecibe ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi vicdan hürriyeti
kapsamındadır şeklinde dile getirmiştir.(Çalışal, 2015: 55)
DP işbaşına gelir gelmez dinin toplumun en önemli sosyo-kültürel öğesi ve hücrelerine nüfuz etmiş
temel özelliği olduğunun farkına varmıştır. Marksizm‟in tersine dinin toplumsal, ekonomik altyapıları
belirleyeceğine inanan, Weberyen bir perspektife sahip olan DP, CHP‟nin yaptığı gibi dinin bu özelliğini
bastırmaktan ziyade bunu açığa çıkarmanın yararlı olacağını düşünmüştür.(Bakan ve Özdemir, 2013: 383)
Türkiye’de 1950 ile 1960 yılları arasında dini hayatın canlanmasında rol oynayan en önemli
unsurların başında, dini içerikli yayın organları gelmiştir. Bu arada Demokrat Parti’nin dini söylemleri
seçimlerde siyasetin bir parçası haline getirmesi karşısında Cumhuriyet Halk Partisi de bu sürece katılmış
türbelerin açılması ve din derslerinin okullarda müfredata konulmasında kendi hükümet dönemlerinde atılan
adımlara bağlamış hatta siyasi propagandalarında kullandıkları dahi görülmüştür.(Özer, 2015: 159)
DP Hükümeti, din ve vicdan hürriyeti konusunda, dindar/muhafazakar kesim ile Celal Bayar’ın
başını çektiği klasik laiklik anlayışını savunanlar arasında bir denge tutturma çabası içindedir. Bir yandan, en
azından Sünni kesimin din ve vicdan hürriyeti üzerindeki kısıtlamalar kaldırılırken diğer yandan da CHP tarzı
laiklik anlayışından taviz verilmediği görüntüsü sürdürülmek istenmektedir. Bayar’ın Arapça ezan ya da
radyolarda Kur’an-ı Kerim okutulmasına muhalefeti vardır.(Demirel, 2016: 138)
Özellikle çok partili siyasal hayata geçişin önemli bir sonucu olarak Demokrat Parti, İslam’ı ve
geleneksel değerleri meşrulaştırmak ve halk desteğini kazanarak, iktidarın o vakte kadar hakim olan bürokratsiyasal kesimden, ticari kesime geçmesini sağlayan politikaları, Türk siyasi tarihinde bir ilk olarak görülmeye
başlanmıştır. Bu bağlamda Demokrat Parti döneminde dini hayatı ilgilendiren yeni uygulama ve
düzenlemelere ağırlık verildiği görülmektedir (cem :68) .
Arapça ezan yasağının ve Türkçe ezan zorunluluğunun kaldırılması, Hac ziyaretinde bulunmak
isteyen vatandaşlara çeşitli imkânların sağlanması, tarihsel değeri olan türbelerin ziyarete açılması, dini
yayınların basım ve dağıtımının serbest hale getirilmesi, hizmet dışı tutulan cami ve mescitlerin yeniden
ibadete açılması, bakanlığa bağlı ilk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin isteğe
bağlı bir statüde öğretim programlarına yerleştirilmesi ve çeşitli dini gruplar üzerindeki rejim baskısının
hafifletilmesi gibi çok partili siyasal hayata geçişle birlikte tekrar gündeme gelen hususlar, kimilerine göre
Türkiye’nin bir “doğallaşma” sürecine girdiği, kimilerine göre ise laiklikten ödünler verilerek bir “gerileme”
dönemine girildiği anlamına gelmekteydi.(Şahin, 2012: 36)
Adnan Menderes, 1957 seçimlerinden önce seçim sonuçlarını garanti altına almanın en doğru
yolunun dini kullanmak olduğunu düşünmüştür. Seçimlerden bir hafta kadar önce Adana’da yaptığı bir
konuşmada “İstanbul’u ikinci bir Mekke, Eyüp Sultan’ı da ikinci bir Kâbe yapma teminatını verecek kadar
ileri gitmiştir.(Şur, 2015: 170)
Demokrat Parti’nin Laiklik Politikası
Düşünsel kökleri Tanzimat dönemine kadar geriye götürülebilecek olan gelenekçi-karşı gelenekçi
kutuplaşması, çok partili dönemde, bu kez laik-anti laik ya da İslamcı-Atatürkçü karşıtlığıyla yeniden
üretilmişti.
Toplumsal ayrışmanın iyiden iyiye keskinleştiği bu dönemde her iki görüşün temsilcileri de
birbirlerini bölücülükle itham etmekteydiler. Laik kesime göre ideolojik İslamcı söylem, sosyo-kültürel
süreçler açısından bölücülüğü ifade ederken, İslamcı aydınlar ve gelenekçi Müslümanlar için de dinin laiklik
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aracılığı ile toplumsal-siyasal hayattan uzaklaştırılması bir bölücülük hareketi olarak
nitelendirilmektedir.(Şahin, 2012: 38)
Türkiye’de laiklikten anlaşılanı etkilemesi bakımından çok partili siyasi hayatla birlikte
“demokratikleşme” süreci önemli bir aşama olarak gözükmektedir. Demokratikleşmenin ilk meyvesi
sayılabilecek Demokrat Parti’yle birlikte laiklikten anlaşılanın değişime uğramaya başladığı söylenebilir.
Dengeli tipoloji bağlamında kurumsal olarak din ve devletin birbirine saygılı olduğu “din-devlet
ayrımı” kavramsallaştırması kendisini daha fazla hissettirmeye başlamıştır. DP’nin, dinin toplumsal rolü ve
işlevi konusunda kısmen politik kaygılara bağlı olarak kısmen de inançlarının gereği CHP kadrolarına nazaran
daha liberal bir tutum takındığı söylenebilir.(Öztaş, 2016: 1203)
Türkiye’de çok partili sistemin kurulması, laikliğin daha liberal bir şekilde yorumlanmasını sağladı.
Bu serbestlik ile din eğitimine ve ibadete daha geniş alan bırakıldı; fakat bunun devlet kurumlarına geniş
ölçüde bir etkisi olmadı. Din konusunda liberalizasyon, demokrasinin tabii bir sonucu ve demokrasiye uyum
çabası olduğu söylenebilir. Ayrıca Cumhuriyet rejimi kökleştiği ve kurumları halk tarafından kabul edildiği
için, teokrasinin tekrar kurulabileceğinin düşünülemeyeceği de söylenebilir.(Karpat, 2015: 364)
Demokrat Parti, din hürriyetini temel hürriyetlerden biri sayarak tarihi ve hukuki görüşü kabul etti.
Parti sözcüleri, Türk toplumu bir İslam toplumu olduğuna göre, vatandaşların dini ihtiyaçlarını günlük
politikaya karıştırmadan istedikleri şekilde ve dilde yerine getirebilmeleri gerektiğine işaret ettiler.
Demokratlara göre, laikliğin, düşünce hürriyetine saygı göstererek, fakat dinin siyasi amaçlar uğruna
kullanılmasına izin vermeyerek ılımlı bir şekilde uygulanması gerekiyordu.(Karpat, 2015: 356)
DP’nin kuruluşundan iktidar oluncaya kadar düzenlediği 1946, 1949 ve 1951 tarihli programlarında
laiklik, “Umumi Prensipler” başlığı altında incelenmiştir. 1946 tarihli parti programında laiklik, “Partimiz,
lâyikliği, devletin din ile hiç bir ilgisi bulunmaması ve hiç bir din düşüncesini kanunların tanzim ve tatbikinde
müessir olmaması manasında anlar; din hürriyetini diğer hürriyetler gibi, insanlığın mukaddes haklarından
tanır. Dinin siyaset - 104 - olarak kullanılmasına, devlet işlerine karıştırılmasına, başka dinler aleyhine
propaganda vasıtası yapılarak yurttaşlar arasındaki sevgi ve tesanüdü bozmasına, serbest tefekküre karşı
taassup duygularını harekete getirmesine asla müsamaha olunmamalıdır” şeklinde yorumlanmıştır.(Erdal,
2017: 103)
Menderese göre laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Bu nedenle vatandaşın isteği doğrultusunda din
eğitimi verecek kurumlar açılmalı, din dersleri verilmeli ve bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ancak
bunlar yapılırken irticai faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir. (Emiroğlu ve Uyanık, 2017: 60)
Demokrat Partinin din ve laiklik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nden daha liberal olduğunu
kanıtlamak maksadıyla yürürlüğe koyduğu birtakım yeni düzenlemeler, bazı laiklik karşıtı protesto
gösterilerine de zemin hazırlamıştır. Bu eylemlerin en ses getireni, Ticani tarikatına mensup kişilerin Atatürk
heykellerine saldırıları olmuştur.
Atatürk büstlerine karşı ilk fiili saldırı Kırşehir'de yaşanmış ve kentteki Atatürk heykeli
parçalanmıştır. Çok geçmeden Ankara ordu evi karşısındaki Atatürk anıtı da Ticani tarikatı mensubu bir
kişinin saldırısına uğramıştır. 4 Mayıs 1950 tarihinden başlayarak bir yıl içinde benzeri saldırıların sayısı
dokuzu bulmuştur. Bunun üzerine Ankara'da "Atatürk Devrimleri'ne Bağlılık" mitingi düzenlenmiştir.(Şur,
2015: 168)
Demokrat Parti laiklik ve dil devrimi konularında sınırlı bir hoşgörü ile tavizler verdiği biliniyordu.
Ancak zaman içerisinde ister istemez tedbir almak zorunda kaldığı görülmüştür. Atatürk’ün heykellerine ve
hatırasına karşı saldırılara yönelik çıkarılan koruma kanunu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı ama
bitiremediği Anıtkabir’in Demokratlar tarafından 10 Kasım 1953 yılında açılması bu konudaki iddiaları
güçlendirir nitelikteydi.(Özer, 2015: 67)
Şüphesiz, İslamcı-muhafazakâr kitle, Demokrat Parti’yi kendine çok yakın bulmuş ve Cumhuriyet
Halk Partisi’nin tek alternatifi olarak gördüğü iktidarından çok şey beklemiştir. Demokrat Parti de Cumhuriyet
Halk Partisi’ne karşı koz olarak kullandığı gelenekçi-muhafazakâr kesime, hoşgörülü davranmıştır, fakat bu
kesimin isteklerini sınırlı bir çerçeve içinde tutmaya da özen göstermiş ve rejimin temel ilkelerine müdahale
edilmesine izin vermemiştir.(Şahin,2012: 35)
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Demokrat Parti yöneticileri ve partinin ilk başkanı Celal Bayar’ın, teokratik bir idareye hiçbir zaman
taraftar olmadıkları, ancak devlet düzenini tehlikeye sokmamak şartıyla, gerici davranışlara göz yummayı
siyasal çıkarlarına uygun buldukları gözleniyor. Bunun içindir ki, onların dönemlerinde Cumhuriyet
Türkiye’sinin din politikasında esaslı bir değişiklik olmuş, Atatürk döneminin ‘militan laiklik’ siyaseti
tamamen terk edilmiştir.(Eroğul, 2017: 122-123)
1953‟de İslamcı gazetelerin yazılarından etkilenerek laik ve liberal fikirleriyle tanınan gazeteci
Ahmet Emin Yalman‟a suikast girişiminde bulunan Hüseyin Üzmez‟in bu girişiminden sonra, birçok İslamcı
yayın ve teşkilat yasaklanmış, gerekli olan yasal düzenlemeler sertleştirilmiş ve laikliğe aykırı faaliyetlerde
bulunduğu iddiasıyla MP kapatılmıştır. (Bakan ve Özdemir, 2013: 384)
1955 yılından sonra artan enflasyon, ekonomik durgunluk ve parti içi muhalefetin artması gibi
meseleler; Başbakan Adnan Menderes’i siyasette daha popülist yaklaşmaya yöneltti. Bu düşünceyle din, siyasi
söylemde daha çok kullanılmaya başlandı. Örneğin, Başbakan Adnan Menderes 29 Kasım 1955’te Demokrat
Parti Meclis Grubu’na şu şekilde seslenir: “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz.”. Burada hilafetin geri
getirilmesinin arzulandığı kastedilmemiş bile olsa meclis grubunun gücüne vurgu yapmak için “hilafet” gibi
dini bir kuruma atıfta bulunulması ilgi çekicidir.(Kırkpınar, 2018: 355)
Arapça Ezan Yasağının Kaldırılması
Atatürk, ezanın Türkçeleştirilmesini çok önceden tasarlamış ve artık zamanının geldiğini
düşünmüştür. Cumhuriyet döneminde Türkçe ezan ilk olarak, Milliyet Gazetesi'ne göre 30 Ocak 1932'de
Bursalı Hafız Rıfat Efendi tarafından Fatih Camii'nde okunmuştur. İlk Türkçe ezan şöyledir:
Allah büyüktür (dört defa)
Tanrıdan başka tapacak yoktur.
Ben şahidim ki Tanrım büyüktür.
Nebi Muhammet Allah rasulü.
Ben şahidim ki O haktan geldi.
Ey dinleyenler geliniz namaza (iki defa )
Ey işitenler koşunuz felaha (iki defa)
Allah büyüktür ( iki defa )
Tanrıdan başka tapacak yoktur.
İlk çağrıda Allah kelimesini değiştirmeyen Hafız Rıfat Bey, ikinci lafızlarda Tanrı demeyi uygun
bulmuştur.(Zengin, 2015: 11-12)
Arapça ezan okuma, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının sonlarına doğru bir sivil itaatsizliğe
dönüşmüştü. Geleneksel Ticani tarikatı mensuplarının giriştikleri yasak Arapça ezan okuma eylemleri artışı
gösterildi. Bunun sebebi Demokratların gittikçe güç kazandığı bir sırada, sıkı politikalarında bir gevşeme olan
iktidar partisinin tutumuydu. (Zengin, 2015: 25)
DP yöneticilerinin seçim kampanyaları sırasında da kendilerine halk tarafından gelen en büyük
talep; ezanın yeniden Arapça okunmasıdır. Türkçe ezan okunması kanunu 1932 yılında Atatürk tarafından
çıkarılmıştır. Kamuoyunun isteklerini dikkate alan DP hükümeti, 16 Haziran 1950 tarihinde meclisten
geçirdiği kanunla Arapça ezan okunması uygulamasına yeniden geçilmesini sağlamıştır. Bu kanunun çıkması
yalnızca muhalefet saflarında değil, DP içerisinde de hoşnutsuzluk yaratmıştır; kanunun çıkmasını isteyen
Menderes ile, askıya alınmasını isteyen Bayar arasında kısa süreli bir gerginlik meydana gelmişse de, sonuçta
bu kanun çıkmıştır.(Çalışal, 2015: 55)
Ezanın Arapça okunmasına izin verecek yasa tasarısı, 15 Haziran 1950'de TBMM'ye sunuldu. Söz
konusu tasarı ile, TCK'nin 526. maddesinde yer alan ve ezan ile kametin Arapça okunmasını yasaklayan
fıkranın kaldırılması öngörülüyordu. Tasarının gerekçesinde, bu fıkranın hem vicdan özgürlüğüne, hem de
Anayasa'nın ikinci maddesinde yer alan laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor ve "Müslüman Türklere
sebepsiz yere manevi huzursuzluk veren böyle bir yasağın demokrasi ile idare olunan bir Devlet nizamı içinde
yer alabilmesi de müstahildir. Fıkranın tayyi Müslüman Türklere muhakkak bir huzur ve vicdan rahatlığı
verecektir." iddiasına yer veriliyordu.(Nal, 150)
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Demokrat Parti’nin iktidara geldiği zaman ilk icraati “Arapça Ezan Yasağını” 16 Haziran 1950
meclis toplantısında kaldırmak olmuştur. Demokrat Parti’nin en önemli icraatlerinin başında gelmektedir.
Başbakan Menderes bu konuda gazetelere verdiği demeçte: “…Cemiyet hayatında esas değişiklerin
yapılabilmesi evvela taassup zihniyetinin yıkılmasına bağlıdır. Bu hakikatin iyice kavranmış olması
neticesidir ki Büyük Atatürk birtakım hazırlayıcı ön inkılaplara başlarken taassup zihniyetiyle mücadele etmek
lüzumunu hissetti. Ezanın Türkçe okunması mecburiyeti de böyle bir zaruretin neticesi olarak kabul
edilmelidir. Zamanında çok lüzumlu olan bu mecburiyet ve tedbir. Diğer tedbirlerle birlikte bugünün hür
Türkiye’sine zemin hazırlamıştır. Ezanın Türkçe okunmasına mukabil camii içinde bütün ibadet ve dualarının
din dilinde olması garip bir tezat teşkil eder gibi görünür. Bunun izahı arz ettiğim gibi, geçmişteki hadiselerin
hatırlanmasına ve taassup zihniyetine karşı mücadele zaruretinin kabul olunmasına bağlıdır.” şeklinde ifade
etmiştir.(Özer, 2015: 66)
Ezan üzerindeki Arapça yasağının kaldırılmasının toplumda derin yankılar uyandırdığı söylenebilir.
Köyden kente, o güne kadar sinmiş olan mollalar, bu kararı tekbir sesleriyle karşılıyorlar ve Menderes'e hayır
dualar ediyorlardı. Bu ödüncü tutum, dinci çevreleri cesaretlendiriyor, imamlar/vaizler aldıkları bu cesaret ve
destekle siyasal içerikli vaazlar vermeye başlıyorlardı. Aslında bu çevreler, Arapça ezan yasağının kalkmasını
bile beklemeden, hükümet programının okunmasından hemen sonra harekete geçmişlerdi.(Nal,152)
Ezanın DP iktidara gelmesinden 14 gün sonra Arapça olarak okunmasından sonra, 7 Temmuz’da
Ankara ve İstanbul radyolarında, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri tanınmış hafızlar tarafından Kur’an
okunmasına başlanmıştır. Aynı zamanda ilkokulların 3. 4. ve 5. sınıflarına din dersi konulması, dini eğitim
veren okulların açılmasına karar verilmiştir.(Çalışal, 2015: 56)
Din Eğitimi Politikaları
DP döneminde eğitim faaliyetleri bakımından üzerinde en çok tartışılan politikalar din eğitimi
alanında olmuştur. Bu politikalar din eğitimi alanında olmuştur. Bu politikalar siyasi mekanizmayı da fazlaca
etkilemiştir. CHP’nin kendisine muhalefet oluşmasından sonra, ilkokulların ikinci devresine seçmeli olarak
konulan din dersleri DP tarafından yeterli görülmemişti. Bu konuda 1950 seçimlerinden sonra halkın da
desteğini alan DP eğitim kademelerinin hepsinde din eğitimi ile ilgili düzenlemeye gitmiştir.
Bu dönemde ilkokullara ilişkin din eğitimi ile ilgili de önemli bir gelişme yaşanmıştır. CHP
tarafından Şubat 1949’da ilkokulların 4 ve 5. sınıflarına program dışı, ana ve babanın isteğine bağlı olarak
konulan din dersi Kasım 1950’de DP tarafından ilköğretim programının içine alınmıştır. Ama öğrencilerin bu
dersi alıp almamaları yine anne ve babanın isteğine bırakılmıştır.
Din derslerinin seçmeli olması hem öğrenci hem de öğretmen için söz konusu olan bir durumdu.
1949–1950 öğretim yılında ilkokulların 4. ve 5. sınıflarında okuyan 414477 öğrencinin 2792’si Müslüman,
3002’si de gayrimüslim olmak üzere 5794’ü din derslerine devam etmemiş olup, bu rakam mevcudun % 1’ine
tekabül etmektedir. 1951–1952 yılında bu oran 3035 öğrenci ile % 0,7’ye düşmüştür. Böylece bütün orta
dereceli okullarda velilerin isteğine bağlı olarak seçimlik bir ders statüsüne kavuşturulan din dersleri, ilkokul
4. ve 5. sınıfta haftada 1 saat, orta dereceli okulların 1. ve 2. sınıflarında haftada 1 saat, öğretmen okullarının
4. ve 5. sınıflarında da 1 saat olarak okutulmaktaydı.(Şahin, 2012: 42)
1950 yılındaki seçim zaferinden sonra, din eğitimi alanında daha liberal politikalar takip etmeye
başlamış olan Demokrat Parti, aynı zamanda dini eğitimin, devlet kontrolünde, planlı bir biçimde, öğretim
programı dâhilinde, örgün eğitim kurumları çatısı altında verilmesine ve Osmanlı döneminde yetişmiş ulema
ve tarikat önderlerine bırakılmamasına özen göstermek konusunda da kararlıydı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında edinilen deneyimler göstermiştir ki, din eğitiminin ehil olmayan, fanatik
kişilerce verilmesinin laik devlete muhalif dini gruplaşmaların doğmasına yol açabilmekteydi.(Şahin, 2012:
41)
Milli Eğitim Bakanı İleri, 19 Temmuz 1952'de TBMM'de yaptığı konuşmada ise, din eğitiminde
verimin gittikçe arttığını, öğrencilere gerektiği kadar Müslümanlık dersleri verildiğini; ancak din derslerini
veren öğretmenlerin öğrencilik yıllarında hiç bir din eğitimi almamış olmalarının sorun yarattığını, bunu
aşmak için öğretmen okullarına zorunlu din dersleri konulduğunu belirtiyordu.(Nal, 158)
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Türkiye’de 1948-1960 yılları arasında çağdaş din adamlarının yetişeceği yüksek din eğitimi veren
çeşitli eğitim kurumları açılmıştır. Din derslerinin ilk ve orta dereceli okulların programına dahil edilmesi,
DP’nin Müslümanlar tarafından sempati toplamasını sağlamıştır.
Demokrat Parti hükümetleri, okullarda verilecek din eğitimi konusunda son Cumhuriyet Halk Partisi
hükümetinin izinden yürümüş ve bu husustaki düzenlemelere hızla yön vererek ülke geneline
yaygınlaştırmıştır. Daha sonraları, kız öğrencilerin de kabul edilmeye başlandığı imam hatip okullarından
mezun olan öğrenci sayılarının kısa sürede Türkiye’nin din görevlisi ihtiyacının çok üstüne çıkması
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski dönemde izlediği din karşıtı politikaların da etkisiyle halkın eğitime ilişkin
beklentileri ve algısının, 1950’ler boyunca, büyük ölçüde dini duyarlılıklar çerçevesinde şekillendiğinin açık
bir göstergesidir.(Şahin, 2012: 39)
O dönemde öğretmenlerin, özellikle okul çağına gelmiş öğrencilerin okula devam etme oranlarında
yükselme sağlayan en büyük etken, programlara yeniden eklenen din dersleri olmuştur.
İmam Hatip Okulları
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince, yirmi dokuz İmam Hatip Mektebi
açılmış, bu okulların sayısı 1925'te yirmi altıya, 1926'da yirmiye, 1928-30 yılları arasında ikiye düşmüş,
1930'da ise tümü kapatılmıştır. Mekteplerin kapatılma nedeni, ilgi görmemiş olmasıdır. Adı geçen okullarda
1923-24 öğretim yılında 2258 öğrenci öğrenim görürken; 1926-27 öğretim yılında öğrenci sayısı 728'e
düşmüştür.(Nal,159)
Cumhuriyet yönetiminin getirmiş olduğu eğitim‐öğretim ilkeleri çerçevesinde, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı İmam‐Hatip Okulları, öğrenci sayısının azlığı gerekçe gösterilerek 1933 yılında resmen
kapatılmıştır. Bu tarih‐ ten sonra din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarında devam
ettirilmiştir.(Emiroğlu ve Uyanık, 2017: 55)
DP’nin ilk iktidar olduğu dönemin başlarında toplumda ve DP’nin siyasetinde temel olan genel kanı,
ülkenin manevi yönünün gelişmemiş olması meselesidir. Her ne kadar 1948’den itibaren “İmam‐Hatip
Kursları” açılmış olsa da toplumun ihtiyacı olan “din adamı” eksiğini karşılamıyor ve yeniden “din eğitimi”
veren okullar açılmalı, bilgili din adamları yetiştiril‐ meli anlayışı gittikçe taraf toplamaya ve kuvvet
kazanmaya başlıyordu( Emiroğlu ve Uyanık, 2017: 56 ).
Demokrat Parti döneminde imam hatip kursları, yedi yıllık imam hatip okullarına dönüştürülmüş ve
sayıları artırılmıştı. Demokrat Parti’nin bu okulları açma gerekçesi ihtiyaç haline gelen aydın din adamları
yetiştirmektir. Anadolu’nun muhtelif yerlerinde okul çağındaki çocuklara mahalle mekteplerinde yasalara
aykırı olarak Arap harfleriyle medrese eğitimi verildiği haberlerine karşılık, bu durumu önlemek amacıyla
eğitim kurumlarındaki din derslerini vereceği düşünülen aydın din adamı yetiştirilmesi gerekçesiyle bu
kurumlar açılmıştı ( Özer, 2015: 161 ).
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açılan bu kurumlara, halkın talebinin çok olması ve çeşitli siyasi
olayların etkisiyle hem okul sayılarında hem de öğrenci sayılarında peyderpey artışlar gözlenmiştir. 1953‐
1954 eğitim‐öğretim yılında mezun olan İmam‐Hatip Okulu ortaokul mezunları için, 1955‐1956 eğitim‐
öğretim yılında bu okulların ikinci devreleri açılmıştır ( Emiroğlu ve Uyanık, 2017: 63 ).
Bu okullar dört yılı orta kısım, üç yılı ise lise kısmını kapsamak üzere yedi yıllık bir süreci
kapsamıştır. 1953 yılında ise Antalya, Elazığ, İzmir, Trabzon, Çorum, Yozgat ve Erzurum’da İmam Hatip
Okulları açılmıştır. 1959 yılında ise bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere ilki İstanbul’da olmak üzere dört
yıllık İslam Enstitüleri açılmış, sonra bu enstitüler Konya, Erzurum, Kayseri ve İzmir gibi bölgesel merkezlere
taşınmıştır.( Tangülü, 2012: 398)
1960 darbesinin en büyük gerekçesi, DP’nin laiklik ilkesini tehlikeye at‐ tığı yönündeki
iddialardır. İmam‐Hatip Okullarıyla ilgili araştırma yapanlar bu iddiayı İmam‐Hatip Okullarıyla
ilişkilendirmekte ve bu darbenin hedefinde bu okullarında olduğunu işaret etmektedir. Ancak yapılan
araştırma‐ da, ne 1960 darbesinde ne de bu darbeden sonra gelen 1971 ve 1980 darbele‐ rinde bu okulların
tamamen kapatılması, Tevhid‐i Tedrisat Kanununun 4. maddesinin değiştirilmesi ya da Anayasa’dan
kaldırılması gibi bir uygulama içerisine girilmemiş olduğu görülmektedir ( Emiroğlu ve Uyanık, 2017: 56 ).
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SONUÇ
14 Mayıs 1950 seçimlerinde halk ilk defa oylarıyla yöneticilerini değiştirmesi, Türk siyasal tarihinin
önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu durum halkın gücünün farkına varmasını sağlamıştır. Partiler
de, iktidar yolunun halkın arzularına uymakla yakın ilişki içinde olduğunu görüyor ve politikalarını da buna
göre belirliyordu.
1950 seçimlerine ne DP’nin ne de CHP’nin dini açıktan açığa seçim malzemesi olarak
kullanmadılar. Bu davranış ülkeye laikliği getiren CHP’den beklenmezdi. DP’liler ise, açıktan açığa
seçimlerde dini kullanmışlardı. Bununla beraber, belirli bir kesimin, DP’nin iktidar olması halinde, farklı bir
din siyaseti içinde olacakları söylenebilir.
Demokrat Parti kurulduğu tarihten itibaren din üzerinden bir siyaset dili kullanmamış olsa da, uzun
tek parti dönemi, karı dinsel tutumu sürdürmeyeceğine yönelik belirtiler göstermiştir. Demokrat Parti iktidarda
bulunduğu dönem içinde ezanı tekrar Arapça’ya çevirmiş, radyoda dini programların yapılmasına izin vermiş,
bu dönemde birçok İslami gazete, dergi basılmıştır.
Ezan üzerindeki Arapça yasağının kaldırılması, DP ile dini/gelenekçi kesim arasında çok sıcak bir
ilişki kurulmuş, DP “dini kurtaran parti” olarak anılmıştır. DP’nin diğer politikaları ise ilkokullarda okutulan
din dersleri program içine alınmış, İmam Hatip Okulları açılmış, hacca gidenlere döviz tahsis edilmiş, radyoda
Kur’an okutulmuştur.
1956 yılında DP din derslerini ilk ve orta dereceli okulların programına dahil etmiş ve 1959 yılında
ise İstanbul’da, bünyesinde yüksek din eğitimi verilecek bir kurum olan Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuştur.
CHP ile başlayan, DP’nin bu siyaseti devralarak sürdürdüğü bilinmektedir. DP özünde CHP’nin laiklik
anlayışına da bağlı kalmıştır
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(37)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN49; Arş. Gör. İrşad BAYIRHAN50; Dr. Öğr. Üyesi Güzide Öncü
EROĞLU PEKTAŞ51
İSTANBUL’DAKİ TAŞIMACILIK TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENİZ YOLU
TAŞIMACILIĞININ DAHA ETKİLİ KULLANILMASI
EVALUATION OF THE TYPES OF TRANSPORTATION IN ISTANBUL AND MORE EFFECTIVE
USING OF MARITIME TRANSPORTATION

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un trafik problemine denizyolu
kullanarak bir çözüm yolu üretmektir. Araştırmanın ilk kısmında insanların neden toplu taşıma yerine hususi
araçlarını kullanmaya meyilli oldukları açıklanırken toplu taşımanın avantaj ve dezavantajları ortaya
konmuştur. İkinci kısımda ise İstanbul’daki deniz taşımacılığı özetlenmiş ve limanların, gemi manevraları için
ve yolcular için neden kullanışlı olmadıkları ortaya konmuştur.
Çalışmanın üçüncü kısmında kıyıya paralel hat çalışması incelenmiştir. Özellikle banliyö trenlerinin
güzergahına paralel bir rotaya sahip olan BN1, BN2 ve BN3 otobüs hatlarının alternatifi olarak
düşünebileceğimiz bu hat, İstanbul’un en popüler araçlarından biri olan metrobüs ile karşılaştırılmıştır. Son
kısımda ise rekreasyonel taşımacılığa değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metropol, Denizyolu Taşımacılığı, Rekreasyonel Taşımacılık, Paralel Hat.
JEL Kodu: C65.

ABSTRACT
The purpose of this study is to produce a solution to the traffic problems of Turkey's most populous
city Istanbul by using the sea route In the first part of the study, we explained why people tend to use private
vehicles instead of public transportation, in addition, advantages and disadvantages of public transportation
have been revealed. In the second part, the maritime transport in Istanbul is summarized and the reasons why
the ports are not useful for ship maneuvers and passengers are shown.
In the third part of the study, parallel to the shoreline is examined. This line, which can be considered
as an alternative to BN1, BN2 and BN3 bus lines, which has a route parallel to the route of commuter trains,
has been compared with the metrobus, which is one of the most popular vehicles in Istanbul. In the last part
of the study, recreational transportation is mentioned.
Keywords: Metropol, Marine Transportation, recreational transportation, parallel route.
JEL Code: C65.
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1.
GİRİŞ
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un en önemli sorunlarından biri trafik yoğunluğudur.
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, 2017 senesinde İstanbul’da bir şoför yılda
ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirmektedir. Bu orana göre İstanbul dünyanın en yoğun 2. trafiğine
sahiptir. 5 kişiye 1 otomobilin düştüğü metropolde kilometre kare başına düşen araç sayısı yaklaşık olarak
672‘dir (https://www.bbc.com/, 2019).
Deniz taşımacılığında ise durum tam tersidir. Özellikle Marmaray’ın hizmete başlamasından sonra
yolcu sayılarında bir düşüş söz konusu olmuştur. Şekil 1’de sadece 2 ay içindeki değişimin bile ne kadar etkili
olduğunu görebiliyoruz. Eylül 2013 tarihinde 2.865.474 olan toplam taşınan yolcu sayısı Aralık 2013 tarihinde
1.927.033’e düşmüştür (Aycı, 2015).

Şekil

1.

Eylül 2013-Aralık 2013 tarihleri arasındaki yolcu değişimi (Aycı, 2015)
2.
İstanbul Ulaşım ve Ulaşım Tipleri
Hızlı ve konforlu toplu taşıma sistemlerinin yokluğunda, artan özel araç sahipliği İstanbul’un ulaşım
altyapısı açısından en büyük risklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle ulaşım türleri arasındaki
entegrasyonun yetersizliği önemli sorunlar arasındadır. İstanbul’un ulaşım sisteminin, sürdürülebilirlik ilkesi
doğrultusunda, kentsel yaşam kalitesini artıran, toplumun tüm kesimleri için yüksek düzeyde erişilebilirlik
sağlayan bir sistem olarak geliştirilmesi şehrin önceliklerinden birini teşkil etmektedir. Uzun vadede
sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin oluşturulması için ise raylı sistemlerin ağırlıklı olduğu toplu taşımacılığın
yaygınlaştırılması, deniz taşımacılığının etkinleştirilmesi, kent içi ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının
kent içi ulaşıma etkisini azaltacak şekilde, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu gibi farklı ulaşım
türlerinin etkin bir şekilde entegrasyonunun yanı sıra, mevcut karayolu altyapısının rasyonel bir şekilde
kullanımına yönelik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır (İSTKA, 2014). Şu anki dağılım incelendiği zaman
taşıma türlerinin yolcu taşıma bakımından homojen dağılmadığı gözlenmektedir. Karayolu taşımacılığı açık
ara önde giderken denizyolu taşımacılığı çok gerilerde kalmaktadır. İki denize birden kıyısı olan İstanbul’un
deniz taşımacılığına daha fazla ağırlık vermesi bu şehrin en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununu
hafifletecektir. Tablo 1’ de 2019 yılında İstanbul’daki taşıma türlerinin denizyolu taşımacılığı ile
karşılaştırılması yapılmıştır.
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Tablo 1. İstanbul’daki günlük taşınan yolcu sayıları. (http://www.iett.istanbul/, 2019)
İşletme
YOLCU/GÜN
İETT Otobüs/Metrobüs
2.059.151
ÖHO
1.607.036
İstanbul Otobüs A.Ş
860.801
Taksi/Dolmuş Taksi
1.403.949
Minibüs
2.911.163
Servis Oto
2.867.502
TOPLAM
9.128.602
Metro/Hafif Metro/Tramvay
2.331.999
Marmaray
430.618
Teleferik / Nostaljik Tramvay / Tünel /
59.674
Füniküler
TOPLAM
2.822.291
Şehir Hatları A.Ş
231.444
İDO
163.434
Deniz Motorları
249.973
TOPLAM
644.851
12.595.744
Özel otomobiller dışında karayolu taşımacılığına bakarsak %72,47’lik bir oran göze çarpmaktadır.
Bunu %22,40’lık oranla demiryolu ve %5,11’lik oranla denizyolu taşımacılığı izlemektedir
(http://www.iett.istanbul/, 2019)
2.1. Karayolu Ulaşımı
İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafiği çözmek için öncellikle karayolu ulaşımının
durumu bilinmelidir. Türkiye’nin en çok göç alan şehirlerinden biri olan İstanbul’da nüfus artışı ile orantılı
olarak araç sayısında da artma mevcuttur. TÜİK verilerine göre 2021 yıllında kaydı yapılan araç sayısı
4.474.536 olmuştur. (http://www.istanbul.gov.tr/, 2021)
2018 verilerine göre %75’ini özel otomobiller oluşturmaktadır. Kalan %25 içerisinde toplu taşıma ve
ticari taksiler yer almaktadır (https://www.haberturk.com, 2021). Dolayısıyla birinci çözüm önerisi olarak
toplu taşımayı cazip hale getirmeyi düşünebiliriz. Bunu için de öncelikle insanlara neden toplu taşımayla
yolculuk etmek değil de kendi araçları ile yolculuk etmek daha cazip gelmektedir sorusuna cevap aramalıyız.
Seyahat davranışının ulaşım sisteminin hizmet seviyesi tarafından etkilendiği bilinmektedir. Ancak,
bu bağımlılık doğrudan nesnel hizmetle ilgili değildir. Seviye, ancak psikolojik faktörler tarafından etkilenir
(Fujii & Kitamura, 2003). Psikolojik faktörler algıları, tutumları ve alışkanlıkları içerir (Ajzen, 1991). Yani
psikolojik faktörleri değiştirmek aynı zamanda seyahat modu seçimini de değiştirebilir (Fujii & Kitamura,
2003). Beirao ve Cabral çalışmasında 24 derinlemesine görüşme yapmıştır. Bu çalışmada halk üç gruba
ayrılmıştır. Bu gruplar toplu taşıma kullananlar, kullanmayanlar ve hem otomobili olup hem de toplu taşımayı
da kullananlar şeklindedir. Örnekte 10 erkek ve 14 kadın mevcut olup katılımcıların yaşları 21 ile 69 arasında
değişirken, genç katılımcılara vurgu yapılmıştır (Beirao & Cabral, , 2007). Toplu taşıma ile yolculuğun avantaj
ve dezavantajları tablo 3’te; özel otomobil ile yolculuğun avantaj ve dezavantajları tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 3. Toplu Taşımanın Avantaj ve Dezavantajları (Ajzen, 1991)
Avantajları
Dezavantajları
Maliyet
Zaman kaybı
Daha az stres
Kalabalık
Araç kullanmama avantajı
Konfor eksikliği
Dinlenme ve okuma fırsatı
Uzun bekleme süresi
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Daha az kirlilik
Sosyalleşme imkanı

Esneklik azlığı
Uzun yürüyüş mesafesi
Aktarma

Tablo 4. Hususi Otomobilin Avantaj ve Dezavantajları (Ajzen, 1991)
Avantajları
Dezavantajları
Serbestlik
Maliyet
İstenen yere gitme özgürlüğü
Kirlilik
Komfor
Park yeri eksikliği/maliyeti
Esneklik
Stres
Güvenlik
Kaza
Bütün bu veriler değerlendirildiğinde toplu taşıma kullanımındaki motivasyonları ve engelleri tablo
5’te görebiliriz.
Tablo 5. Toplu Taşıma Kullanımındaki Motivasyonlar ve Engeller (Ajzen, 1991)
Motivasyon
Engel
Daha iyi hizmet
Otomobilin alternatifi olamaması
Daha kesin (dakik) tarifelerin
Doğrudan ulaşım eksikliği
uygulanması
Evden işe doğrudan ulaşım
Uzun yolculuk süreleri
Para tasarrufu
Kalabalık araçlar
Park sorunu yok
Güvensizlik
Daha konforlu ve klimalı araçlar
Durakların uzakta olması
2.2. İstanbul Deniz Ulaşımı
İstanbul’da en az kullanılan taşımacılık türü olan denizyolu taşımacılığı özellikle Marmaray’ın
açılması ile daha da az kullanılmaya başlanmıştır. 2013 verilerine göre Marmaray’ın açılışından önceki ve
sonraki 2 ay alındığında özellikle Marmaray hattına paralel olan Eminönü- Üsküdar hattında taşınan yolcu
sayısında %42,5 lik bir azalma olduğu görülmektedir (Aycı, 2015). Bununla birlikte Deniz ulaşımının
yaygınlaşmasını engelleyen en önemli faktörlerin başında ulaşım imkanları gelmektedir. İskelelere erişimler
için öncelikli toplu ulaşım imkanları bulunmamaktadır. Bu da denizyolunu diğer taşıma türlerine göre seyahat
süresi yönünden rekabetçi yapamamaktadır. Her bir bölgedeki iskeleler işletmeci ve hatlara göre ayrı ayrıdır.
Bu durum yolcuların diğer toplu ulaşımla entegrasyonunda sorunlara sebep olmakta, yürüyüş mesafelerini
uzatmakta, yolcu konforunu azaltmaktadır. İskeleler ile gemilerin tasarımı dezavantajlı (yaşlı, hamile, çocuk,
engelli) gruplara yönelik değildir. İskelelere erişim, iskelelerden gemilere biniş ve inişlerde ve gemi içi yolcu
sirkülasyonlarında dezavantajlı gruplara yönelik standart ve düzenlemeler geliştirilememiştir. İskelelerin
bekleme salonları da yolcular için konfor sağlamamaktadır. Bekleme salonunda, alan hesabına etki eden
değişken parametreler (Acımert ve Soygeniş, 2017):
•
Vapur kapasitesi.
•
Vapur yolcu yükleme faktörü.
•
Bekleme salonunda öngörülen oturacak yolcu oranı.
•
Ayakta bekleyecek yolcu oranı.
•
Oturacak yolcu için birim alan.
•
Ayakta bekleyecek yolcu için birim alan.
•
Çıkış kapısı/kapıları dolaşım koridoru genişliği.
•
Bekleme alanı derinliği.
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olarak sıralanabilir. Bu detaylara bağlı kalınması durumunda iskelelerdeki dezavantajlar ortadan
kalkacaktır.
İstanbul’daki denizyolu toplu ulaşım yasal sorumluluklarının merkezi ve yerel idare arasında
paylaşılması, yönetimsel karar almada verimliliği azaltmaktadır. En yoğun iskeledeki hatta bile saatlik ölçülen
günlük geçiş sayıları 3.300 yolcunun altında bulunması, gemi ve yolcu kapasite kullanımının düşük olduğunu
göstermektedir (İstanbul Kalkınma Ajansı- İstanbul’da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi).
İstanbul’da deniz ulaşımı temelde 3 şekilde yapılmaktadır. Bunlar Şehir Hatları, İDO ve deniz
motorlarıdır.
2.2.1. Şehir Hatları
İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş., İstanbul’un deniz ulaşımına ve trafik sorununun
çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2010 yılında
kuruldu. Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı, Adalar ve Haliç’te toplu taşıma hizmeti yanı sıra taşımacılık ile
ilgili tamamlayıcı hizmetler de vermektedir (http://www.sehirhatlari.istanbul/, 2021).
Şehir Hatları 5 temel hattan oluşur.
• Merkez Hatlar
• Boğaz Gidiş – Geliş Hattı
• Adalar Hattı
• Haliç Hattı
• Boğaz Turu Hattı
İstanbul’ da Şehir Hatları yüzde 10’luk kapasiteyle çalışmakta olup, kapasitenin yüzde 40-50’lerde
dahi kullanımının sağlanması, boğaz köprülerindeki tıkanıklığı önemli ölçülerde düşürecektir
(http://www.tasimadunyasi.com, 2021). Aşağıdaki tabloda Marmaray öncesi Asya’dan Avrupa’ya geçişlerde
şehir hatlarının ve diğer hatların kullanımı görülmektedir.
Tablo 6. Asya’dan Avrupa’ya Geçiş Yoğunluğu (http://www.tasimadunyasi.com, 2021)
Ulaşım Türü
Yüzde (%)
Özel Otomobil
23,80
81
Taksi
2,00
Servis Aracı
13,30
Dolmuş
2,70
İETT
33,10
Özel Halk Otobüsü
5,70
Motosiklet
0,40
Şehir Hatları
14,80
19
Deniz Otobüsü
1,50
Deniz Motoru
2,40
2.2.2. İDO
İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun
çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında
kurulmuştur. (İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ (İDO) A. Ş.). Şehir içi ve şehirler arası hizmet veren
İDO’nun şehir içi yolcu profilini şu şekilde üçe ayırabiliriz.
a)
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında oturan genellikle işe, okula giden veya gezmek
amacıyla karşı yakaya (ve Adalar’a) geçen şehir hatları vapuru ve deniz otobüsü müşterisi, (BakırköyKadıköy-Bostancı hattı, Yenikapı-Adalar Hattı, Yenikapı-Kadıköy-Bostancı Hattı)
b)
Tarifelere bağlı kalmak istemeyen, kara trafiğinden uzaklaşarak zamanını verimli kullanmayı,
bireyselliği ön plana çıkaran deniz taksi müşterisi.
c)
Sirkeci – Harem hattında küçük araç ve minibüs sınıfında yoğunlaşan şehir hatları araba vapuru
müşterisi, (İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A. Ş.)
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2.2.3. Deniz Motorları
İstanbul’da deniz yoluyla toplu taşımacılık yapan ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına
bağlı Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığınca ruhsatlandırılan Dentur Avrasya, TURYOL, Mavi
Marmara, vb. kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşlar Mehtap Turu, Boğaz Turu gibi rekreatif taşımacılık
yapmakla birlikte, Üsküdar- Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş, Eminönü- Bebek, Eminönü-Kadıköy arasında
taşımacılık yaparak Şehir Hatları’nın ve İDO’nun yükünü hafifletmektedirler.
3.
İstanbul Deniz Ulaşımı Cazibe Model Önerisi
İstanbul’daki deniz ulaşımını daha verimli kullanabilmek için diğer ülkelerde bu sorunun ne şekilde
çözüldüğünü incelememiz gerekmektedir. Bu çalışmada Sydney deniz ulaşımından esinlenilmiştir.
3.1. Sydney Deniz Ulaşımı
Avustralya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Sydney’de deniz ulaşımı Sydney Ferries isimli bir
şirkete aittir. Sydney Ferries, Avustralya’da Sydney Limanı’nda ve Parramatta Nehri’nde hizmet vermektedir.
Şirket 1899 yılından beri Sydney Ferries olarak faaliyet göstermesine rağmen North Shore Ferry Şirketi'nin
kurulmasıyla köklerini 1861'e kadar dayanır. Sydney Ferries şu anda çoğunlukla yerel plajlarda hizmet
vermektedir. Genelde isimlerini Avustralyalı sporculardan ya da Avrupalı kolonileri Avustralya'ya taşıyan ilk
gemilerden alan bu şirketin filosunda 28 feribot ve 2 charter gemisi mevcuttur. 38 kalkış ve varış iskelesinden
çalışır (http://theferry.wikia.com, 2021).
Denize kıyısı olmakla beraber şehir içerisine sokulan körfezleri bulunan Sydney’de hem bu körfezin
iç kısmında hem de açıktaki adalara sefer yapan toplam 8 hat bulunmaktadır. Gün içerisinde ortalama 40.000
yolcu taşımaktadırlar. Bu hatları incelersek kıyıya paralel ikinci bir hat oluşturulmuştur. Bu hat sayesinde
bölge sakinleri trafiğe girmeden kıyıya paralel bir şekilde gidebilmektedirler. Harita 1‘de hatlar görülmektedir
(https://transportnsw.info, 2021).
Harita 1. Sydney Ferries’e ait taşımacılık hatları (https://transportnsw.info, 2021)

İstanbul’da da daha önceleri; Boğaz’da, kıyıya paralel hat uygulaması denenmiş ancak istenen verim
alınamamıştır. Bunun sebebi olarak mevcut Şehir Hatları vapurları fazla büyük olmasından dolayı maliyetin
yüksek olmasıdır.
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Resim 1. Sydney Ferries’e ait bir araç ve ŞH-DURUSU vapuru.

3.2. Paralel Hatların Özellikleri ve Hat Önerileri
Şehir hatlarına yardımcı olarak paralel hatların denenmesi için bazı detayların göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Örneğin istasyonlar arasındaki mesafenin az olmasından dolayı şehir hatları
vapurları yerine daha kolay manevra yapabilecek, yolcu iniş ve binişlerinin daha kolay ve çabuk olabileceği
teknelerle yapılması daha doğru olacaktır. Buna örnek olarak yine Şehir Hatlarına ait 700 yolcu kapasitesine
sahip ŞH-DURUSU, ŞH-GÖKSU, ŞH-GÜMUŞSU ve ŞH-KÜÇÜKSU vapurları kullanılabilir. Birden fazla
teknenin aynı anda yanaşabileceği iskeleler yapılması, iskelelerin daha efektif kullanılmasını sağlayacaktır.
Harita 2 ‘de paralel hatların ne şekilde uygulanabileceği gösterilmiştir (Oral, 2008).
Harita 2. Paralel hatlar (Oral, 2008)

İstanbul’da yazlığı olan aileler için bir yaz dönemi hatları yapılabilir. Silivri, Kumburgaz gibi
İstanbul’un batı yakasında bulunan yazlık bölgelere Yenibosna’dan Özel Halk Otobüsü ve belediyelere ait
otobüsler kalkmaktadır. Bu otobüsler her saat başı Taksim ve Kadıköy şubelerinden kalkarak Esenler
Otogarı’na uğrayıp yolcu almaktadır. Yazlık siteler çoğunlukla E-5’in alt tarafında olduğundan ve E-5
üzerinde yayalar için alt ya da üst geçit olmadığından yolcular E-5’i yürüyerek geçmek zorunda
kalmaktadırlar. Hem yayaların güvenliği hem de trafikten çekilecek araç sayısı için sahildeki limanları
kullanmak en doğru tercih olacaktır (Oral, 2008).
3.3.
Paralel hatların metrobüs ile karşılaştırılması
İstanbul’un en popüler toplu taşıma aracı olan metrobüs ile orta büyüklükteki şehir hatları vapurlarını
karşılaştırabilmemiz için öncelikle ortalama kapasitelerini ve ulaşım sürelerini karşılaştırmamız
gerekmektedir. İnceleyeceğimiz hat örneğini 34 AS olarak alacağız. Avcılar- Söğütlüçeşme arasında çalışan
bu hattın uzunluğu 42 km olup ortalama kat etme süresi 98,5 dakikadır (https://www.iett.istanbul, 2021).
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Bu çalışmada geçen paralel hat kavramını incelersek ortalama hızı 13 kt. Olan 700 kişilik gemileri
kullanmamız durumunda Büyükçekmece-Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy-Bostancı-Pendik seferini
yapacak bir vapurun bu hattı kat etme süresi 3 saat 21 dakika olacaktır. 34 AS güzergahına bağlı kalarak son
durağı Kadıköy yapmamız durumunda bu süre 2 saat 16 dakika, Başlangıç ve bitiş noktalarını 34 AS ile aynı
yapmamız(Avcılar-Kadıköy) durumunda ise yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika (70 dakika) olacaktır. Bu süre
34
AS’den
18,5
dakika
daha
kısa
bir
süredir.

Harita 3. Olası Paralel hattın güzergahı ve uzunluğu
3.4.
Deniz Ulaşımı Alternatif Cazibe Olanakları: Rekreatif Taşımacılık
Suyollarının taşımacılık dışındaki çok sayıdaki fonksiyonunu da göz önüne almak, ekonomik
değerlendirmelere yardımcı olacaktır. Taşımacılık dışı etkilerin başında konumsal etkiler ve istihdam
olanakları gelmektedir. İşlevsel olarak ise; turizm ve rekreasyon olanakları, su tedariki ve su yönetimine
yönelik fonksiyonlardır.
Ulaştırma altyapı yatırımlarının konumsal etkileri, bir bölgenin mekansal kalitesini artırabilir. Bu
etkiler bölgesel ve uluslararası düzeyde (yurtdışı turist çeken su turizmi gibi) net bir ekonomik refah artışı
sağlayabilir. Diğer bir deyişle, tek bir alandaki fon enjeksiyonundaki artış, diğer alanların ekonomik
aktivitesinde bir artış meydana getirebilir. Bu tür etkilerin ölçülmesi için teknikler, genellikle ‘ekonomik etki
analizi’ olarak bilinmektedir. Bu tür değerlendirmeler; kanal yapımı, restorasyonu ve yenilenme çalışmalarını
içeren ulaştırma altyapı projeleri ve suyolu rekreasyon planları için bölgesel ve yerel ekonomiler üzerindeki
olası etkilerini tahmin etmek için kullanılabilir. İstihdam etkileri ise altyapı projelerinin hem inşaat aşamasında
hem de işletme aşamasında meydana gelir. İşletme aşamasında ulaştırma altyapı projelerinin istihdam etkileri,
ulaşım moduna göre önemli ölçüde değişmektedir (DLH, 2007) (PIANC, 2005).
İç suyollarında turizm ve rekreasyon programları; toplum adına, doğal suyolu ortamında bir inşa mirası
olarak yarattığı çevre kullanılabilirliğini ve su üzerinde gerçekleştirilen bir dizi rekreasyon faaliyetlerini
içermektedir. Böylece iç suyolları; çevre dostu bir ulaşım modu sağlamanın yanı sıra, eğlence etkinliğinin
çeşitli formlarına bir odak sağlamak için değerlendirilmektedir. Her türlü teknecilik, balıkçılık, yürüyüş, gezi,
bisiklet, koşu, fotoğraf ve hatta sadece ördek beslemek dahi bu etkinlikler arasında sayılabilir (PIANC, 1984)
. İç sularda turizm ve rekreasyon faaliyetlerinde, ziyaretçilerin ve kullanıcıların para harcamaları söz
konusudur. Bu nedenle bölgesel kalkınmaya yönelik bir olanak sağlamaktadır.
Suyollarında rekreasyon ve gezi amaçlı suyolu kullanımına yönelik bazı yaklaşımlar söz konusudur.
Uzun bir süre, rekreasyonel seyirde de ECMT suyolu sınıfları baz alınmıştır. 1999 yılında UNECE bu
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sınıflamanın rekreasyonel seyirde kullanılmasının yarattığı problemlerle, sistemi revize etmeye karar
vermiştir. Bu amaçla oluşturulan PIANC önderliğindeki SRN (Hollanda Rekreasyonel Suyolları Vakfı)
çalışma grubu, yaptıkları araştırma sonucunda rekreasyon amaçlı suyollarını RA, RB, RC ve RD olarak
belirlemiştir (SRN, 2020). Kullanılan tekne türlerine dayanan bu yaklaşım ile UNECE 2004 yılında,
suyollarında rekreasyon standartları için önerilen boyutları hazırlamıştır. Bunun üstüne ECMT suyolu
sınıflamasına, rekreasyon amaçlı seyir sınıflarını eklemiştir.
Rekreasyon amaçlı seyir birçok farklı türde gerçekleşebilmektedir. Bu türlerden biri de ″çarter
seyirdir″. Çarter seyir; kiraya verilen ticari gemilerin yolcular tarafından (bireysel kullanıcı) veya profesyonel
bir ekip olmadan seyir yapması anlamında gelmektedir. Çarter seyir de eğlence amaçlı profesyonel seyir
yerine rekreasyonel seyir olarak kabul edilmektedir (RWS, 2011).
Gerek taşımacılık ekonomisi, gerekse yukarıda bahsi geçen ulaştırma dışındaki dolaylı etkiler olsun
İstanbul deniz ulaştırma planında rekreatif taşımacılığın ulaştırma planlarında yeniden düzenlenmesi ve
alternatif bir cazibe olanağı olarak düşünülmesi gerekmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yukarıda verdiğimiz değerlere baktığımız zaman İstanbul’da kullanılan taşımacılık modlarının
arasında en çok kullanılanın karayolu taşımacılığı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla İstanbul’un en büyük
sorunlarından biri olan trafik sorunun çözülmesi için karayolundaki taşıt sayısının azaltılması bir çözüm
yöntemi olarak düşünülebilir. Bunun için de deniz taşımacılığının daha verimli kullanılması çözümün bir
parçası olarak düşünülebilir. BN1, BN2 ve BN3 hatlarına paralel bir rotanın oluşturulması bu hattın yolcu
yükünü azaltarak hem yolculuk kalitesini arttıracak hem de bu kalitenin artması ile paralel olarak araç
sayısının trafikten çekilmesine yardımcı olacaktır. Ulaşım söz konusu olduğunda akla gelebilecek bir
taşımacılık türü olan deniz taşımacılığı aynı zamanda gezi ve rekreasyon amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu
sayede hem şehir sakinlerinin iyi vakit geçirip stres atma şansları oluşurken yeni bir ekonomik katkı da söz
konusu olacaktır. Böylece hem yerel hem de ülke ekonomisine olumlu bir katkı olacaktır.
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(38)
Mr-Kaisayr HUSEİN52
WHAT IDEOLOGİES MYANMAR USES İN ROHİNGYA CRİSİS
ROHİNGYA KRİZİNDE MYANMAR'IN KULLANDIĞI İDEOLOJİLER

ABSTRACT
The Rohingya, a minority Muslim ethnic group in Rakhine State of Myanmar considered is one of the
most persecuted, destitute and oppressed minorities in the world. Rohingya have been facing persecution by
the Buddhist majorities in Myanmar for almost seven decades and they are the victims of various forms of
oppression in their ancestral land, such as land confiscation, arbitrary taxation, brutally tortured, destruction
of mosques, restriction on movements, ill-treatment, extrajudicial executions, financials restrictions on
marriage, force eviction and house destruction and so on. Since the 1970s, Rohingyas are being forced to flee
into the neighboring countries due to a number of crackdowns on Rohingyas. This analytical paper is going
to discuss underlying reasons and the ideologies of Myanmar in Rohingya crisis as well as the situations of
Rohingya plight. This paper is also witnessed the suffering of persecuted Rohingya refugees and key events
happened in Arakan and Myanmar throughout the life of Rohingyas in across Myanmar. Their personal life,
family and relatives have been being affected due to the violation of Rohingya rights by the successive
Myanmar governments. They have lived, studied and worked in Myanmar for almost seven decades. The
following discussions are interviews via zoom meeting with some Rohingya community leaders, elites and
other fellow activists who are actively working to end the crisis of Rohingya in Myanmar and around the
world.
Keywords; Myanmar ideologies, Rohingya crisis, citizenship, refugees, persecution.

ÖZ
Myanmar'ın Rakhine Eyaleti'ndeki azınlık bir Müslüman etnik grup olan Rohingya, dünyadaki en çok
zulme, yoksulluğa ve baskıya maruz kalan azınlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Rohingya, Myanmar'daki
Budist çoğunluk tarafından neredeyse yetmiş yıldır zulüm görüyor ve atalarının topraklarında arazi
müsaderesi, acımasız vergilendirme, vahşice işkence, camilerin yıkılması, hareket kısıtlaması, kötü muamele,
yargısız infazlar, evlilikte mali kısıtlamalar, zorla tahliye ve ev yıkımı vb. gibi çeşitli baskı biçimlerinin
kurbanlarıdırlar. 1970'lerden bu yana Rohingyalar, onlara yönelik bir dizi baskı nedeniyle komşu ülkelere
kaçmak zorunda kalıyor. Bu analitik makale, Myanmar'ın Rohingya krizinin altında yatan nedenlerini ve
ideolojilerini ve ayrıca Rohingya durumunu tartışacaktır. Bu makale aynı zamanda Arakan ve Myanmar'da
zulüm gören Rohingya mültecilerinin acılarına ve önemli olaylarına da tanık olmaktadır. Rohingya haklarının
Myanmar hükümetleri tarafından ihlal edilmesinden kişisel yaşamları, aileleri ve akrabaları etkilenmektedir.
Onlar neredeyse yetmiş yıldır Myanmar'da yaşadılar, okudular ve çalıştılar. Aşağıdaki tartışmalar,
Myanmar'daki ve dünyadaki Rohingya krizini sona erdirmek için aktif olarak çalışan bazı Rohingya topluluğu
liderleri, seçkinleri ve diğer aktivistlerle Zoom Meeting aracılığıyla yapılan görüşmelerdir.
Anahtar Kelimeler; Myanmar ideolojileri, Rohingya krizi, vatandaşlık, mülteciler, zulüm.

(A master’s student (Studying Political Science and Public Administration at Ankara Yildirim Beyazit University);
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INTRODUCTION
The Rohingya, an oppressed Muslim ethnic minority group in Rakhine State of Myanmar have been
called the world is most persecuted minority in the world according to UN. The situation of Rohingya people
has become one of the major crisis in the world because the government of Myanmar does not recognize the
Rohingya is one of the ethnic group of Myanmar. In this consequence, the Rohingya crisis is among the largest,
fastest movements of people in recent history. They have been experiencing ethnic cleansing, genocide,
religious persecution and atrocities in Myanmar for decades. As a result, over one million Rohingya have fled
to neighboring countries such as Bangladesh and India. The majority have escaped mostly to Bangladesh,
where there are two official, registered refugee camps. Recently 25 August 2017, Myanmar's violence has
escalated, so the number of refugees in Bangladesh and India has increased rapidly. According to the UN
Refugee Agency (UNHCR), more than 723,000 Rohingya have fled to Bangladesh. Over 40000 thousand to
India after a massive sectarian violence happens against the Rohingya Muslim minority in Myanmar. Besides,
more than three years have been passed, but not a single Rohingya could be repatriated to Myanmar.
Methodology
In this analytical paper, the methodology of this paper is to discuss the ideologies of Myanmar
government in Rohingya crisis. Research methodology indicates that the logic of development of the process
used to generate theory that is procedural framework within which the research is conducted (Remenyi et al.,
1998). The data of this paper have been collected to acquire the results for the purpose and scope of this paper
research. In this research the data are used in order to enrich the paper. Moreover, the data are collected from
several books, journals, articles of different authors and conducted via zoom meeting from the Rohingya
community leaders, elites, and other fellow activists who are actively working to end the crisis of minority
Rohingya Muslim for years in Myanmar and different part of the world.
Discussions
The ideologies Myanmar uses in Rohingya crisis
The plight of Rohingya is a protracted crisis, affecting multiple Rohingya generations. In order
to understand this crisis, we have to approach it holistically because it is a complicated problem shaped by
both historical and contemporary events and dynamics. Rohingya do not believe in Burma governments as all
the governments which existed till today, every government had the "same" discriminatory and sick ideologies
or policies regarding Rohingya and the Muslims of Myanmar, who were living in Arakan for centuries. If we
look back at the Rohingya crisis which started in 1942, was created by some Rakhine ultra-nationalists, some
Thakhin party members, and hardliners of Myanmar army officers. Three pivotal historical events are still
relevant and need to be understood to realize the current situation. First, according to historical sources,
including those written by Rakhine historians, Tibeto-Burman people arrived in Arakan kingdom around 10century CE and took over the throne from Indo-Aryan people who are ancestors of Rohingya. Indeed, there
were intermarriages between people of Tibeto-Burman, the ancestor of Rakhine people, and Indo-Aryan in
Arakan. While the majority of Rakhine continue to follow Buddhism, the religion of the Arakan royal court,
Indo-Aryan people, who are culturally close to Bengali, converted to Islam after the arrival of Arab traders
and Sufi scholars from the middle east and Indian subcontinent and are later known as Rohingya.
A second important event is the colonisation of Arakan by Burmese and then by the British.
Burmese colonisation of Arakan had created some differences between Rakhine and Rohingya, who were
living peacefully together. Burmanization of Rakhine people had resulted in the alienation of Rohingya people
culturally and linguistically from Rakhine people who have largely adopted Burmese lifestyle over the years.
British utilised these differences between Rakhine/Burmese and Rohingya to exploit the freedom struggle of
Rakhine and Burmese people as they did between Hindu and Muslim in India, resulting in historical
misunderstanding and grievances between two groups. Consequently, Japan invasion of colonial Burma had
led to Burmese and Rakhine nationalists committing a massacre against Rohingya who supported the British
during World War 2 said (Dr. Ambia Perveen chairperson at the European Rohingya council).
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In 1942 conflict between Rakhine/Burmese and Rohingya was started by Burmese independent
fighters based on two factors that are still being mentioned by the Myanmar military and Burmese/Rakhine
nationalists. Firstly, they were wary of the presence of a large number of the Muslim population in Arakan
state; the fear of Muslim among Burmese/Rakhine people, including Buddhist monks, was instigated by
British with the republication of a controversial India Muslim preacher call (essay) to fellow Indian (jobless)
Muslim youths to migrate to Burma and marry Burmese women to convert them to Islam. The second factor
is that Burmese/Rakhine nationalists were afraid that Rohingya would have taken over some parts of the
Arakan state. Some Rohingya historians still claim that the British had promised Rohingya leaders autonomy
over northern Arakan state, known as Mayu District according to Bari, M. A. (2018). Moreover, Myanmar `s
basic ideology is `` To be Myanmar citizens, Rohingya must be Buddhists’’. It is their official motto. The
other religion is not tolerated. In Rohingyas case, Rohingya Muslims are not fully Myanmar as they are not
Buddhists. The Myanmar military and government think that to be truly Myanmar Rohingya have to be
Buddhist. Anyone from a different ethnic group or religion is not seen as truly from Myanmar. Moreover,
Myanmar is showing hate, fascism and xenophobia through their ongoing genocide of the Rohingya
community. They are justifying this by using terrorism and community issues to persecute the Rohingya
community. Targeted religious nationalism and ideologies of hate said (Prof. Dr. Wakar Uddin Director
General of Arakan Rohingya Union).
The intent of Myanmar is very clear. They want to wipe out the entire Rohingya population from
Myanmar. They consider Rohingya as illegal immigrants/interlopers from neighboring country, Bangladesh.
What they have done against Rohingya is genocide. It was stated by the experts and International Fact-Finding
Mission established by the UN Human Rights Council. As Myanmar's majority people are Buddhists, the
government and the military want the country to be a pure Buddhism country. Rohingya are targeted due to
their religious belief. The same linguistic people like Rohingya such as Marmagyi, Dainet - are not persecuted
because they are Buddhists. If Rohingya were Buddhists, we believe they would not be persecuted. When
Burma was ruled by a democratic government until early 1960s, Rohingya had equal rights as other Burmese
nationals. Rohingya were regarded as citizens and were recognized as an indigenous ethnic group. But the
persecution against Rohingya began in the mid-1970s and the intent was clear in the Nagamin Operation in
1978. The operation was to cleanse the Rohingya population from Burma according to Lee, R. (2019). As the
pressure mounted from Bangladesh, Burma failed the plan. Four years later the new citizenship was enacted
and Rohingya became stateless within their own territory. The genocidal plan was established by the late
dictator Ne Win but Myanmar's leaders are still implementing the plan despite international
pressure. Basically, Rohingya won't be persecuted if they were not Muslims.
The reason why Myanmar government persecute Rohingya Muslims
1942 conflict is still relevant for another reason. Previously, Rohingya were predominantly
living in central Arakan townships like Mrauk-U and Minbya whose Rohingya inhabitants were killed during
this conflict, and some of them had moved to northern townships like Buthidaung and Maungdaw which did
not fall to Japan rule during World War 2. This segregation of Rohingya in northern townships has created
impressions among Burmese officials that most of them are illegal immigrants from Bangladesh; this
accusation has intensified after the independence of Bangladesh in 1971. Although there was small scale
immigration of people from India, including Bangladesh, to Burma, including Arakan state, during British
rule and Bangladesh independence war, majority of them had returned to India, Pakistan and Bangladesh
over the years due to the hostile (drive-out) policies and several clearance operations of the late Ne Win's
military junta. Moreover, Rohingya crisis was created by the successive Myanmar military governments based
on their ethnicity and religion as well as political point of view. It will continue till Myanmar government
changes their policy based on the Universal Human Rights accord. The political will must be there to solve
the Rohingya crisis. On the other hand, the Myanmar government disregard and reject the Rohingya alongside
other communities who they have persecuted. They do not want them to be part of the fabric of Myanmar
society according to Anwary, A. (2018).
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The government of Myanmar persecuted Rohingya systematically and there is much enough
historical evidence and background of it. According to the evidence and information, some of the Myanmar
senior army officers, politicians, and members of the anti-fascists were sent to Maungdaw to join the Antifascist party to get independence. But unfortunately, some of them were killed before they started peace
dialogue in early 1947. A delegation was sent there by general Nay Win and later he became the supreme
leader of the army. Due to general Ne Win's anti-Rohingya ideologies and policies, the Rohingya were
persecuted, discriminated and oppressed systematically by the Myanmar government, and later there were
many senior army officers and leaders who followed his anti-fascists footsteps, ideologies, and policies for
the next 70 years. Though some politicians did not believe in general Nay win's ideologies and policies and
they wanted to give full equal citizenship rights to Rohingya as one of the ethnicities of Myanmar said (Mr.
Tun Khin President Burmese Rohingya Organization UK). But at the same time, there were other Rakhine
nationalists, who were ultra-conservative and anti-Muslim politicians who strongly hated and attacked
Rohingya on their beliefs and physical looks. Unfortunately, till today there is a little percentage of the
politicians who are standing for truth, justice, and equal human rights when it concerns Rohingya matters. The
Rohingya have many challenges as long as the apartheid laws and policies exist in the constitution of Myanmar
under the category of stateless.
The real and objective situation of Rohingya crisis in Myanmar
In two operations - so-called clearance operations in 2016 and 2017 - Myanmar was able to force
around 850,000 Rohingya to flee from the country. Thousands of men, women, children were mercilessly
killed, slaughtered, burnt alive. Thousands of women, girls as young as 9 years old were raped, gang raped.
At least 400 villages were burnt to the ground in these two operations and later bulldozed. Almost 150,000
Rohingya are in so-called IDP camps since 2012. The camps are exactly like the concentration camps. The
remaining 450,000 are living in open-air prison. As Rohingya have been fleeing from their own land to find
safe heaven and a better life since late 2006, keeping them in the camps and open-air prison is a strategy.
Thousands of people fled by risky boats to escape from this hellish life. Myanmar believes that they will flee
if they can't bear the suffering. Commander-in-Chief Min Aung Hlaing said "Unfinished business" dating back
to World War II. What he said is clearly an intent to destroy the Rohingya community. As about 600,000
Rohingya remain in Myanmar, the crisis won't be over. Myanmar will keep try to force them to flee from the
country.
Rohingya crisis is ongoing because until all the Rohingya have left Myanmar the government and
military will not fulfill their mission of occupying Rohingya land and etherizing the Rohingya. It is clearly
very strategic due to socio-economic reasons according to Ullah, A. A. (2016). To begin with, some
contemporary events have fueled the exacerbation of Rohingya crisis apart controversial 1982 citizenship law.
One of them is the widespread belief among military officials that 1988-democracy uprising was orchestrated
by Myanmar Muslims, including Rohingya. The second phenomenon is the international terrorist attacks,
including 9/11 event, by Muslim militants and subsequent propagation of global Islamophobia, that has some
influence on Aung San Sukyi's negative attitude towards Rohingya. It is not clear the influence or role of
Israeli officials for the oppression of Rohingya, including travel ban in 1990, although we suspect their
involvement because Myanmar has a very close historic relationship with Israel. Another event is the arrival
of Rakhine from Bangladesh who had fled to then British Bengal from the northern Arakan during 1942
conflict. These nationalist (Bangladesh-born) Rakhine, for example, notorious Dr Aye Maung who convinced
General Min Aung Hlaing to complete the unfinished task of 1942 Rohingya extermination in 2017, have been
collaborating with Rakhine and Burmese officials to drive out Rohingya from Arakan since the 1990s said
(Mr Ali Johar Director of Education at Rohingya Human Rights Initiative India). In this perspective,
Rohingya belong to Arakan and Arakan belongs to Rohingya. It is a powerful struggle between Rohingya and
Rakhine for control over some townships in Arakan, which began since 10-century CE. Nationalist Rakhine
have been collaborating with Burmese to oppress Rohingya since 1942. They do not want a single Rohingya
living in Arakan. Furthermore, the Myanmar government's propaganda is that Rohingyas are aliens who came
from Bangladesh so that they do not have rights to live in Myanmar. The persecution begins from that wrong
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perception. Historically Rohingyas are the natives of Arakan, today's Rakhine. In addition, the Myanmar
government and military do not want Rohingya in the country. They are prejudiced against all ethnic
minorities but more than any they think Muslims do not belong in Myanmar. Moreover, the real objectives
and situations of Rohingya's crisis and why still not over? The key reasons for the Rohingya's crisis are
citizenship, ethnic identities, and repatriation matter. As we mentioned earlier there was a disputed to accept
Rohingya as citizens or as an ethnic minority within Myanmar politicians’ vs Myanmar army leaders. And
today 70% of the Rohingya are living outside Myanmar and 1.2 million are living in Bangladesh camps and
Myanmar government is not ready to accept Rohingya or has no intention to start repatriation. The government
is not ready to accept the key demands to ensure their citizenship rights and safety and dignify return to their
ancestral lands and homes. And Rohingya's main crisis concerns directly not having their political rights,
rights to vote, and rights to candidates. And because lack of the voices of the Rohingya in government
institutions, administration, and parliaments therefore the ongoing Rohingya crisis never ends.
The current Rohingya refugee crises in across the camp of Bangladesh, India and Malaysia
The situation of Rohingya refugees in Bangladesh, India and Malaysia are very bad. There is
no future for children in the camp. Their lives are miserable and unhealthy. The Rohingya living in
Bangladesh, India, Malaysia and Saudi Arabia are also under the dire situation with little opportunity for study,
work and accessing healthcare, which is being exacerbated by Covid-19 pandemic. Especially in the camps
of Bangladesh, Rohingya are lack of proper medication, appropriate shelter, enough food to eradicate
malnutrition, education crisis. We could not imagine that Myanmar would ever take Rohingya refugees back.
Myanmar must repatriate all refugee’s sooner or later, otherwise Rohingya will be another Palestinians
according to Kavari. (2017). We see how Palestinians refugees are suffering in neighboring countries since
1967. International community must work hard with full cooperation of United Nation to make sure their
return to their original homes in Myanmar with honor & dignity, security & basic human rights including bona
fide citizenship rights said (Mr Maung Nu Executive Director of Rohingya National League).
The sustainable solution for the Rohingya people in Myanmar
The sustainable solution for the Rohingya is very simple. RESTORE the citizenship and ethnic
rights of Rohingya. End GENOCIDE against them. As the violence against Rohingya have been repeating
again and again since 1978, international protection is necessary. If Myanmar has an intention to take them
back, they won't be in Bangladeshi camps for more than three years said (Mr. Nay San Lwin Co-Founder
of Free Rohingya Coalition). Myanmar signed the bilateral agreement with Bangladesh in early 2018 and
has been saying that the refugees will be taken back but has not created any conditions that are acceptable for
the Rohingya. Myanmar has no intention to restore the citizenship and ethnic rights of Rohingya. Myanmar
keeps offering a National Verification Card (NVC) which degrades Rohingya as foreigners. Rohingya have
been rejecting this genocide card. Myanmar is not showing any will to negotiate or fulfil the demands of the
Rohingya survivors in Bangladesh. We do not see any possibilities of the return of the Rohingya. A solution
is to boycott Myanmar by the international community diplomatically, socially, economically and whatever
other options available. Strongest pressures are extremely needed to change Myanmar's genocidal policy
towards Rohingya.
In order to solve the crisis, international pressure is a must to force the Myanmar government and
military to create conditions where Rohingya can safely go home, but the international community is not
applying that pressure. A first crucial step is citizenship, but the international community is not focusing on
that as there is no political will to solve the crisis. Apart from visa bans, which stop the military taking holiday
in the USA, UK and EU, the military have paid no price for genocide against Rohingya people. The USA,
UK, EU and others must implement all the recommendations of the United Nations Fact-Finding Mission on
Myanmar. They should impose sanctions on military companies. In addition, the only solution is for Myanmar
to give citizenship to the Rohingya people and come to a peaceful agreement for the Rohingya. We are very
much doubt this will happen so host nations may have to be a support network and refuge temporarily until
Burma has enough pressure. If Myanmar does not take back the Rohingya, it will be devastating for the
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Rohingya. As an activist and human rights defender, the Rohingya rights and lives is very important to us at
Restless Beings. We will stand by their side forever. But practically, the best solution is for Myanmar to take
them back or for the Rohingya to be granted safe passage and citizenship in other nations who are happy to
have them join their nation said (Rahima-Begum-Co-Founder,RestlessBeings).
Every problem has a solution, and the world need to find a better solution to end Rohingya's crisis
which is becoming not only a regional crisis but also a global crisis. And ICJ, ICC, and UNSC can play a vital
role by taking actions effectively to solve and end the Rohingya crisis. Myanmar will listen and act only if
economic sanctions, especially which includes the targeted, smart sanctions on Myanmar army's generals,
their backed institutions and companies, and business cronies and industrialists. Another important strategy is
to put diplomatic pressure on those countries which are directly or indirectly supporting Myanmar like China,
India, Japan, ASEAN countries. Because if those neighboring countries and other geopolitical important
countries will maintain silence without giving pressure on Myanmar to solve the plight of the Rohingya's crisis
then Myanmar will play the diplomacy game with UN and International communities to divert attention from
the root causes of the Rohingya's refugee crisis. Definitely, Myanmar can't deny and delay the concrete
repatriation process because the Myanmar government is facing many challenges for widely spreading
coronavirus and economic slowdown and the economic sanctions pressures from western nations and
European countries including America's foreign policy which possible will change after Joe Biden victory.
And so for NLD government, which promised before this year's win that if NLD wins 2020 the elections then
the government will solve the Rohingya repatriation matter and the refugee crisis which is portraying
Myanmar and NLD's new elected government badly. And we believe that the NLD party's manifestos are one
of the clear proofs to solve Rohingya's repatriation matter and might call back Rohingya refugees who are
living in Bangladesh camps. Myanmar voters voted for Daw Suu Kyi and NLD is a good sign for Rohingya
even though the 2020 election is not free and fair as Rohingya rights to vote and rights to the candidate were
excluded. This time Myanmar's army-backed USDP party lost many seats in parliament which always
systematically and aggressively oppressed the Rohingya. But NLD which won 83% seats including two
elected Muslim MPs in parliament and NLD might have a bit soft policy for Rohingya. So we believe the new
government will solve the Repatriation process sooner or later after the new president and the government at
the end of February 2021 said (Mr Zaw Min Htut President at the Burmese Rohingya Association in
Japan).
The Rohingya were by birth and by-laws citizens according to 1947,1974 and 2008 constitution
and also Rohingya are full plus citizens of the Myanmar or Burma according to 1948, 1951 and even
controversial and discriminatory 1982 citizenship laws. Rohingya were officially recognized as an ethnic
minority and full plus citizens by the first prime minister U NU and his cabinet minister in 1961. As Rohingya
were by-laws citizens so far they have had rights to vote and rights to candidates in all previous elections from
the year 1930s till 2010. And it is only after President Thein Sein ordered to abolish the validity of white cards
in 2014 then Rohingya lost rights to vote in the 2015 elections and in the 2020 elections too. We believe that
it's a violation of the constitutional rights and citizenship rights because we Rohingya are native people and
Rohingyas were living in Arakan as an Arakanese Muslim since Burma's king annexed Arakan in 1784. So
it's Rohingya basic fundamental rights which every Rohingya deserves that government needs to treat
Rohingya as full plus citizens of Myanmar. If Myanmar refuses to accept Rohingya as its citizens, then
Rohingya have the right to deny Myanmar government legitimacy towards Rohingya because the government
is using exclusion policy against the entire Rohingya which is an early sign of the "intend to genocide".
Therefore, Rohingya has the right to ask the protection from the international communities and the United
Nations as the victims and survivors of Genocide said (Dr. Hla Kyaw Former chairperson at the European
Rohingya council).
CONCLUSION
Now I want to discuss here how to solve the crisis of Rohingya. We can see three possible solutions,
although all of them seem far from reality right now. We want to emphasize on how and what for each option.
The first option is enforcing international sanction on Myanmar so that they will recognize Rohingya as
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citizens and repatriate all refugees from Bangladesh. The second option is creating an international (UN
operated) protected zone for all Rohingya in northern Rakhine state. The third option is liberating northern
Rakhine state from Myanmar government through the war by Rohingya with supports from friendly countries.
In order to solve this crisis, all options will require international advocacy and political activities. The
Rohingyas have become stateless within Myanmar and refugee or migrants beyond its border. Thus it becomes
a regional problem with international dimension. It is crucial that the Rohingya problem must be resolved first
and foremost within Myanmar. While still powerful military regime is an obstacle for solution, Aung San Suu
Kyi’s NLD government must change its ideology on Rohingyas, and it must respect and promote the human
rights of Rohingya and treat them justly. For longer term solution, the Burmese government must repeal or
amend the 1982 Citizenship Law to conform it to international standards. The political and democratic process
in Burma must be all-inclusive and Rohingya should be a part of it. Last not the least, their rights and freedom
must be ensured on par with other ethnic nationalities of the country without delay. The international
community must come forward to solve this prolonged crisis, the only solution for Rohingya is to boycott
Myanmar by the international community diplomatically, socially, economically and whatever other options
available and the strongest pressures are extremely needed to change Myanmar is genocidal policy towards
the vulnerable Rohingya people.
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RECONSTRUCTION and URBANIZATION PROCESSES IN AFGHANISTAN
AFGANİSTAN'DA YENİDEN YAPILANMA ve ŞEHİRLEŞME SÜREÇLERİ

ABSTRACT
This research investigates the reconstruction and urbanization process in Afghanistan. The
reconstruction and urbanization processes have been developing for two decades and Afghanistan is one of
the fastest urbanizing countries in the world. In the boon conference, Brussel Belgium after the collapse of
the Taliban regime in 2001, America and its alliances announced assistance to reconstruct and finish the AlQaida in Afghanistan, which was a danger for America and the world, as George W. Bush said in a
conference. But was the 9/11 attack conducted by Al-Qaida, or it was an excuse for America to invade
Afghanistan. Many electric dams have been constructed. Afghans are now managing Afghanistan's water for
the stability of the nation. There were rights for women in Islamic Republic of Afghanistan. But now the
Taliban retook the state, and we see no women in the Taliban negotiation team. A qualitative research method
was conducted, and the study relies on academic books and research articles to examine reconstruction and
urbanization processes in Afghanistan.
Keywords: Urbanization, Afghanistan, Reconstruction, Soviet Union.

ÖZ
Bu araştırma Afganistan'daki yeniden yapılanma ve kentleşme sürecini incelemektedir. Yeniden
yapılanma ve kentleşme süreçleri yirmi yıldır gelişiyor ve Afganistan dünyanın en hızlı kentleşen ülkelerinden
biri. 2001 yılında Taliban rejiminin yıkılmasından sonra Belçika Brüksel'deki nimet Konferansı'nda Amerika
ve ittifakları, George W. Bush'un Bush'un bir konferansta söylediği gibi Amerika ve dünya için tehlike
oluşturan Afganistan'daki El Kaide'nin yeniden inşasına ve bitirilmesine yardım edildiğini açıkladı. Fakat 9/11
saldırısı El Kaide tarafından mı yapıldı yoksa Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi için bir bahane miydi?
Birçok elektrik Barajı inşa edilmiştir. Afganlar şimdi ülkenin istikrarı için Afganistan'ın suyunu yönetiyor.
Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde kadın hakları vardı. Ama şimdi Taliban devleti geri aldı ve şimdiye kadar
Taliban müzakere ekibinde kadın görmüyoruz. Nitel bir araştırma yöntemi uygulandı ve çalışma
Afganistan'daki yeniden yapılanma ve kentleşme süreçlerini incelemek için akademik kitaplara ve araştırma
makalelerine dayanıyor.
Anahtar kelimeler: Kentleşme, Afganistan, Yeniden Yapılanma, Sovyetler Birliği.
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INTRODUCTION
Afghanistan is essentially a hilly desert with river basins and a rare oasis allowing for some farming.
Historically, the economy has centred on subsistence agriculture, mostly irrigated and rainfed wheat and cattle,
with more fertile areas producing fruit and cotton. The Soviet Union's investment, particularly in the 1960s
and 1970s, aided the economy's steady expansion. The creation of a modest industrial base is one of the goals.
By 1980, agricultural raw materials processing, cement, fertilizer, and artificial silk processing accounted for
9 per cent of GDP. The invasion of the Soviet Union in 1979 led in a massive exodus to Pakistan and Iran of
over six million people. Irrigation infrastructure, flood protection structures, and dwellings were neglected
due to the large-scale departure of a substantial percentage of the rural population. Direct military action
resulted in significant livestock losses and substantial damage. Interparty conflict razed most of southern and
western Kabul during the mujahedin government's rule from 1992 to 2006. During most of the period 1996–
2001, the construction of a front line between the Taliban and the Northern Alliance in the Shamali valley,
north of Kabul, badly damaged the capital's economy and severely weakened its status as a commercial hub.
When the Taliban took Mazar-i-Sharif in August 1998, the Uzbek border was closed, similar to that. The trade
route between Central Asia and Pakistan via Mazar and Kabul was effectively shut down due to the combined
impact. The Taliban's scorched-earth approach in the Shomali valley resulted in the near-complete destruction
of homes, irrigation infrastructure, and orchards. The war also caused the fundamental electricity,
transportation, and telecommunications infrastructure to fail. Today's energy supply is severely restricted and
unreliable. The telephone system in the United States is no longer functional (Marsden, 2003).
The UN, International Committee of the Red Cross (ICRC), and non-governmental organizations
(NGOs) have been operating in Afghanistan reasonably since the fall of the Soviet-backed government in
April 1992. However, the country's internal conflict has inevitably hampered their effectiveness. Long periods
of relative stability, on the other hand, have allowed solid progress to be made over the years in the restoration
of irrigation systems and flood protection structures, the repair of minor roads, the provision of wells, the
supply of improved seeds, the establishment of water supply, sanitation, and refuse collection systems in cities,
and the creation of a wat. Since the onset of the severe drought in 1999–2001, most of this restoration work
has been put on hold while agencies fulfil the population's immediate humanitarian needs. The US-led military
intervention in Afghanistan in October 2001 occurred when the country was still experiencing a drought, and
the aid community has spent the majority of its time since then dealing with the ongoing humanitarian crisis.
This has been exacerbated by the large-scale repatriation of refugees from Pakistan and Iran since March 2002,
the majority of which has been pushed through by host governments rather than reflecting a belief among
those living in exile that the economy can now support their return. As of September 25, 2002, the international
community appeared to have provided 51.6 per cent of the sum committed in Tokyo. There are substantial
variations among contributors within this aggregate number. The World Bank, for example, has only released
a tiny fraction of the funds promised, but the number of allocations made by the British government is
determined by the fact that funds are dispersed quarterly (Marsden, 2003).
Afghanistan emerged in late 2001 as a shattered country with few precedents in contemporary history.
Afghanistan and its international partners face a monumental task in constructing a pluralist state governed by
the rule of law. All Afghans have the opportunity to live in peace and dignity, achieve their economic potential,
access essential public services, and fully participate as equals. Insecurity, poverty, corruption, and the
growing drugs business indicate that Afghanistan's difficulties have remained essentially unchanged in type
and size. Unless a better balance is achieved between development, security, and political policies that focus
on the growth of their nation, the Afghan people will continue to be hampered in realizing their full human
potential. Afghanistan is an emerging country in terms of economics. The World Bank's 2011 Ease of Doing
Business Report classified Afghanistan as one of the most challenging nations to do business in (167 out of
183). Afghanistan is a rural and patrimonial society with a primarily agrarian economy, despite apparent megaurbanization tendencies. Agriculture is the most significant sector of the economy, accounting for 35% of
GDP, as the bulk of the population relies on agriculture. Agriculture employs 60–80% of Afghanistan's
workforce. Afghanistan imports virtually all of its consumer products and nearly all of its gasoline and power.
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Raw materials (unprocessed agricultural goods) and carpets are Afghanistan's main exports. Afghanistan has
a shortage of trained labour, exacerbated by the country's low literacy rate of 28% (Centrum, 2016).
The private sector is seen as the engine of growth in Afghanistan's transition to a market economy.
Small and medium businesses are at the heart of the private sector (SMEs). SMEs account for around 80% of
Afghan companies, half of the country's GDP, and more than a third of the workforce. Despite their importance
to the economy, SMEs have not been given the attention they deserve until lately, and the sector confronts
significant problems. During the first eight years following the US invasion, Afghanistan lacked a defined
SME strategy. Although a plan was approved in 2009, implementation and monitoring did not begin until
2011, when the Ministry of Commerce and Industry established the SME Directorate. In terms of total help,
the United States is by far the greatest donor, accounting for one-third of all aid since 2001. Japan, the United
Kingdom, and Germany are among the other significant funders (Centrum, 2016).
While the Afghan people deserve physical protection, there are numerous issues with centring
reconstruction help on the army and police. To begin with, the US government is outfitting around 3,50000
Afghan men for military, police, and jail work, with weapons streaming into the country at a rapid rate. These
new security forces employ about 6% of the country's male population between 18 and 49. These jobs are
essential in a country where unemployment and low-wage jobs, such as unskilled day labour or short-term
work in poppy fields, are sometimes the only options. Nonetheless, this concentration has siphoned funds
from employment development in other, more productive businesses. These assistance decisions enhance the
likelihood of future civil war in the context of increasing sectarianism and ethnic competitiveness for foreign
aid and other resources. Human rights crimes by Afghan security forces, as well as in Afghan prisons, have
been widely documented and witnessed. The events of mid-2014 in Iraq, when extremist groups used US
weapons to attack and dominate large sections of the country, should serve as a warning tale against repeating
the same mistakes under the pretence of reconstruction. All 35,0000 Afghan soldiers were annihilated once
the Afghan government collapsed. Taliban have captured all tanks, air attack aircraft, weaponry, and key
weapons and are currently using them (Lutz & Desai, 2014).
In Afghanistan, companies are hired on a contract basis. Following the decades-long practice of
outsourcing US government services to the private sector, the reconstruction of Afghanistan has primarily
been carried out by companies under federal contracts. This position has been assigned to a small number of
firms. Eleven groups have received 58 per cent of the $13.3 billion spent on reconstruction by the US Agency
for International Development, according to SIGAR (USAID). However, the contractor's and USAID's quality
control and communication issues resulted in a one-year delay and a $40 million increase in costs. From at
least 1999 through 2007, key personnel of the Louis Berger firm were found guilty of defrauding the US
Agency for International Development (USAID) for work done in Afghanistan and previous international
contract work. The two most essential components of life are health and education. Poor planning and
coordination impeded the rebuilding of Afghanistan's healthcare system, according to a 2006 RAND
corporation assessment. According to the Government Accountability Office, USAID's program in
Afghanistan lacked measurable objectives and resource levels, role clarification, and program evaluation
processes. The words governance and the rule of law are sometimes used interchangeably. Afghanistan is a
nation with restricted access to the judicial system. In Afghanistan, the level and trend of the rule of law
indicator are low. According to the World Bank, the country began at one of the lowest levels of any similar
government and declined since 2005, following an early rise (Lutz & Desai, 2014).
America and Reconstruction of Afghanistan
On October 7, 2001, a US-led military coalition launched Operation Enduring Freedom in Afghanistan
against the Taliban government, which was deposed after two months of fighting. The UN Security Council
enacted Resolution 1386 on December 20, 2001, establishing an International Security Assistance Force
(ISAF) to aid the Afghan Interim Authority in preserving security in and around Kabul. Following the
mission's relative success, Afghan President Hamid Karzai, UN officials, and others pushed its expansion into
the provinces. On the other hand, US officials were indifferent, assuming that a traditional peacekeeping
approach in Afghanistan would fail. Large numbers of troops were not willing to be deployed to monitor
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Afghanistan's outlying cities and villages by US partners. According to a 2003 RAND research, Bosnia and
Kosovo had 18 to 20 peacekeepers per thousand inhabitants at the time. Obtaining such a ratio in Afghanistan
would have required the deployment of hundreds of thousands of troops in a country that has historically been
wary of big foreign forces. US officials developed provincial Reconstruction Teams (PRTs) in the summer of
2002 to extend the ISAF effect without expanding ISAF. PRTs were initially deployed in early 2003, with 60
to 100 troops, Afghan advisors, and officials from civilian agencies, including the US State Department, US
Agency for International Development, and US Department of Agriculture. PRTs might be used as a model
for future stabilization and reconstruction initiatives. According to the US Marine Corps proposed Small Wars
manual, military planners might view the early conventional warfare phase as the shaping rather than the
decisive phase. If we can only attain our political objectives after a successful period of stability, then the
stability phase is, in fact, the critical phase. The experiences in Afghanistan and Iraq demonstrate that the
stabilization phase of a conflict is sometimes more challenging than the fighting phase. The inability of the
United States to accomplish its goals in both countries more quickly has sparked much-needed debates about
how the US and the rest of the world should prepare for and carry out stabilization and reconstruction
operations (Hamid, 2006).
The Return of Migrants
Those population movements have taken on a more dramatic and vast character as a result of the
conflict that tore apart Afghanistan following the Communist revolution in April 1978 and the Soviet invasion
in 1979. Afghans were the world's most populous refugee group in the early 1990s, accounting for over half
of all refugees under the UNHCR's mission. The number of Afghan refugees peaked at 6.22 million in 1990.
After the Soviet withdrawal in 1989 and the opposition forces' takeover of Kabul, many people returned
(1992). This pattern was somewhat reversed in the following years, as greater outbound movements followed
new outbreaks of conflict, particularly in the Mazar-e-Sharif and Kabul areas (Monsutti, 2008).
The terrorist attacks on September 11, 2001, on the World Trade Center and the Pentagon, as well as
the subsequent intervention of an international coalition led by American forces, which resulted in the
Taliban's fall in late 2001 and the establishment of an international-backed government in Kabul in winter
2001–2002, ushered in a new era of hope for peace and prosperity. The prospect of returning to routine has
spurred a huge exodus. According to official estimates, more than five million Afghans have returned home,
mostly from Pakistan and Iran, with the UNHCR's assistance or on their own. More than half a million
internally displaced people have returned to their villages. In Afghanistan, one of the largest repatriation
missions in UNHCR history took place. The rate of repatriation has slowed since 2005, as the security situation
has deteriorated. Afghanistan remained the largest source of refugees, with almost three million Afghan
descent residing in Pakistan and Iran. Even without the 1.3 million Afghans living outside the camps, Pakistan
is the asylum country with the world's largest refugee population, followed by Iran (Monsutti, 2008).
Afghan women's rights
Women's official rights in Afghanistan may be traced back to the time of Amir Abdurrahman Khan
(1880–1901). Who is often regarded as the creator of the modern Afghan state? He enacted legislation
prohibiting child and forced marriages and supporting women's inheritance and divorce rights in accordance
with sharia law. In a world where tribal law reigned supreme, the imposition of sharia constituted a
modernizing and centralist tendency through the supervision of madrassas (religious schools) and the vakif
(religious trust). Abdurrahman attempted to integrate the clergy with the state's secular institutions (pious
charitable foundations). Unlike some of his predecessors, Abdurrahman did not seek legitimacy outside of the
established system of power, which was sanctioned by the tribal council and the religious establishment.
Around the turn of the century, reformist and nationalist currents governed Turkey, Iran, and Egypt, and
Afghanistan was no exception (Kelan, 2009).
By the late 1920s, Afghanistan had one of the most progressive legislative bodies in the Muslim world,
including a 1921 family law that prohibited child marriage, liberated widows from their husbands' families'
dominance, needed court's authorization before a man could take multiple wives, and deleted some family law
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questions from the mullahs' jurisdiction. King Amanullah's wife, Queen Soraya, established the first girls'
school in Kabul, and all Afghans were required to attend school. These changes, however, had little impact
outside of Kabul's elite circles, and ulama and tribal groups swiftly retaliated. In November 1928, when King
Amanullah was deposed in a tribal insurgency led by Bacha Saqqao. All progressive legislation and policies
affecting women were repealed. All modern schools were shuttered, female students studying abroad were
recalled, libraries, laboratories, palaces, and the royal museum in Kabul were looted, and literature was burnt.
Even though this administration was only in power for a brief time, it took about 30 years for the restrictions
put on women to be lifted. The sacrifices that Nadir Shah, King Amanullah's cousin, had to make to maintain
his authority after the insurgency was put down are important (Kelan, 2009).
Urbanization Generally
Although there is evidence of urban life dating back to 3,500 BC in the Near East, the world's
population remained predominantly rural and agrarian until the twentieth century. From the beginning of the
Christian period until around 1850, the urban population varied between 4 and 7 percent of the total
population, according to the limited and frequently confusing archaeological and historical record. Around 80
million people, or 6.5 percent of the world's population, lived in cities in that year, out of a total population of
between 1.2 and 1.3 billion. Although 80 million individuals are a big number, they were scattered throughout
hundreds of cities worldwide. Only three cities, London, Beijing, and Paris, had populations of moreover a
million people in 1850; approximately 110 cities had populations of more than 100,000. Eleven of the top 25
cities were in Europe, eight in East Asia, four in South Asia, and two in North America. Between 1850 and
1950, the number of big cities in the globe rose from 110 to 946, with the population of the largest city
increasing from 2.3 million to 12.3 million. Furthermore, there was a clear shift in the urban/rural balance for
the first time in history; by 1950, 29 percent of the world's population resided in cities, with roughly 16 percent
living in cities with populations of 100,000 or more. Since 1950, global urbanization has accelerated
dramatically. Despite issues of international comparability for statistical concepts and irregular or incomplete
national censuses in many nations, the process is thoroughly recorded thanks to the work of UN statistical
organizations. The number of cities with at least 100,000 people increased from 946 in 1950 to 1,773 in 1975.
By the year 2000, the number of such towns will have more than doubled, with roughly 400 of them having
at least one million people (Lowry, 1990).
Given the economic benefits of urbanization and urban agglomeration, one might expect authorities in
developing nations to promote faster urbanization, but this is not the case. For example, according to a typical
study of world population policy from 2011, 64% of developing' nations said they would prefer a substantial
shift in their population's geographical distribution. And 82% said they had undertaken strategies to reduce
rural-urban migration (Mcgranahan & Satterthwaite, 2014).
Urbanization In Afghanistan
Afghanistan is one of the world's fastest urbanizing countries, owing to a deteriorating security
situation, terrible economic conditions, a lack of essential amenities and public utilities in rural regions, and
cultural preferences. Afghan cities are considered safer than rural regions, and the bulk of them have been
under government control throughout the country's history, shielding them from militant attacks. Internally
displaced persons and many refugees and migrants, primarily from Pakistan and Iran, have impacted
Afghanistan's rural-urban mobility. Although Afghanistan's present urban population is lower than the
regional average of 32 percent, the country's urbanization rate is among the highest in the area. Its urban
population is expanding at a rate of 5% per year, which is more than double the area average. If current trends
continue, Afghanistan's urban population will grow by 15 million people in the next 40 years, with cities
accounting for about half of the country's population by 2060. Afghanistan is still mostly a rural nation, with
just around a quarter of the people residing in urban areas. However, this is rapidly changing. Only one out of
every twenty Afghans lived in cities in 1950, but one out of every four-five people resided in cities in 2014.
By 2060, one out of every two people – 50 percent of the population – will live in cities if urbanization
continues at its current rate. Since 2001, Afghanistan's urban population has risen from 20% to 27% of the
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country's overall population. This indicates an increase in the urban population from 4.6 million in 2002 to
8.2 million in 2017 (Ahmadi, 2019).
Soviet Union Urban Plan for Afghanistan
In addition to regional planning and healthy urban open space, Soviet planners in the 1920s were
particularly worried about the severe housing scarcity in Soviet cities. They required healthy, productive
people as part of a fast-increasing industrial workforce, and both the biopolitical and sovereign political
imperatives interacted here. A successful housing program would not only confirm the Communist rule's
legitimacy, but it would also provide the dictatorship with the ability to maintain itself economically and
militarily. Formal urban planning matches Foucault's definition of biopower manifestation under conditions
of coherent sovereign power up to this point. Whether in an independent Afghanistan or one invaded by the
Soviet Union, sovereign power over everyone looked widespread. The Soviets used the same approach to
urban modernization in Kabul as in Soviet cities throughout the two decades of requested technical aid and
the one decade of occupation. If Westerners, and more importantly, Afghans, feel that Afghanistan has been
de-modernized. It is reasonable to conclude that Kabul's urban growth is unplanned. However, the fall of the
Najibullah administration in 1992 represented more than just the end of a chapter in Soviet-American
geopolitics. Supporting the mujahedeen was in line with beliefs that emphasize individual liberty and family
values that are compassionate and moral (Calogero, 2011).
Three successive Kabul Master Plans were produced with national-level technical support, indicating
that the Afghan partner in the Master Plan production process was the precursor agency to the Ministry, not
the Municipality. On the other hand, the national regime was so seriously disturbed in the 1990s that national
affinities with the whole process of Master Plan formulation and execution were lost. In a 180-degree turn,
the Municipality was now defending the Plan's execution, while the Ministry attempted to halt the
implementation of a plan established by its institutional forerunners. Kabul's informal urbanization is
sometimes misinterpreted as proof of the city's lack of planning. It is also interpreted as proof that Kabul is
not, or is no longer, modern.
In contrast to heated or 'cooked' bricks, most informal housing in Kabul is built of sun-dried bricks
termed 'earth brick' (khisht-e gil) or 'clay brick' (khisht-e khom) (khisht-e pokhta). Roofs with a flat, claysurfaced surface are utilized as drying areas for clothing, fruits, and vegetables. Large assemblages of informal
housing in Kabul mimic far ancient communities across the Middle East, North Africa, and the Pueblo
civilizations of the American Southwest on the surface. Yet, they are major contemporary developments in
clay-brick home construction. Builders have converted from a post-and-nogging wall assembly to a thicker
"gravity wall" construction that utilizes no wood due to deforestation. With the establishing of The Afghan
government in 2001, the formal planning got better. But even many powerful people constructed buildings
informally and normal people also constructed by giving bribes to people in government (Calogero, 2011).
Kabul is in the process of transitioning from catastrophe assistance to re-development. This stage
necessitates the development of long-term plans. At the same time, such techniques are being debated more
and more. It becomes evident that there is a lack of agreement on the planning and policy ideas themselves.
The concept of modernizing Afghanistan through modernizing its capital is as ancient as the occupation of
Afghanistan, and it has never succeeded before. Kabul's chances of surviving as an enclave amid a sea of
impoverished areas are slim. The growth of cities and regions must be balanced; otherwise, the growing
disparities might lead to an uprising at some time. Kabul will only survive if a regional balance is established,
even though it must serve as a role model and representative heart. Furthermore, because a big portion of
Kabul's population comes from the countryside, it would be fascinating to experiment with rural ways of living
and organization in the city (for example, urban agriculture , traditional construction methods and so on
(Breshna, 2004).

295

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

REFERENCES
1. Ahmadi, N. (2019). Drivers of Urban Transition in Afghanistan. February. http://osceacademy.net/upload/file/51_DRIVERS_OF_URBAN_TRANSITION_IN_AFGHANISTAN_
ENG.pdf. Accessed 12/12/2019
2. Breshna, Z. (2004). A Program for the Rehabilitation and Development of Kabul's Historic
Center. In Development of Kabul Reconstruction and Planning Issues.
https://www.kunstgeschichte.unimuenchen.de/forschung/publikationen/pdf_publ/schadl_dev_of_kabul.pdf
3. Calogero, P. A. (2011). Planning Kabul: The politics of urbanization in Afghanistan. ProQuest
Dissertations
and
Theses,
Ph.D.,
245.
http://search.proquest.com/docview/892720804?accountid=13014
4. Centrum, V. vydavatelské. (2016). Personality, society, state, law: problems of correlation and
interaction. 1–77.
5. Hamid, A. P. (2006). Stabilization and reconstruction in Afghanistan : are PRTs a model or a
muddle? / Michael J. McNerney. Stabilization and Reconstruction in Afghanistan : Are PRTs
a
Model
or
a
Muddle?
/
Michael
J.
McNerney.
https://doi.org/10.29171/azu_acku_pamphlet_ua853_a3_m364_2006
6. Kelan, E. K. (2009). The Politics of Gender and Technology. In A Companion to the
Philosophy of Technology. https://doi.org/10.1002/9781444310795.ch59
7. Lowry, I. S. (1990). World Urbanization in Perspective. Population and Development Review,
16(1990), 148. https://doi.org/10.2307/2808068
8. Lutz, C., & Desai, S. (2014). The Watson Institute for International Studies at Working Paper
No . 2014-22 US Reconstruction Aid for Afghanistan : The Dollars and Sense Catherine Lutz
and Sujaya Desai.
9. Marsden, P. (2003). Afghanistan: The reconstruction process. International Affairs, 79(1).
https://doi.org/10.1111/1468-2346.00297
10. Mcgranahan, G., & Satterthwaite, D. (2014). Urbanisation concepts and trends. International
Institute for Environment and Development, June, 1–27.
11. Monsutti, A. (2008). Afghan migratory strategies and the three solutions to the refugee
problem. Refugee Survey Quarterly, 27(1), 58–73. https://doi.org/10.1093/rsq/hdn007

296

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

(40)
Muhammed SOLMAZ55
DAYANIŞMANIN DİJİTAL FORMLARI
DIGITAL FORMS OF SOLIDARITY

ÖZ
Toplum yoğun teknolojik hareketlerle sürekli gelişim ve değişim yaşamaktadır. Bahsi geçen
değişimler tek alanla sınırlı kalmayıp toplumun neredeyse tüm noktalarında gözle görülür bir hal almaktadır.
Bu değişimlerin en güzel örneği sanayi toplumundan ağ toplumuna evrilen toplumun tanımlanma şeklidir.
Toplum değişime ayak uydurarak kendi kurumlarının da değişimine katkı sağlamaktadır. Makale içerisinde
toplumun neden değişime uğradığı ile birlikte dayanışma olgusunun da aldığı yeni formların üzerinde
durulacaktır. Bu makalenin konusunu ağ toplumlarında internet üzerinden meydana gelen dayanışmanın
formları oluşturmaktadır. Bugün hem sosyal medya hem de internet uygulamaları olarak karşımıza çıkan ve
dayanışmanın dijital formlarına olanak sağlayan birçok platform mevcuttur. Bu da günümüzde dayanışmanın
görünürlüğünü arttırmaktadır. Görünürlüğü gün be gün artan dayanışma dijital formlarıyla son zamanlarda
eskiye oranla daha sık karşımıza çıkmaktadır. Karşımıza bu kadar sık çıkan dayanışma olgusunun bu yeni
formu teknolojik determinizm kuramı çerçevesinde ele alınıp irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dayanışma, Dijital Dayanışma, Yardımlaşma, Gönüllülük, Bağışçılık.

ABSTRACT
Society is experiencing constant development and change with intense technological movements. The
aforementioned changes are not limited to a single area, they become visible in almost all parts of the society.
The best example of these changes is the definition of the society that has evolved from the industrial society
to the network society. The society contributes to the change of its own institutions by keeping up with the
change. In this article, the reason why the society has changed and the new forms that the phenomenon of
solidarity has taken will be emphasized. The subject of this article is the forms of solidarity that occur over
the internet in network societies. Today, there are many platforms that enable digital forms of solidarity such
as social media and internet applications. This increases the visibility of solidarity today. With its digital
forms of solidarity, whose visibility is increasing day by day, we encounter it more frequently than before.
This new form of the phenomenon of solidarity, which we encounter so often, will be discussed within the
framework of the theory of technological determinism.
Keywords: Solidarity, Digital Solidarity, Assistance, Volunteering, Donation.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji; Elazığ; muhammedsolmaz52@gmail.com;
*Bu makale 2021 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dijtal Dayanışma Biçimleri: Sosyolojik Bir
Okuma isimli Yüksek Lisans Tezimden türetilmiştir.
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GİRİŞ
Çalışmanın amacı teknolojik determinizm kuramı etrafında internet teknolojisinin toplumu nasıl
dönüştürdüğünü ve dönüşümden sonra dayanışmanın nasıl bir forma büründüğünün anlaşılmasıdır. Bugün
internet ve sosyal medyada dayanışmanın farklı örneklerine şahit tutulmaktayız. Dayanışmanın bu denli
görünür bir fenomen olması onun dijital toplum bağlamında anlaşılmasını da zaruri kılmıştır.
İnsanlık tarihi kadar eski olan değişim olgusu bugüne kadar sürekli olarak varlığını hissettirmiştir.
Aydınlanma çağı ile birlikte Fransız Devriminin gelmesi ve devrim sonucunda yeni yeni kavramların oldukça
sık kullanıldığı bilinmektedir. İnsanlık tarihi Fransız Devrimi gibi birçok dönüm noktasına şahitlik etmiştir.
Ve toplumlar bu dönüm noktalarının her birinde bir daha asla eskisi gibi olamayacak düzeyde değişim
göstermiştir. Bu denli köklü dönüm noktalarından biri olan internetin keşfi ve bugünkü halini alması toplumu
nasıl değiştirip farklı bir isim almasına olanak tanımıştır? Değişen bu toplumda dayanışma ilişkileri ne şekilde
gerçekleşmektedir? Sorularının cevabı çalışma içerisinde verilecektir.
Dayanışma oldukça geniş bir şemsiye kavram özelliği taşımaktadır. Bünyesinde gönüllülük,
yardımlaşma ve bağışçılık gibi kavramları barındırması bu savı destekler niteliktedir. Dijital toplumda da
dayanışmanın alt kavramları olarak değerlendirilebilecek bu kavramların dijital formları bulunmaktadır.
Uzaktan bakıldığında dayanışma kavramı bünyesinde sıralanabilen bu kavramların özel olarak bakıldığında
ise birbirleriyle farklılıklarının olduğu görünmektedir. Bu farklılıkların ana kaynağı ise davranışın bizzat
kendisidir. Maddi veya manevi herhangi bir karşılık beklemeksizin ve bir işi yapma konusunda herhangi bir
yükümlülüğümüzün olmamasına rağmen yaptığımız her davranış bizi gönüllü olarak tanımlar gönüllülüğün
online hâli örneklerle çalışma içerisinde yer almamaktadır. Aynı şekilde bağışçı olmak; tüm hakları elimizde
saklı olan herhangi bir şeyi bir başkasının veya bir grubun çıkarları doğrultusunda karşı tarafa devretmek
olarak tanımlanabilir. Bağışçılığın da dijital formuna ve dahi mobil uygulama haline çalışma içerisinde yer
verilmiştir.
Kuramsal Çerçeve
Çalışmanın her noktasında toplumların değiştiğini ve bu değişimden sonra da kavramların yeniden
tanımlanması gerektiği hususu göze çarpmaktadır. Bu hususu sağlam ayaklar üzerine inşa edebilmek için
öncelik teknolojik determinizm ya da diğer bir ifadeyle teknolojik gerekircilik kuramına yer vermek
durumundayız.
Teknolojik determinizm kuramının savunucuları tarihin her noktasında teknolojiyi bir itici güç olarak
görüp ileri sürmüşlerdir. Şöyle ki; toplumlarda meydana çıkan her teknolojik yeniliğin yeni bir sosyolojik alt
yapı oluşturduğunu veya oluşturacağını iddia ederler. Yeni ortaya çıkan her teknolojik aygıtın olumlu ve
olumsuz yönlerinin olabileceği gerçeğini yadsımamaları tekdüze bir açısıyla duruma yaklaşmadıklarının net
bir göstergesidir (Yerlikaya, 2016: 101).
İnternet hayatımızda 1990’lı yıllardan sonra çok daha görünür bir hal almıştır. Bu durumun çeşitli
sebepleri mevcuttur. Ancak teknolojik deterministlerin üzerinde durduğu husus 1990’lı yıllardan sonra artan
teknoloji ile birlikte toplum refah seviyesinin de bu durumla doğru orantılı biçimde artış göstermesidir.
Teknolojik gerekirciliğin temel hareket ve dayanak noktası da budur ( Ersöz, 2020: 26).
Teknolojik gerekircilik kuramının en önemli savunucusu McLuhan’ dır. Aslen Kanadalı olan medya
kuramcısı McLuhan dijital devrimin sosyolojik çıktılarıyla aynı doğrultuda ilerleyen kanal mesajın kendisidir
özdeyişi bu noktada önem kazanmaktadır. Geleneksel toplumlarda iletişim için kullanılan günümüze görece
daha ilkel duman veya güvercin benzeri kanallar günümüzde iletişim adına hiçbir öneme sahip değildir.
Gelişen teknoloji iletişim için tahmin dahi edilemeyen kanalları hizmetimize sunmuştur. McLuhan toplumun
bir köşede her şeye kayıtsız şekilde beklediğini kabul etmeyip dünün iletişim sosyolojisiyle bugünün iletişim
sosyolojisi arasında uçurumlar olduğunu bahsi geçen özdeyişle dile getirmiştir (Giddens, 2016: 785).
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Teknoloji ve bilgi birikimiyle alakalı olarak kuram oluşturan isimlerinden biri de Russel Neuman’ dır.
Bilginin birikmesiyle birlikte günümüzde yaşayan birinin bazı şeyleri bilme veya bilebilme ihtimali ve tarım
toplumunda yaşamış birinin herhangi bir şeyi bilme ve bilebilme ihtimali arasında çok ciddi farklılıklar
mevcuttur. Bunun temel nedeni ise bugünün bilgi birimiyle tarım toplumlarının bilgi birikimleri arasındaki
farktır. Uzmanlaşma ve iş bölümü tarım öncesi toplumlarda ileri düzeyde değildi o gün ihtiyaç duyduğumuz
herhangi bir hizmeti bizatihi kendimiz giderebilecek bir pozisyona sahiptik. Ancak artan bilgi birikimi ve
gelişmeler çok farklı oluşturmuştur. İçerisinde yaşadığımız toplumlarda hemen hemen her ihtiyacımız için
ayrı bir kurum oluşturmuştur. Örneğin düğün gibi bir organizasyonda bu işle uğraşan şirketlerle iş birliği
yapılabiliyorken yemek şirketleri de toplu yemeğin gerektiği törenlerde catering ismiyle karşımıza çıkarlar
(Neuman, 2017: 18).
Yukarıdaki örneklerden toplumların bilgi birikimiyle değiştiğini ve değişim sonrasında ise yeni birçok
kurumu ortaya çıkardığı görülmektedir. Toplum değişimesi sonucu farklılıkların sosyolojisini ele alıp işleyen
bir sosyolog da Ferdinand Tönnies’tir. Tönnies Gemeinschaft ( topluluk) ve Gesellschaft (toplum) ideal
tiplerini oluşturduğunu doktora tezinin üzerine ekleyerek kendinden sonraki birçok sosyoloğu da etkilemiştir.
Sanayi devrimi sonucu bozulan kırsal hayatın yerine kentleşmenin hüküm sürdüğünü ileri süren Tönnies iki
yaşantı tipi arasındaki farklılıkları ele almak için ideal tipler oluşturmuştur. Tönnies Sosyolojisinin ana hareket
noktası kırsal yaşamın yerine gelen kentsel yaşam öğeleri değil iki yaşantı tipinin birbirinden farklı özellikler
taşımasıdır. Tönnies sosyolojisinin itici gücünü sanayileşme oluşturmuştur diyebiliriz (Kızılçelik, 1994: 336).
Fransız sosyolog Durkheim iş bölümündeki farklılaşmadan noktasından yola çıkarak sosyal dayanışma
kavramını ele almaktadır. Sanayi Devrimi sonrası meydana gelen değişimlerden dayanışma kavramının da
payını aldığını düşünen Durkheim Sanayi öncesi toplumlarda iş bölümünün ilkel düzeylere dayandığı için
dayanışmanın da mekanik dayanışma ismi aldığını belirtir. Ancak Sanayi Devrimi sonrası daha bir karmaşık
hâl alan toplum tipindeki dayanışmayı mekanik dayanışma karşılamamaktaydı ve Durkheim eskiye oranla
daha girift ve heterojen yapıya sahip olan bu yeni toplum tipi için Organik Dayanışma kavramını üretmiştir.
Durkheim, toplumlardaki dayanışmanın iş bölümünden dolayı mekanikten organiğe doğru evrildiğini bu
şekilde ifade etmektedir (Giddens, 2016: 16).
Dijital Topluma Doğru
İnsanlık tarih boyunca birçok köklü değişime tanık olmuştur. Ateşin kullanımı, tekerleğin icadı gibi
hususlar bu köklü değişimlerden bazılarını temsil edebilir. Toplumların değişimini tarım toplumuna geçişle
almak değişimi sınırlandırma ve anlatılmak istenen durumun net bir biçimde izahı adına elzemdir. Tarım
Devrimi insanların iletişim, ulaşım, taşıma gibi durumlarında hayvan gücünden istifade etmeye başladıkları
anlamını taşımaktadır. İnsan lehine kullanılan bu hayvan gücü gıdaların kalitesi ve miktarını arttırmakla
yetinmeyip aynı zamanda dolaylı bir biçimde de olsa nüfusun artmasına olanak sağlamıştır. Artan nüfusun
doğal sonucu olarak kentleşme ortaya çıkmıştır (Schwab, 2018: 15).
Tarım devriminden sonra on sekizinci yüzyılda artık kas gücü sanayi devrimiyle birlikte yerini
makinelere bırakmaktaydı. Schwab (2018:15)’ e göre birbirini ardı sıra takip eden üç sanayi devrimi
mevcuttur. Bunlardan ilki; buhar gücünün kullanılmasına dayanmakta, İkincisi; Elektrik ve montaj hattı
sayesinde seri üretimin gerçekleşmesi, üçüncüsü; yarı iletkenler, bilgisayar ve internet üçlüsüne dayanmakta
iken dördüncü sanayi devriminin yapay zekâya dayandığını ve şu an dördüncü sanayi devrimi yaşanmaktadır.
İnternetin ortaya çıkışı 1950’li yıllardan sonraki tarihlerde ortaya çıkan soğuk savaş dönemine kadar
dayanmaktadır. ABD ve Rusya arasında gerilim ve güç gösterilerine dayanan soğuk savaş döneminde
Rusya’nın uzaya uydu göndermesi hamlesine karşılık olarak ABD Savunma Bakanlığına bağlı ARPANET
biriminin olası bir nükleer saldırı esnasında olumsuz hiçbir şarttan etkilenmesin diye keşfettiği iletişim aracı
bugünkü internetin ilk hali olarak kabul edilmektedir (Castells, 2013: 58-59). İnternet 1990 yılında worl wide
web (www)’ in keşfi ile birlikte ilk halinden ayrılarak bugünkü haline yaklaşmıştır (Giddens, 2016: 789).
Ayrıca www in keşfi ile birlikte iletişim teknolojilerinde yeni bir çağ yaşanmış ve internetin evrildiği bu yeni
hal web2.0 olarak adlandırılmıştır. Web 2.0 ile birlikte o döneme kadar insanlığa hizmet veren kitle iletişim
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teknolojileri artık geleneksel kitle iletişim aracı olarak adlandırılırken web 2.0 ile birlikte gelişen internet ise
yeni medya ismini alacaktı. Yeni medya ve geleneksel medya arasındaki en önemli fark ise; katılımcıların
geleneksel medyada sadece dinleyici izleyici gibi isimler alıp pasif konumda yer alırken, yeni medya
üzerinden artık şahsi içeriklerini oluşturup aktif rol almalarıdır (Birsen, 2013: 27).
Schwab’ın 3. Sanayi devrimi ile yakından ilişiği bulunan bu durumla toplum artık başka bir boyuta
doğru evrilmekteydi. Oluşan bu yeni toplumun tanımlanması için eldeki mevcut tanımlamalar yetersiz kaldığı
için Castells ve Van Dijk toplumu Ağ Toplumu olarak tanımlayacaktı. Dijk (2018:41)’ e göre içerisinde
yaşadığımız toplumun alt yapısının medya ve internet üzerinden oluştuğunu ve oluşan bu altyapının ise günlük
hayatın birçok noktasında gerek örgütlenmelerde gerekse gruplaşmalarda etkisini göstermektedir. Yeni oluşan
bu toplum tipi Ağ Toplumu adını almaktadır. Ağ toplumlarında iletişim çoklu olarak sağlanmaktadır şöyle ki;
tek bir merkezden yayılan iletişim artık aynı anda en az iki kişinin içerik oluşturup oluşturdukları içeriği
kitlelere iletebilir. Bu durum ağ toplumu ile daha çok geleneksel kitle iletişim araçlarının kullanıldığı
toplumlar arasındaki farktır (Zelan,2016: 79-80).
Castells’ in ilk olarak kullandığı Dijk’in ise üzerine çalıştığı ağ toplumu günümüzdeki toplum tipini
tanımlamaktadır. Ağ toplumlarında internetin çok sık kullanımı ile birlikte günlük eylemlerimizin çoğu artık
online başka bir ifadeyle çevrimiçi hâl almaktadır. Günlük eylemlerin öyle bir hal alması toplumun dijital
toplum olarak da anılmasına sebebiyet vermiştir. Gündelik işlerimizin büyük bir çoğunluğunu fiziki mekân
değiştirmek zorunda kalmadan gerçekleştirebildiğimiz bu toplum tipinde eğitim, siyaset, ticaret vb kurumlarda
dijital hale dönüşümünü gerçekleştirmişlerdir ancak çalışmanın odağından kopmamak adına sadece
dayanışmanın dijital formları üzerinde durulacaktır.
Dijital Dayanışma Formları
Dayanışma kavramı topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlar etrafında
birbirlerine bağlanması anlamına gelmektedir. 56 Kızılçelik (1994: 191)’ e göre dayanışma için insan
eksikliklerinin tamamlandığı durumlarda gerçekleşir. Bu durum da bize göstermektedir ki herhangi bir
eksikliğin görülmediği yerlerde dayanışma olgusuna çok sık başvurulmaz. Bir yerde eksikliğin, mahrumiyetin,
maddi veya başka bir nedenden dolayı güç yettirememenin olması durumunda dayanışma devreye
girmektedir.
İş bölümü ve dayanışma kuramıyla ön planda yer alan Durkheim’a göre toplumlar da dayanışmanın
mekanik ve organik hali vardır. Dayanışmayı böyle iki ayrı forma ayıran Durkheim’ın asıl gayesi ilkel
toplumlar ile daha ileri düzeydeki toplumların ayrımını yapmaktadır. İş bölümünün düşük seviyelerde
seyrettiği ilkel toplumlar homojen yapıya sahiptir ve bu tarz toplumlarda dayanışmanın mekanik formu
görünmektedir. Ancak yapının daha heterojen özelliğe sahip olduğu sanayi toplumlarında iş bölümü de yüksek
seviyelerde seyir etmektedir. Bu tarz toplumlarda dayanışmanın organik formu görünmektedir (Giddens,
2016: 16).
Dayanışmanın toplum yapısıyla bağlantılı olduğu gerçeği Durkheim tarafından da gözler önüne
serildiği Giddens’ın ifadeleriyle sabittir. Toplumdaki değişim-dönüşüm çalışma içerisinde mümkün
olabildiğince ana hatlarıyla verilmiş ve toplumun ve yapısının eskiye oranla değişikliğe uğradığı açıklanmıştır.
Toplum dijital topluma doğru ilerlerken dayanışma da bu değişimden nasibini alarak dijital şeklini alacaktır.
Ancak dayanışma yelpazesi oldukça geniş bir kavramdır ve içerisinde; yardımlaşma, bağışçılık, gönüllülük
gibi hallerini barındırmaktadır. Çalışma içerisinde bu kavramların dijital şekline değinilecektir.
TDK (2021)’ e göre herhangi bir işi yapma konusunda hiçbir mecburiyeti olmadan işi yapma sürecine
dahil olan veya işi yapan kimse gönüllü olarak tanımlanırken gönüllülük ise gönüllü olma işine verilen isim
olarak tanımlanmaktadır.57 Gönüllülük işinin fiziki mekân değiştirmeden evden veya iş yerinden internet
ortamında yapılması ise çevrimiçi gönüllülük ismini almaktadır.
56 https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi; 01.09.2021
57 https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi; 01.09.2021
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Yakın zamanda şahit olduğumuz ve bizzat deneyimleyip tecrübe ettiğimiz pandemi sürecinde
çevrimiçi gönüllülük örneklerine daha sık rastlamaktayız. Örneğin; pandemi sürecinde evlerimizde
geçirdiğimiz zamanın kalitesini arttırmak amacıyla alanından yetişmiş kişiler tarafından konser, evde basit
hareketlerle spor yapmayı mümkün hâle getiren hareketlerin sunumu, psikologların ücretsiz bir şekilde
psikososyal destek sunmaları çevrimiçi gönüllülük bağlamında değerlendirilebilir. Ancak çevrimiçi
gönüllüğünün en net hali ise pandemi sürecinde çok ciddi rahatsızlıkları olmayıp hastaneye gitmekten çekinen
hastalara online ortamda karşılık beklemeden 160’ ı aşkın doktorun hizmet vermesi olarak gösterilebilir.58
Dijital yardımlaşma ve dijital dayanışma konularında hashtagler önemli örneklerdir. Hashtagler sosyal
ağlar üzerinde hassasiyet yaratılmak istenen konunun veya kelimenin başına getirilen # işaretiyle
oluşmaktadır. Hashtagler başına eklendiği konu veya kelime gruplarını kendi dışındaki her şeyden ayırır bu
da hashtaglerin bilgiyi kategorize ettiğinin göstergesidir.59 Ayrıca hashtagler herhangi bir konu hakkında
yeterince taraftar bulması halinde ses duyurma, farkındalık oluşturma gibi işlevlere de sahiptir. Bu durum
dayanışma ve yardımlaşma açısından oldukça önemli bir noktaya tekabül eder. Şöyleki; yardıma ihtiyacı olan
bir insanın yardıma ihtiyacının olup olmadığının bilinmesi yardımı sağlayacak olan bireyler tarafından ne
kadar erken duyulursa yardımın sağlanması da o kadar kısa zaman alacaktır. Bu konuda Giddens (2016: 785)
1865 yılında saldırıya uğrayan ABD Başkanı Lincoln’un suikaste uğradığı bilgisinin şu an çok uzun bir süre
olarak görünen on iki gün gibi bir sürede ulaştığını ifade eder. Verilen örnekte direkt dayanışmayla ilgili bir
örnek bulunmamaktadır ancak hashtaglerin ya da bir başka ifadeyle gelişen teknolojinin bilgiyi kısa sürede
birçok bölgeye iletmesi bakımından önemlidir.
Gerçek hayattaki faaliyetlerini sanal mecralar üzerinden organize eden AHBAP Derneği arkasına almış
olduğu dijital güçle birlikte yaptıkları sayesinde karşımıza çok sık çıkmaya başlamıştır. 2017 yılında Haluk
Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği yalnızca faaliyetlerini dijital mecralardan yayınlanmakla
yetinmeyip aynı zamanda faaliyetleri için derneğe bağışta bulunanları da sosyal medya hesaplarından
açıklamaktadır. 60
2019 yılının Eylül ayında akıllı telefon kullanıcılarının hizmetine sunulan HelpSteps
uygulaması dijital bağışçılık açısından oldukça önemlidir. Hem bir adımsayar hem de bir bağış uygulaması
HelpSteps mobil telefonumuz üzerimizdeyken gün boyu attığımız adımları toplar. Uygulama tarafından
biriktirilen adımlarımız bir sonraki güne geçilmeden yardım adımlarına dönüştürülür ve uygulama içerisinde
yer alan ihtiyaç haritaları kapsamında bir SMA hastasına, engeli olan bir bireye veya bir futbol takımına
bağışlanabilir (Papuççiyan, 2020). Yardım adımlarına dönüştürülen uygulama adımları ile bireysel menfaat
sağlanamaması da kullanıcıları direkt olarak dayanışmaya yöneltmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Toplum sanayi toplumundan ağ toplumuna doğru bir ilerleme gösterirken toplumun bütün noktaları da
bu değişimden paylarına düşeni almışlardır. Geleneksel toplum ve sanayi toplumu arasında iş bölümü
üzerinden dayanışmayla bu iki toplumu birbirinden ayıran Fransız sosyolog Durkheim toplum değişip daha
karmaşık bir hal aldığı için bu ayrımı yapmıştır. Durkheim’ ın toplumları ayırdığı türden bir değişim internetin
keşfi ve bugünkü halini almasıyla bir kez daha yaşanmıştır. Durkheim da itici güç olarak Sanayi Devrimi
görünmekte iken bu çalışmanın itici gücünü ise Dijital Devrim oluşturmaktadır. Yani toplum Durkheim’ dan
sonra onun bıraktığı şekilden daha karmaşık bir yapıya ulaşmıştır. İçerisinde bulunulan durum öncelikle
toplumun yeniden tanımlanmasını zaruri kılmıştır. Castells bu noktadan hareketle oluşan yeni topluma Ağ
Toplumu ismini vermiştir. Toplumun yeniden tanımlanması köklü bir değişim geçirildiğinin en önemli
kanıtlarından biridir. Toplum değiştiği zaman toplumun içindeki kurumların bahsi geçen değişime direnç
göstermesi ve değişmemesi çok da olası değildir. bu yüzdenDurkheim’ ın mekanik ve organik diye ayırdığı
58 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/salginin-yarattigi-dayanisma-ortami-insanlari-cevrim-ici-gonulluluge-yoneltti/1814082 Erişim
Tarihi 01.09.2021
59
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag#:~:text=Hashtag%20veya%20he%C5%9Ftek%20(T%C3%BCrk%C3%A7e%3A%20diyez,
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dayanışma türü ağ toplumlarında iş bölümünün farklılaşmasıyla birlikte yerini artık dijital dayanışmaya
bırakmıştır.
Dayanışmanın ön koşulu olarak sosyal eşitsizlikler veya toplumsal yaşamdaki gelirin dengesizlikler
görülür. Zaten dayanışma da gücünü bu olumsuzluklardan alarak beslenir ve daha güçlü bir konuma ulaşır.
Dayanışmanın amacı beslendiği bu kaynağı kurutarak toplumlarda artık kendisine ihtiyaç duyulmamasıdır.
Dayanışmanın dijital platformu benzer kaynaklardan beslenmekle birlikte benzer amaçları taşımaktadır.
Dijital dayanışma internetle ortaya çıksa da internete erişim konusunda dünyanın farklı birçok bölgesinde
ciddi problemler vardır. Dayanışmanın var olması gündelik yaşamın birçok noktasında kendini hissettirmesi
amacının gerçekleştiği anlamı taşımaz aksine dayanışmanın bir toplumda var olmaması veya var olan bir
toplumda kendini bitirmesi amacına hizmet ettiğinin göstergesidir.
Dayanışma ve toplumun değişimi çalışma içerisinde teknolojik gerekircilik kuramı çerçevesinde ele
alınmıştır. Yaşanan bu değişimin altında internet teknolojilerinin bugünkü halini alması yatmaktadır. İnternet
teknolojilerinin gelişimi ile sanayi devriminin etkilerinin toplumda görülmesi, hissedilmesi aynı hızda
gerçekleşmemiştir. İnternet teknolojisinin toplumda meydana getirdiği değişim sanayi devrimin meydana
getirdiği değişimden daha çabuk hissedilmiştir ve toplum bu değişime daha çabuk ayak uydurmuştur. Ancak
dünya üzerindeki her değişim birbirinden farklı olsa da muhakkak direnç görmüştür. Dijital toplumun gördüğü
direnç dijital göçmen olarak tanımlanan neslin topluma hızlı bir şekilde ayak uyduramaması olarak görünse
de dijital yerli olarak tanımlanan neslin hem dijital topluma hem de dayanışmanın dijital formlarına uyumu
dikkat çekmektedir.
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(41)
Nagehan VURGUN
IRAK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN SON HÜKÜMDARI II. TUĞRUL’UN HAZİN SONU
IRAQ SELJUK STATE’S THE LAST RULER II. TUĞRUL’S SAD END

ÖZ
Irak Selçuklu Devleti’nin başına küçük yaştaki sultanların geçmesi sebebiyle, İldeniz Atabeglerinin bu
devleti dışardan yönettiğini görmekteyiz. Fakat Irak Selçuklu Devleti’nin son Sultanı II. Tuğrul, istisnaî bir
durum yaratmış ve artık devlete tek başına hâkim olmak istediğini dile getirmiştir. Bu durumun çıkarlarına
ters düşmesi üzerine İldeniz Atabegi Kızıl Arslan, Tuğrul ile çetin bir mücadeleye girmiş ve sonunda Tuğrul’u
Kehrân Kalesi’ne hapsettirmiştir. Kızıl Arslan, halifenin de desteğini alarak Irak tahtına oturmuştur. Kızıl
Arslan’ın tahta kalma süresi uzun sürmemiş kendi oğlunu tahta geçirmeyi gaye edinen eşi İnanç Hatun
tarafından suikast ile öldürülmüştür. Böylece, Irak tahtına İnanç Hatun’un oğlu Kutluğ İnanç Mahmud, hâkim
olmuştur. Bu süreçte Tuğrul Kehrân Kalesi’nde bir buçuk yıl kalmış, emirlerin yardımı ile kaleden kurtulmuş
ve yeniden Irak tahtına geçmek için Kutluğ İnanç’a savaş açmıştır. Kutluğ İnanç ise Harezmşah hükümdarı
Alaeddin Tekiş’ten yardım istemiştir. Bu coğrafyayı Harezmşah Devleti’nin sınırlarına katmayı düşünen
Tekiş, bu çağrıya olumlu cevap vermiştir. Harezmşah Tekiş, Tuğrul ile yaptığı çarpışmalar neticesinde onu
yakalamış ve başını kesip, kendisine çıkarları doğrultusunda Irak Selçuklu Devleti’ni yok etme noktasında
destek veren Halife Nâsır Li-dinillâh’a göndermiştir. Böylece tarih müellifi Bundarî’nin de deyimiyle “Tuğrul
ile başlayan Selçuklu Devleti, Tuğrul ile son bulmuştur.”
Anahtar Kelimeler: II. Tuğrul, Irak Selçuklu Devleti, Harezmşah Alaeddin Tekiş, Halife Nâsır Lidinillâh.

ABSTRACT
We see that the Atabeys of Ildeniz governed this state from outside, since the young sultans were the
head of the Iraqi Seljuk State. Thereupon, Ildeniz Atabey entered into a tough struggle with the Kızıl Arslan
and Tuğrul, and as a result, he imprisoned Tuğrul in the case of Kehran. Kızıl Arslan’s stay on the throne did
not last long, and he was assasinated by İnanc Hatun, who wished for his own son to take the throne. Thus,
Kutlug İnanc Mahmud, the son of İnanc Hatun dominated the Iraqi throne. Tuğrul, who was estimeted to have
stayed in Tehran Castle for about 1.5 years during this period, got rid of the castle with the help of the people
on his side and declared a war against Kutlug İnanc to take the throne again. Kutlug İnanc asked for help
from Alaeddin Tekis, the ruler of Harezmshah. Alaeddin Tekis, who wanted to add this geography to the
borders of the Harezmshah state, responded positively to this message. Harezm Shah caught him as a result
of the clashes with Tugrul and cut his head and sent him to the caliph Nâsır Li-dinillâh, who supported him
in order to destroy the Iraqi Seljuk state in line with his interests. Thus, in the words of historian Bundari,
“The Seljuk state, which started with Tuğrul, ended with Tuğrul.”
Keywords: II. Tuğrul, Iraqi Seljuk state, Harezmsah Alaeddin Tekis, Caliph Nâsır Li-dinillâh.
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IRAK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN SON HÜKÜMDARI II. TUĞRUL’UN HAZİN SONU
Irak Selçuklu Devleti’nin lideri Arslan’ın vefatı ile yerine II.Tuğrul (1169-1194) (Köymen,
1985, s.215.) geçmiştir. Arslan döneminde Irak Selçuklu Devleti’ne bilfiîl hükümran olan Atabeg İldeniz’in
vefatı ile yerine oğlu Şemsüddin Muhammed Cihan Pehlivan kâim olmuştur. (Bundarî, 1943, s.302., Kayhan,
2002, s.793.) Cihan Pehlivan henüz yedi yaşında olan Tuğrul’un tahta geçmesinde önemli rol oynamıştır.
Cihan Pehlivan’ın da 1185’de ölümü üzerine hâkimiyeti kardeşi Muzafferiddün Kızıl Arslan devralmıştır.
Fakat Kızıl Arslan döneminde Sultan Tuğrul büyümüş ve kendi istiklâlini arzu etmeye başlamıştır. (Bundarî,
1943, s.302., Kayhan, 2002, s.793.)
Tuğrul istiklâl istediği için bir gece kaçmış ve Pehlivan’ın ümerası da ona yardım etmiştir. Kızıl
Arslan Sultan Tuğrul’u yakalamak için Damgan’a kadar gitmiş fakat yenilerek geri dönmüştür. (Sümer, 2002,
s.544.) Tuğrul ile Kızıl Arslan arasında açıktan açığa başlayan mücadeleye Selçuklu oteritesinden kurtulmayı
gaye edinen halife Nâsır Li-dinillâh da karışmıştır. Halife Nâsır’ın toprağını genişletmeye çalışması Selçuklu
Devleti ile çarpışmasına sebep olmuştur. (Barthold, 1990, s.369.) Kızıl Arslan 1187 senesinde Bağdad’a adam
göndermiş ve halifenin yardımını rica etmiştir. Halife, Kızıl Arslan’ın bu isteğini kabul etmiş ve kendisine
saltanat menşuru bile göndermiştir. (Sümer, 2002, s.544.) Halife Kızıl Arslan’a vezir Celâleddin Ubeydullah
kumandasında bir ordu göndermiştir. Anlaşmaya göre Bağdad askeri ile Kızıl Arslan’ın kuvvetleri birleşerek
Hemadan’a yürüyecekler ve Tuğrul’u bertaraf edeceklerdir. Tuğrul’un yanında Kutluğ inanç ve Emîr-i
Emîran Ömer vardır. Tuğrul’un odusu, Kızıl Arslan yetişmeden Halife ordusunu Hemedân civarında
karşılayarak bozguna uğratmış ve vezir Ubeydullah’ı 1188 senesinin Mayıs ayında esir etmiştir. (Kafesoğlu,
2014, s.112.) Ardından da Sultan Tuğrul, Azerbaycan’a çekilmiş ve Kızılarslan da Abbasî ordusuyla birlikte
Hemedan’a gelmiştir. Kızılarslan, Selçuklu hanedanından Süleyman’ın oğlu Sancar’i sultan ilan etmiş ve
hutbeyi onun adına okutmuştur (Eylül 1188). (Sümer, 2002, s.544.)
Kızıl Arslan, Atabeg Cihan
Pehlivan’ın dul eşi İnanç Hatun’la evlenerek nüfuzunu arttırırken, Tuğrul’un kendisinden şüphe ettiği kişileri
katlettirmesi, onun itibarını gittikçe zedelemiştir. Sultan Tuğrul’un veziri İzzeddin bin Radyüddin’i ittiham
edip onu ve kardeşini öldürtmesi ve Hemedân reisi Fahreddin’i zehirleyerek yok etmesi düşman sayısının
artmasına sebebiyet vermiştir.
Kızılarslan Sultanın ordusuna aniden hücum etmiş ve onu bozguna uğratmıştır. Sultan
Hemedan’a kaçmış, fakat Kızıl Arslan onu takip etmiş ve Tuğrul’u ve oğlu Melikşah’ı yakalayıp onları,
Tebriz’e yakın Kehrân kalesine hapsettirmiştir (Ekim 1190). (Cûzcânî, 2015, s.103. Bundarî, 1943, s.302,
Sümer, 2002, s.544. ) Böylece Kızılarslan Irak’ı hâkimiyeti altına almıştır. Bu sırada Irak Selçuklu tahtında
Sancar vardır. Halife Nâsır, Irak Selçuklu tahtına Kızılarslan’ın geçmesini istediğine dair haber göndermiştir.
Bu haber üzerine Kızılarslan Irak tahtına oturmuştur. O, saltanatta kalmayı kararlaştırmış ve günde beş nöbet
davul çaldırmıştır. Fakat Kızılrslan’ın izlediği sert stratejiler yüzünden bazı kumandanlar onun kendilerini
cezalandıracağı endişesine kapılmışlardır. Bu kumandanlar öz oğlunun hanedanın başına geçmesini isteyen
İnanç Hatun’la iş birliği yaparak Kızılarslan’ı bir gece uyurken öldürmüşlerdir (Eylül 1191). (Bundarî, 1943,
s.302, Sümer, 2002, s.544.) Kızılarslan’ın öldürülmesinden sonra Irak’ın idaresi İnanç Hatun’un oğlu
Mahmud Kutluğ İnanç’a geçmiş ve Irak emirleri ona bağlanmıştır. (Sümer, 2012, s.343.)
Sultan Tuğrul, Kehrân Kalesi’nde yaklaşık bir buçuk yıl kalmış ve onu kaleden Türkmen emiri
Mahmud b. Anasıoğlu ile Bedreddin Dizmârî çıkarmıştır. (Sümer, 2012, s.343.) Özgürlüğüne kavuşan Tuğrul
yeniden Irak tahtına geçebilmek için Mahmut Kutluğ İnanç’a savaş açmıştır. Sultan Tuğrul, Kutluğ İnanç’ın
ordusunu Kazvin düzlüğünde ağır bir yenilgiye uğratmıştır (28 Haziran 1192). Bu zafer Sultana Irak’ı
kazandırmıştır. (Sümer, 2012, s.343.) Bunun üzerine Kutluğ İnanç, Tuğrul’a karşı Harezmşah Tekiş’ten
yardım istemiştir. Aynı şekilde Sultan Tuğrul ile arası iyi olmayan Abbasî halifesi Nâsır da Harezmşah’tan
yardım istemiştir. (Barthold, 1990, s.369.) Amacı, çökmekte olan Irak Selçukluları Devleti topraklarını
Harezmşahlar Devleti’nin sınırları içerisine katmak olan Harezmşah Tekiş, yardım çağrısını kabul etmiş ve
21 Mart 1192 tarihinde Irak Selçukluları Devleti topraklarına girmiştir. Ordusuyla ilerlerken bir yandan da
Tuğrul’a elçiler yollayarak adına hutbe okutması ve para bastırması, yani kendisine tâbi olma teklifinde
bulundu ise de, Tuğrul bunu reddetmiştir. Onun ordusuyla Rey civarına doğru gelmesi üzerine kendi
akıbetinden endişelenen Kutluğ İnanç Mahmud, onu çağırdığına pişman olmuş ve kaçıp kalelerden birine
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sığınmıştır. Rey’e varan Tekiş, Taberek kalesini iki günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirmiştir. (Cüveynî,
1999, s.266. İbnü’l Esir, 1987, s.96. Hüseynî, 1999, s.136.)
Bu durumu yakından takip eden Tuğrul, Tekiş’in harekâtını daha ileriye götürmesini
engelleyerek muhtemel bir Harezm istilâsını önlemek için elçisi vasıtasıyle değerli hediyeler göndermiş ve
aralarında barış anlaşması yapılmıştır. Kardeşi Sultanşah’ın ülkesine saldırdığı haberinin gelmesi üzerine,
burada büyük emîrlerinden Tamgaç’ı bırakmış ve süratle ülkesine dönmüştür. (Cüveynî, 1999, s.267. İbnü’l
Esir, 1987, s.96. Kayhan, 2014, s.416.) Bu durumdan yararlanmak isteyen Tuğrul, Harezmşahlarla yaptığı
anlaşmayı bozmuş ve ordusuyla birlikte Rey üzerine yürüyerek Taberek kalesini kuşatıp ele geçirmiş ve
Harezmlileri şehirden ve kaleden çıkarmış ve kaleyi yıktırmıştır. (Sümer, 2012, s.343. Gürbüz, 2011, s.364.)
Ayrıca, Tuğrul bir taraftan da Harezmşah Devleti’ne düşman olan Taberistan’daki Bavendî hükümdarı
İsfehbed Husâmu’d-Devle Erdeşîr (1172-1210), Gûr hükümdarı Gıyâseddîn Muhammed (1163-1203) ve
Tekiş’e rakip kardeşi kuzey Horasan hükümdarı Sultanşah (1172-1192) ile ittifak kurmak için temaslarda
bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde aralarında, Sultanşah’ın Nişabur’u alması, İsfehbed’in Curcân
ve çevresini kollaması, Tuğrul’un Bistâm ve Damgân’ı alması şartlarını içeren bir anlaşma yapmışlardır.
(Kafesoğlu, 2014, s.121.)
Tuğrul bu anlaşmaya güvenerek Rey üzerine Kasım-Aralık 1193’de büyük bir orduyla
saldırmıştır. Onun karşısında Kutluğ İnanç Mahmud, Harezmşah Tekiş’in kendi komutasına gönderdiği 7 bin
süvari ile Tuğrul’un üzerine saldırmıştır. Hâr-i Rey deresinde yapılan şiddetli savaşta Tuğrul Kutluğ İnanç’ı
ve onunla birlikte gelen Harezm ordusunu yenilgiye uğratmıştır. (30 Aralık 1193). (Kayhan, 2014, s.417.) Bu
başarılarından sonra hâkimiyetini bütün Irak-ı Acem’de yaygınlaştırmış olan Tuğrul, zevk ve eğlenceye
yönelerek devlet işlerini bırakmıştır.
Sultan Tuğrul’un Rey’e saldırısını fırsat bilen Kutluğ İnanç, Harezmşah Tekiş’e elçi yollayarak
yine yardım istemiştir. Tam bu sırada Halife Nâsır’ın elçisi gelerek Tuğrul’u şikâyet etmiş ve onun
cezalandırılması için telkinlerde bulunduktan sonra, Irak Selçukluları Devleti topraklarının kendisine iktâ
edildiğine dair halifenin menşurunu getirmesi üzerine Tekiş harekete geçmiştir. (Gürbüz, 2011, s.364.) Tuğrul
az bir kuvvetle Tekiş’in karşısına çıkmış ve Rey yakınlarında yapılan savaşta başarıya ulaşamamıştır. İbnü’lEsir, Tuğrul’un dağınık haldeki askerlerini toplamaya lüzum görmeden yanındaki az bir kuvvetle Harezmşah’ı
karşılamaya gittiğini, kendisine bunun büyük bir hata olduğunun söylendiğini, fakat onun bu sözleri
dinlemediğini belirtmiştir. (İbnü’l Esir, 1987, s.97. Sümer, 2012, s.343.) Tuğrul’un mağlubiyeti neticesinde
Tekiş, Rey civarında onu yakalayarak kafasını kesip (19 Mart 1194)’te Bağdad’a göndermiştir. (Ersan, Alican,
2012, s.149. Cûzcânî, 2015, s.103. Grousset, 2006, s.196.) Böylece Tuğrul ile başlayan Selçuk Devleti Tuğrul
ile son bulmuştur. Bundarî, 1994, s.270. Cüveynî, 1999, s.268. İbnü’l Esir, 1987, s.98. Hüseynî, 1999, s.140.)
Sultan Tekiş, Irak Selçuklu Devleti’ne son verdikten sonra Rey ve Hemedân’ı itaat altına almıştır. Selçuklu’ya
ait kaleleri zapt etmiş ve kendini de Sultan ilan etmiştir. (Taneri, 1993, s.28, Kafesoğlu, 2014, s.55.) Böylece
Büyük Selçuklu Sultanı Sancar’ın vefatından sonra bir türlü istikrarı sağlayamayan Irak Selçuklu Devleti,
Harezmşah Tekiş’in darbesiyle son bulmuştur.
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(42)
Doç. Dr. Novruze ADİLOVA61; Ruhanqiz ƏLİYEVA62
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS AND STRENGTHENING NATIONAL
ECONOMIC HEALTH
BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ VE ULUSAL EKONOMİK SAĞLIĞIN
GÜÇLENDİRİLMESİ

ABSTRACT
Socio-economic development in the regions of the republic was studied, strengthening of national
economic security and investment processes were characterized. The socio-economic development of the
regions and the importance of ensuring the efficient use of the country's economic potential have been studied.
The scale of development of the national economy is directly related to the pace of socio-economic
development in the regions. The investment factor that decisively determines this pace should be considered
as an indicator linking the levels of socio-economic development and national economic security in the
regions. Thus, it should be noted that the issue of socio-economic development and strengthening national
economic security in the regions should be considered at the same level.
Keywords: security, social, economic, investment, region.

ÖZ
Makalede Cumhuriyet bölgelerinde sosyo-ekonomik kalkınma incelenmiş, ulusal ekonomik
güvenliğin güçlendirilmesi ve yatırım süreçleri karakterize edilmiştir. Bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimi ve
ülkenin ekonomik potansiyelinin verimli kullanılmasının sağlanmasının önemi incelenmiştir.
Ulusal ekonominin gelişme ölçeği, bölgelerdeki sosyo-ekonomik gelişme hızı ile doğrudan ilişkilidir.
Bu hızı kesin olarak belirleyen yatırım faktörü, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile ulusal
ekonomik güvenlik düzeylerini birbirine bağlayan bir gösterge olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle,
bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma ve ulusal ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi konusunun aynı
düzeyde ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: güvenlik, sosyal, ekonomik, yatırım, bölge.
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INTRODUCTION
The efficient deployment of productive forces, being a factor of economic development, decisively
determines the principles, means and directions of the territorial organization of production activities in a
country. There is a correlation between the characteristics of economic activity within the country and the
strategic directions of the deployment of productive forces. The dynamics of this relationship, as can be seen
from best practice, can be significantly ensured by taking into account the current level of economic activity
and development prospects in the process of justifying the deployment of productive forces. To this end, the
formation of spatial characteristics of economic development and the possibility of regulating this process
should be reflected in the priorities of socio-economic development of domestic regions.
The level of meeting the investment needs of the modern regional economy is an important
indicator that crucially determines the quantitative and qualitative characteristics of the socio-economic
development of a region. Therefore, it is possible to expect a multiplier effect from any purposeful activity
that increases investment activity in the region and promotes the integration of activities with common
potential in the regions. At the same time, it should be noted that investment activity, especially at the regional
level, may not in itself lead to an increase in investment resources and increase the efficiency of their use. In
order to create a multiplier effect of socio-economic development in the regions, investment activities in the
real sector must have the necessary pace and scope of development.
Theoretical and methodological bases of the article. The issues of meeting the investment needs
of the regional economy in the Republic of Azerbaijan and strengthening economic security in investment
activities were studied.
- Modernization of investment processes in the regions plays a key role;
- Assessment of the impact of factors determining the competitiveness of import processes in the
production of products in the regions was carried out;
- Socio-economic development in the regions Expansion of production areas is aimed at strengthening
national economic security.
In the research work, economic statistical analysis of output in the main sectors of the economy in
the regions of the Republic of Azerbaijan was conducted. As a result, appropriate indicators were used at the
end of the article.
Source: During the writing of the article, the works of both Azerbaijani and foreign economists
were used in connection with this topic.
Scientific innovation: The research aims to assess the impact of modernization of investment
processes in the regions on the factors that determine competitiveness, expand production areas, and
strengthen national economic security. As a result of the research, international trends in the current field were
studied, which allowed us to assess the application opportunities for our country. Certain problems that may
arise in the investment processes in the regions of Azerbaijan have been identified and attention has been paid
to their solution based on international experience.
RESEARCH
Considering the points that make it necessary to consider the processes of strengthening national
economic security of socio-economic development in the regions of the country in a single course, first of all,
it should be noted that investment processes are related to the characteristics of investment flows. As for
national economic security, we must show that it is impossible to consider it in isolation from financial,
including investment flows. Of course, the role of one or another region in ensuring the main components of
national economic security (food security, energy security), its investment attractiveness and the real results
of that attractiveness should be in the focus of attention [1, p.237].
New Keynesians played an important role in the scientific and theoretical substantiation of the
concept of sustainable development. In this regard, Paul A. Samuelson's research should be especially noted.
Paul A. Samuelson's provisions on the mixed economy remain relevant in the 21st century, when the net
market does not justify itself. It is difficult to disagree that a country with a mixed economy can change the
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structure of its net national product, increase capital formation and reduce current consumption under
conditions of high employment by ensuring the necessary integration of fiscal and monetary policies. Indeed,
it is the organic unity of the fiscal and monetary policy of the state that can provide an acceptable level of
employment, a favorable environment for the transformation of free financial resources into investment, which
can serve sustainable development [2, p.334].
Increasing the efficiency of investments and their positive results, in other words, investments in
fixed assets, is reflected at the level of national and regional economies. Most researchers are of the opinion
that the most promising direction for increasing investment in terms of strengthening is to increase the overall
efficiency of investments in fixed assets. As it is known, the priorities of the state's monetary policy, including
changes in interest rates, have a clear impact on investment. Therefore, lowering interest rates (banks and
other credit institutions) can strengthen the investment and multiplier effect. Without the formation of
competitive financial markets based on interest rates, it is impossible to save, turn savings into investments
and make efficient use of the limited monetary and material resources available to society.
Finally, as is well known, it is possible to increase investment needs by meeting public investment
by expanding public procurement and public procurement of products. The point is that the initial investment
impulse is usually not enough for the sustainable development of the region. To this end, the region should be
transferred to a self-sustaining growth regime, in other words, a regime that reduces dependence on centralized
funds.
There is a close link between regional socio-economic development and employment. Thus, on the
one hand, the increase in investment leads to an increase in employment in the region, on the other hand, the
improvement of the employment structure allows to increase the efficiency of investment. The results of the
research show that the complementarity of investment and employment policies is a crucial condition for
activating regional development potential. In other words, the efficiency of the joint use of financial and labor
resources creates a favorable environment for the dynamics and balance of social and economic development
of the region, as well as the integration of activities. For these and other reasons, the socio-economic
development of the regions depends crucially on the efficiency of skilled labor, and the latter, in turn, on the
perfection of the mechanism for directing regional investment potential to the training of highly qualified
personnel.
Socio-economic development of the regions is crucial in ensuring the effective use of the country's
economic potential. Thus, if the economic potential of the country is considered as the sum of the respective
potentials of the regions (although it is difficult to take into account the synergistic effect), the efficiency of
its use should be determined taking into account the multi-vector activity. “At the present stage of
development, the main task to achieve the strategic goals of regional policy in our country is to effectively use
the labor resources, material elements of production, various natural resources, climatic conditions, financial
opportunities, foreign investment and scientific and technical potential of all domestic economic regions. to
achieve the development of economic forms and more efficient location in the economic regions of the
republic” [3, p.378].
It should be noted that it creates real opportunities to optimize the territorial organization of
production through the efficient use of material and technical potential and labor resources, as well as financial
resources of the country's economic regions.
The scale of development of the national economy is directly related to the pace of socio-economic
development in the regions. The investment factor that decisively determines this pace should be considered
as an indicator linking the levels of socio-economic development and national economic security in the
regions.
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3

2014

2015

2016

2017

2018

07497.6

44684811.1

40355421.5

47466438.8

55790659.3

62499899.3

1391.4

1534693.9

1578651.8

1921485.3

2300401.9

3062549.6

4362.7

2689163.4

2757384.7

3005077.5

3699753.8

3724210.3

3094.0

1025418.4

1131378.2

1229896.4

1541089.5

1639436.7

3064.4

1343654.4

1456909.7

1646042.2

1872584.0

1887207.7

14472.1

1246662.5

1214382.9

1352893.8

1611383.7

1723679.5

8465.0

4848136.8

4890535.3

5093214.7

6459199.0

6926286.5

118.2

549890.1

589198.9

656560.5

798775.0

883300.6

3260.6

2851359.5
3024635.9
3293591.8
3438966.7
3527384.5
Output in the main sectors of the economy in the regions of the country, in thousands of manats
Source: Compiled by the authors based on the website www.stat.gov.az.
Relevant sources have different approaches to the concept of economic security of the state.
However, we try to comment on the concept of economic security to the extent that it is the subject of our
study. The intensification of globalization trends and the intensification of integration processes in the world
economic system are taking place at a contradictory time. Mankind's expectations of globalization,
unfortunately, do not come true in many respects. For these and other reasons, national economic security
issues are always on the agenda and require new approaches to the millennium challenges. These approaches
should be innovative in terms of ensuring national economic security, taking into account the interests of
economic entities, substantiating criteria and characterizing thresholds [4, p.19].
However, without elaborating on the different points of view of the state's concept of economic
security, based on the results of terminological discussions, we believe that the following approach is
appropriate. "Economic security of the state means, first of all, the state of the economy and its institutions in
such a way as to protect national interests, the social orientation of the policy pursued, the required level of
defense of the economy and the country" [5, p.208].
In other words, ensuring economic security involves not only the characterization of interests,
criteria and thresholds and the achievement of an acceptable level, but also the effectiveness of the mechanism
for the protection of national economic interests of the country.
Improving the system by increasing the pace of development of territorial-industrial complexes is
an important aspect of strengthening national economic security. "When studying investment processes in the
field of economic security, it is expedient to distinguish the following as the main areas of investment:
expansion of production, development of production infrastructure, modernization, increase of material
resources, development of social infrastructure, science, training.”
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Balanced and dynamic development is one of the priorities of the regional policy implemented in
the Republic of Azerbaijan. The growing economic power of the republic, which ensured the superior
development of the non-oil sector, allowed to eliminate the negative economic consequences of centrifugal
processes in territorial development, and strengthened the multiplication effect. The line of balance in socioeconomic development serves to strengthen the multiplication effect by reducing the existing gaps in regional
development and making more efficient use of resources and production potential. However, this process does
not happen by itself. For this purpose, the creation of modern infrastructure, the active application of resourcesaving technologies, the realization of the location effect in the distribution of material, financial, labor
resources, etc. Continuous comprehensive measures should be taken.
"The sharp differences in the development of the regions are decreasing. However, it should not
be forgotten that these differences have existed for many years and it takes a long time to eliminate them as
much as possible” [6, p.46].
Strengthening the multiplier effect of socio-economic development in one region or another
depends on the intermediate and final results of innovation activity. The point is that the process of investing
in innovation takes place in a highly risky environment. For these and other reasons, the interim results of
investing in innovation should be monitored. Regional differences in investment attractiveness should be taken
into account in the process of dissemination and use of innovations, and the impact of the factors contributing
to these differences on investment activity in a region should be assessed.
The development of public-private partnerships in the regions, the support of joint activities
between the private sector and self-government bodies, and the strengthening of investment activity in one
area or another create a favorable environment. In this case, the implementation of co-financed projects to
address the use of local raw materials, the formation of a modern market infrastructure and the improvement
of the employment structure can play a role. Recent systemic steps taken to improve the mechanism for placing
state orders for the products of the region's manufacturing enterprises have minimized the negative impact of
state orders on production in the competitive environment.
Minimizing the negative impact of government procurement on the competitive environment is
especially relevant in terms of the effectiveness of activities in the regions, covering all stages of agricultural
production, processing and delivery to the final consumer. "Azerbaijan's agrarian potential and the large share
of able-bodied population in almost all regions, differences in the level of regional development, are factors
to be taken into account in the intensive development of agriculture" [7, p.189].
State programs implemented in the Republic of Azerbaijan to accelerate the socio-economic
development of the regions, especially in relation to the agricultural sector, significantly increase the effect of
multiplication. Thus, due to state support for agriculture, or rather subsidizing the costs of producers, sharp
increases in the prices of products of the industry are prevented, and as a result, there is an increase in solvent
demand for these products. Such a situation not only increases investment activity in agro-processing
enterprises, but also promotes agro-industrial integration.
We need to emphasize one point. As it is known, "green basket" measures that do not affect the
conditions of world trade include measures implemented at the expense of taxpayers, not consumers, and do
not have the effect of supporting domestic producer prices. Examples include general services, domestic food
programs, assistance to agriculture in the event of natural disasters, subsidies for crop insurance,
environmental protection measures, rural development programs, etc. can be shown [8, p.334].
Therefore, the development of the agrarian sector in the regions and, consequently, the support of
agro-industrial integration through measures will strengthen the competitive environment without worsening
it.
Entrepreneurship development in the regions has the potential to increase efficiency by increasing
the level of business activity. To this end, the implementation of complex measures, areas (areas of activity)
that can play a locomotive role for this or that region should be identified, they should have the ability to
provide effective support. Further, in order not to concentrate capital investments in priority areas, it is
necessary to ensure multi-criteria optimization of investment processes in the socio-economic development of
the region.
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Modeling of investment processes requires serious methodological and information support.
Modeling of investment processes at the regional level, first of all, to assess the impact of factors determining
the competitiveness, opportunities to ensure the competitiveness of industries, the characteristics of
investment activities, and so on. implies to determine. As can be seen, the initial database required to determine
these indicators cannot be formed at the expense of official statistics, which have been rapidly raised to
international standards in recent years. Therefore, it will come to use the materials of unofficial statistics and
personal examination. Similar difficulties are not uncommon in the process of identifying opportunities to
increase investment attractiveness at the regional level, specifying the area of innovation, and identifying
potential and actual efficiency indicators for areas of activity.
In order to support the business activity of entrepreneurs in this or that region, intersectoral
integration processes should be encouraged, and systematic measures should be taken to form clusters. In
particular, joint investment projects should be implemented in regions with common resource potential. The
realization of export opportunities of the production areas created within these projects deserves attention as
a material result of the multiplier effect achieved in the development of the regional economy.
RESULT
Systematic measures should be taken in this direction by supporting business activity in the regions.
Joint investment projects should be implemented in the regions. The realization of export opportunities of the
production areas created within the planned projects should be in focus. It is also expedient to implement the
following projects in our country.
- establishment of an anti-crisis management system for the use of resources, expanding the scope of
application of resources, including energy-saving technologies, the formation of a progressive mechanism for
the use of renewable energy sources;
- ensuring the advantage of multivariate development scenarios in all complexes of opportunities and
means of financing program-targeted activities;
- formation of innovation infrastructure for effective use of investment potential of the region,
development of public-private partnership on an innovative basis;
- modernization and expansion of the information and consulting service network to support the
innovative development of the region;
- application of advanced forms and methods of introduction of products produced in the region to
traditional and new markets;
- expansion of international cooperation, which allows to use the opportunities of state support for
production through financial intermediation and export.
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(43)
Oğuzhan UZAR63
AVUKATLIK KURUMUNUN TEORİK ve HUKUKİ GERÇEKLERLE ANLAŞILMASI ve
ATANMASI
UNDERSTANDING AND APPOINTING THE LAWYER INSTITUTION WITH THEORETICAL AND
LEGAL FACTS
ÖZ
Amaç: Avukatlıkta yönetim sistemlerinin oluşumu ve uygulanmasının temellerinin system açısından
analizi. Metodoloji: Yazar, resmi yasal yöntemi ve sistemik yapısal analiz yöntemini uygulamıştır.
Bulgular: Makale, avukat ve sistem teorisi açısından modern dönemde avukat sistemlerinde kontrol
sistemlerinin oluşumunu ve uygulanmasını incelemektedir. Analiz, avukat sisteminin münferit unsurlarının
faaliyetlerinin tutarsızlığından oluşan, nitelikli hukuki yardım sağlanması için piyasada ihlallere yol
açabilecek yapısal bir sorunu ve ayrıca Avukatların özyönetim organlarının "dikey" örgütlenmesi, bazı
durumlarda sistemin kendisi içinde belirli bir mücadeleye yol açar. Bir bütün olarak hukuk sisteminde yönetim
sistemlerinin oluşumunda özel bir rolün, hukuk mesleğinin tüm unsurlarının eylemlerinin koordinasyonunun
kendisinin oynadığı sonucuna varılmıştır. Yönetim süreci, avukatların çoğunluğunun görüşleri ile mevcut
organizasyon yapısı, gelenekler, kültür, tarihsel özelliklerin ilkeleri ve uygunluk dikkate alınarak inşa
edilmelidir.
Yenilik / özgünlük / değer: Bilimsel basında ilk kez avukat ve sistem teorisi açısından modern zaman
diliminde avukat sistemlerinde kontrol sistemlerinin oluşumu ve uygulanmasının temelleri analiz
edilmektedir.
Anahtar kelimeler: savunuculuk, savunuculuk sistemi, yönetim sistemi, sistem analizi, sibernetik
savunucusu, nitelikli hukuki yardım.
ABSTRACT
Purpose: The analysis of formation and realization of control systems in legal profession from
positions of the system analysis and cybernetics. Methodology: The author applied a formal-legal method and
a cybernetic method and a method of the system and structural analysis.
Results: In article from positions of lawyer cybernetics and the theory of systems the analysis of formation and realization of control systems in lawyer systems is carried out to the modern period of time. During
the analysis the structural problem which is in inconsistency of activity of separate elements of lawyer system
is revealed that, can lead to violations in the market of rendering the qualified legal aid, and also a problem
which is a consequence of the «vertical» organization of bodies of lawyer self-government, leading in some
cases to a certain fight in the system. The conclusion is drawn that the special role when forming control
systems in lawyer system in general is played by coherence of actions of all elements of the legal profession.
Management process needs to be built taking into account opinion of the lawyer majority, and also taking into
account the developed organizational structure, traditions, culture, the principles of historical features and
expediency.
Novelty/originality/value: In article for the first time in the scientific press from positions of lawyer
cy- bernetics and the theory of systems, bases of formation and realization of control systems in lawyer systems
during the modern period of time are analyzed.
Keywords: legal profession, lawyer system, control system, system analysis, lawyer cybernetics, legal
aid.
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HUKUK BILIMI VE EĞİTİMİ
Hukuk mesleğinin bir bütün olarak mesleki ve örgütsel faaliyeti, bugün çeşitli bakış
açılarından incelenmektedir. Avukatlar-uygulayıcılar, hukuk bilim adamları, araştırmacılar, ilgili
alanların meslek temsilcileri vb.
Hukuk mesleği bilimi de dahil olmak üzere hukuk mesleğine ilişkin çalışmaların çoğu, bir
şekilde hukuk ilkelerine ve avukatların nitelikli hukuki yardım sağlamadaki uygulamalarının
sonuçlarına dayanmaktadır. Doğrudan hukuk uygulamasına dahil olan veya avukat oluşumlarının
yönetimine doğrudan dahil olan ve bir avukatın kazanında "yahni" olan kişilerin görüşlerini
incelemek her zaman ilginçtir. Bununla birlikte, bu yönün tek değil, sadece geleneksel araştırma
yöntemleri her zaman oldukça ilgi çekici olmakla kalmayıp, aynı zamanda avukatın doğal olarak
uyguladığı sosyal ve dahası yasal sistemlerin analizine uygulanması gerektiğini de öne sürmeye
cesaret ediyoruz. bilimsel yöntemler de aittir.
Hukuk mesleği biliminin gelişimi, sadece teori, uygulama, tarihsel deneyimin kapsamlı bir
analizini değil, aynı zamanda bu çalışmalarda yeni tekniklerin ve yöntemlerin kullanımı da dahil
olmak üzere yeni yönlerin araştırılmasını gerektirir.
Bize göre hukuk mesleğinde yönetim sistemlerinin düzenlenmesi konusunu sibernetik ve
sistem analizi açısından ele almak oldukça ilginç olacaktır. Bu yaklaşım, hukuk camiasında
belirleyici olan insan faktörü ile ilgili değildir, aksine tarafsızlıkla karakterize edilir ve sadece bilgi
verisine dayanır. Üstelik bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştır.
Hukuk alanında çeşitli yönetim alanlarının (kanun yapma, yasal düzenleme görevlerinin
yerine getirilmesi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, hukuk eğitimi vb.)
uzun süre, bireysel bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından aynı ortak yönetim varlığının
tezahürleri olarak algılanmadı. Yönetim biliminin ve sibernetiğin en önemli başarısı, tam olarak,
hukuki gerçeklikte yönetimin çeşitli özel tezahürlerinin temel izomorfizmini ortaya çıkarmalarına,
içerikteki en temel ve önemli olanı tüm ayrıntılarda görmelerine izin vermelerinde yatmaktadır.
çeşitli yasal fenomen ve süreçler. Hukuk alanındaki tüm yönetim türlerinde ortak olan, anti-entropik
doğasıdır, yıkıcı etkilere karşı koymaya odaklanır ve nihayetinde, düzensiz faktörlere rağmen hukuk
sisteminin ve onun bireysel alt sistemlerinin toplumdaki etkin işleyişini sağlar64 Ayrıca araştırmada,
elektronik bilgisayarlarda ilgili organizasyonel ve iş süreçlerinin modellenmesi sıklıkla kullanılır.
Kendi kendini yöneten bir cihaz, çalışma sırasında en avantajlı modu ararken, uygulamayı ve bu tür
optimizasyon yöntemlerini bulmaya başlayın. Pek çok ekonomik nesnede yapılan araştırmalar,
yönetim yöntemlerinin ve biçimlerinin iyileştirilmesinde gizlenmiş büyük rezervleri ortaya çıkardı.
Sorumluluğun organizasyonu ve dağılımı, maddi ve manevi teşvikler, dokümantasyonun
iyileştirilmesi ve çalışma yöntemlerine ilişkin öneriler, fazla tahmin edilemeyecek bir etki yaratır.
Toplum, özünde, organik sistemlerin sayısına aittir; bu, içinde kurucu unsurları arasında özel
bir bağlantı türünün varlığı anlamına gelir: sistem, kurucu unsurlarını değiştirme, sistem genelindeki
sorunları çözmeye uyarlama özelliğine sahiptir. ancak aynı zamanda, kendi göreceli özerklikleri
nedeniyle unsurlar, bazı sistemik değişikliklere neden olarak tam tersi etkiye sahip olabilir.
Karşılaştırmalı analiz, avukatların sistemlerinin temelde çok sayıda, çok yönlü, çok
alternatifli olduğunu ve çok sayıda devlet tarafından karakterize edildiğini göstermektedir. Baro'nun
faaliyetlerini ve yönetimini organize etmek için kendi mekanizmaları olması nedeniyle, avukat
sistemleri bağımsız olarak kendi yönetim organlarını, hareket yönlerini ve programlarını oluşturur.
Sistemin iç yapısı, sistemin bileşimi, organizasyonu ve yapısının birliğidir. Sistemin ileşimi,
öğelerinin tam bir listesidir. Kompozisyon, hukuk sisteminin çeşitliliğini ve karmaşıklığını
karakterize eder. Bir sistemin doğası büyük ölçüde onun bileşimine bağlıdır, bu değişiklik bazen
tüm sistemde bir değişikliğe yol açar.
Avukat oluşumlarının bileşimi, avukat sisteminin gerekli bir özelliğidir, ancak her zaman en
önemli olanı değildir. Aynı bileşime sahip avukat sistemleri genellikle farklı özelliklere sahiptir,
64 . Vorobiev A.V., Polyakov A.V., Tikhonravov Yu.V. Bar Teorisi. M .: Grant, 2002, S. 176.
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çünkü sistemlerin unsurları birincisi farklı iç organizasyona sahiptir, ikincisi farklı şekillerde
birbirine bağlıdır ve üçüncüsü farklı problemleri çözebilirler, dördüncü olarak farklı ortamlara
daldırılabilirler. . Bu nedenle, sistem analizi ilkelerine uygun olarak, yapı ve organizasyon gibi
özellikler tam olarak anlaşılmadan avukat sistemlerinin analizi imkansızdır. Avukatların
sistemlerinin işleyiş mekanizmasını anlamak için çevrelerinin analizi özellikle önemlidir [1].
Elemanlar arasındaki bağlantıların varlığı, sistemin elemanlarının ayrı ayrı doğasında
bulunmayan bütünsel bir sistemde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Avukat sisteminin
seviyeleri (bağlantıları), avukatların eğitimini ve avukatları temsil eden yapısının unsurları olarak
anlaşılır.
Katlar arası iletişim ve kontrol kanalları arasında şunlar bulunur:
- temel, mesleki ilişkileri tanımlayan;
- idari dikey - avukatların ve avukat derneklerinin Baronun yönetim organlarına bağlılığı;
- kurumsal - hukuk topluluğu (şirket) içindeki avukatların etkileşimi. Karmaşık dinamik
sistemlerdeki kontrol süreçlerinin ve bilgi süreçlerinin genellikle bilgi aktarım kanalı, geri bildirim,
kodlama, kontrol amacı, öğrenme (sistemler), uyarlama, optimizasyon vb. Terimlerle açıklandığı
bilinmektedir. Eğitim gibi bu kavramların çoğu , adaptasyon, optimizasyon, bir örneği
düşünülebilecek en mükemmel karmaşık dinamik sistemleri karakterize ederken özellikle önemlidir
yeni (özellikle avukatın) sistemi.
Diğer herhangi birinde olduğu gibi, hukuk sisteminde, hukuk camiasının kendi gelişimi için
içkin arzusu ile bu arzunun pratikte uygulanması için sınırlı olanaklar arasındaki çelişkilerden
kaynaklanan çeşitli sorunlar vardır [4]. Bu çelişkiler, kendilerini krize dönüşme tehdidinde bulunan,
değişen ölçek ve öneme sahip topluluk içinde açık veya gizli çatışmalar şeklinde gösterir. Bu
nedenle, sistemik sorunların ayırt edici bir özelliği, çözümlerinin uzlaşma niteliğidir. Neyse ki, son
zamanlarda hukuk sisteminde tüm iç çatışmalar en aza indirildi ve kendilerini yalnızca tartışmalar
şeklinde gösterebilirler. Öte yandan, sistemin doğasında bulunan herhangi bir sorunun çoğu zaman
birçok çözümü vardır ve burada (seçenekler) tercihlerini belirlemek için bir formül türetmek oldukça
zordur. Bu alanda her zaman özel bir duyarsızlık alanı vardır, yalnızca sezgisel algıya erişebilir ve
bilimsel yöntemlerle girilemeyebilir. Bu nedenle, sezgi ve bilim, avukat sistemlerinin analizinde çok
önemli ve bazen belirleyici bir rol oynar, bunlar yeni fikirlerin kaynağı ve sistemik sorunları ve
çatışmaları çözme yollarıdır.
Avukat sibernetiği uygulamasının analizinden yola çıkarsak, o zaman burada kontrol
sistemleri oluşturma görevleri, hukuk mesleğinin vatandaşların, toplumun ve devletin ihtiyaçlarının
karşılanmasındaki rolü açısından yerine getirilmelidir. hukuk mesleğinin anayasal yükümlülüğü65.
Bu sistemler, savunuculuk organizasyonunun yönetimi (ancak hiçbir şekilde savunuculuğun dış
yönetimi), üretim kalitesinin analizi veya işlevsel süreçler (hukuki yardım sağlanması,
savunuculuğun özyönetiminin etkinliği) gibi sorunları çözmek için tasarlanmıştır. ), istatistiksel
verilere dayanarak, baro ve avukatların çalışmalarını planlama vb.
Savunuculuk sibernetiğinin ana unsurları
- karmaşık bir sistem olarak avukat sisteminin sistem analizi;
- avukat sisteminde yönetim;
- avukat sistemindeki yönetim görevlerinde bilgi akışlarının optimizasyonu;
- sistemin kapsamlı değerlendirmesi ve avukatın sisteminin değerlendirilmesi;
- avukat sisteminin sibernetik modelleri;
- avukat sisteminin gelişimini tahmin etmek.
Bu durumda, savunuculuk sibernetiğinin sadece yönetimle bağlantılı ikinci unsuru ile
ilgileneceğiz.
Sosyal (ekonomik olduğu kadar) sistemlerde de yönetim sistemlerinin oluşumunun hukuki
65 Voronov A.A. Sibernetiği savunmak: yaklaşımlar ve analiz // Avrasya savunuculuğu. 2013. Sayı 5 (6). S, 101-107.
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değil örgütsel bir sorun olduğu kanısındayız. Aynı zamanda, esas olarak hukukçular tarafından
çözülebilen ve çözülmesi gereken bazı benzer sorunları ayırmak mümkündür. Bu, ilk olarak, avukat
sisteminin münferit unsurlarının faaliyetlerinin tutarsızlığından oluşan ve özellikle de nitelikli
hizmetlerin sağlanması için pazardaki faaliyetlerin (ihlallerin) tutarsızlığına yol açabilecek sözde
yapısal sorundur. yasal yardım. İkincisi, avukatların özyönetim organlarının “dikey”
örgütlenmesinin bir sonucu olan ve bazı durumlarda sistemin kendi içinde belli bir mücadeleye yol
açan sorun.
Bir bütün olarak avukatlık sisteminin istikrarının artırılmasının, bağımsız bir denetim sistemi
geliştirilerek, yönetim organlarının demokratik bir şekilde oluşturulmasıyla ve fiilen
değiştirilemezlik ilkesinin ve yönetimde aynı kişilerin sürekli varlığının kaldırılmasıyla
sağlanabileceğini varsayalım. avukat sisteminin organları.
Avukat sibernetiği ve sistem analizi alanında oldukça ümit verici bir araştırma yönünün,
avukat sisteminin yönetim düzeylerinin hiyerarşisinin gerekliliğini ve adaletini ve yönetim
sistemlerinin oluşumu. Şu anda, bizim ilEbakış açısıyla, bu tür çalışmalar sadece pratik fizibilite ve
mevcut gelişmelerin yöntemle analizi açısından gerçekleştirilir.
"Deneme ve hata".
Şu anda, dış çevrenin özellikleri (devletteki durum, hukuk hizmetlerinin sunumunda devlet
politikası, kolluk kuvvetlerinin ve yargı sistemlerinin işleyişinin özellikleri, bireyin hak ve
özgürlüklerinin garanti derecesi, bireyin çeşitli tehditlerden korunması, oluşum derecesi, hukukun
üstünlüğü ve sivil toplum, vb.) sözde kritik kitleye ulaşmıştır ve hukuk camiasından derhal yanıt
verilmesini gerektirmektedir.
Savunucunun rastgele unsurları (sözde "polis savunucuları" ve savunuculuğun gerçek bir
mesleği değil, kişinin "oturup" oturabileceği bir yer olduğunu kastediyorum) gerçekten demokratik,
profesyonel bir oluşum sistemi, adil kuralların benimsenmesi özerklik ve faaliyetlerin
organizasyonu, ihmalkar avukatlar üzerinde kontrol unsurlarının geliştirilmesi, hukuk mesleğinin
daha da gelişmesini öngördükleri için nitelikli hukuki yardım alma anayasal hakkının tam olarak
uygulanmasını sağlayabilir. Genel olarak kabul edilmiş kural ve ilkelere uygun olarak, tam olarak
bir kişi olduğunda (kişisel çıkarlar veya devletin kendi çıkarları değil) "ön planda" yer alır.
Kuşkusuz, her yıl devlet, hukuk mesleğinin münhasır faaliyet alanını istila etmek için maalesef
hukuki yardımın erişilebilirlik derecesini ve kalitesini giderek daha sıkı bir şekilde izleyecektir. Ve
şimdi benzer tezahürler var.
En küçük kontrol sistemleri
Savunuculuk sisteminin unsurları (bir tür alt sistem), mevcut organizasyon yapısı,
gelenekleri, kültürü, ilkeleri, tarihi özellikleri ve uygunluğu dikkate alarak, genel kurumsal avukat
yönetim sistemine organik olarak entegre edilmelidir. Yönetimin verimliliğinde özel bir rol, hem
yeni teklifler geliştirme aşamasında hem de pratik potansiyellerini değerlendirme aşamasında kafa
sisteminin (federal avukat odası) kaynaklarının ve yeteneklerinin kullanılmasıyla oynanır.66
Yönetim sisteminin oluşumunda önemli bir rol, avukatların çeşitli düzeylerde özyönetim
organları tarafından oluşturulan yerel düzenleyici çerçeve tarafından oynanır. Tüm avukatları
memnun etmek için değil, sanki kendileri için - her düzeydeki yönetici seçkinler gibi, bu ciddi bir
hatadır ve bu nedenle, bir yönetim sisteminin oluşumuna tam olarak gelişmeyle başlamak gerekir.
çok sayıda avukat tarafından onaylanacak normatif belgeler (hükümler, düzenlemeler, standartlar,
kurallar vb.).
Savunuculuk topluluğunun başarısındaki en önemli faktör, üst yönetiminin aktif pozisyonu,
bağımsızlığı ve savunuculuğun çıkarlarını korumadaki ilkelere bağlılığıdır. tamamen savunuculuğa
bağlıdır) ... Bugün bize öyle geliyor ki, yüksek hukukçuların yönetim organlarının devlet
düzeyindeki gerçek olanakları çok zayıf.
66 Kerimov D.A. Hukuk ve Sibernetik // Sovyet Devleti ve Hukuku. 1964. No. 9. S. 86–94.
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Hukuk mesleğinin gelişimi için açıkça tanımlanmış hedefler ve öncelikler, makul bir
organizasyon politikası, uyuşmazlıkları çözmek ve üretimle ilgili görevleri çözmek için bir politika
oluşturmayı mümkün kılar.
Avukatlık sistemi yönetim sisteminin amaçları, bize göre, sadece avukatların faaliyetleri ve
hukuk mesleği ile ilgili mevzuatın öngördüğü özyönetim organlarının oluşturulmasıyla sınırlı
olmamalıdır. Diğer avukatların pozisyonlarını ifade edebilecekleri ve önerilerde bulunabilecekleri
çeşitli iç güçlerin (konseyler, komisyonlar vb.) Yönetime dahil edilmesi gereklidir. Bizim açımızdan
böyle bir yaklaşım, avukat özyönetiminin gelişmesi ve avukatlık sisteminin açıklığının artırılması
için çok etkili bir araçtır.
Bugün, en saygın ve profesyonel avukatları içeren federal düzeyde bilimsel bir danışma
konseyi olduğu unutulmamalıdır. Baronun “idaresine” dahil olan kişiler her alanda her alanda son
derece yetkin uzmanlar olamayacağından, bu organın önemi fazla tahmin edilemez. Bilimsel
Danışma Konseyi'nin temel görevleri, Baro'nun organizasyonu ve faaliyetleri hakkında bilimsel
temelli öneriler geliştirmek, faaliyetlerine yasal ve örgütsel ve metodolojik destek vermektir.
Bölgesel düzeylerde bu tür organların oluşturulması şiddetle tavsiye edilir. Bu tür konseylerin
görüşlerinin bölgesel savunuculuğun organizasyonunda ve işleyişinde çok yardımcı olacağına
inanıyorum.
Yabancı hukuk mesleğinin işleyiş deneyimine ilişkin bir analiz, buradaki başarının temelinin
bağımsızlık ilkesinin uygulanması, avukatlara mesleki ve sosyal garantilerin sağlanması ve onların
desteği olduğunu göstermektedir. Buna göre, avukatların faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve tam
olarak desteklenmesi, herhangi bir hukuk sisteminin organizasyon kültürünün vazgeçilmez bir
unsuru olmalıdır. Açıkçası, hem avukat hem de avukat sistemi kazananlar. Ne yazık ki, avukatları
(her şeyden önce sosyal) destekleme prosedürümüz kesinlikle geliştirilmemiştir ve avukatların
ödüllendirilmesi için kullanılan algoritma yeterince şeffaf değildir, derin endişeye neden olur ve
sıradan avukatlar arasında perde arkasında yanlış anlaşılmalara neden olur (bazen hukuk mesleği
ödüllendirme, eyalet düzeyinde sanki gerçekleşir - çoğunlukla aynı olanlar verilir, yalnızca şükran,
diplomalar, madalyalar, emirler, vb. düzey ve önem dereceleri değişir).
Bazı stratejik
Baro Yönetim Sisteminin işleyiş ilkeleri:
- yaratıcı faaliyet için motivasyon;
- hukuk mesleğinin ve avukatların bağımsızlığını sağlamak;
- ihlallerin tespiti ve bastırılması;
- organizasyon yapısının ve organizasyon kültürünün gelişimi.
Baro teşkilatının sistemik politikasının en önemli önceliği, tüm avukatların menfaatlerinin
gözetilmesi olmalıdır.
Sonuç olarak, hukuk sisteminde bir bütün olarak yönetim sistemlerinin oluşumunda özel bir
rolün, hukukun tüm unsurlarının eylemlerinin koordinasyonu ile oynandığını vurgulamak isterim.
savunuculuk. Yönetim süreci, hukuk mesleğinin her bir unsuru için ayrı olan diğer bileşenlerin yanı
sıra yasal çoğunluğun görüşü dikkate alınarak inşa edilmelidir. Bazı durumlarda, bir avukatlar
konferansının toplantısı düzeyinde önemli yönetimsel ve örgütsel sorunları çözmek yetersiz
olabilir.67
Modern dönemde nitelikli hukuki yardımın etkili bir şekilde sağlanmasının yanı sıra muhalif
taraflara (devlet, kolluk kuvvetleri, mahkemeler) yeterli bir yanıtın ancak tüm bağlantıların entegre
ve sistematik yönetimi ile mümkün olduğunu belirtmek isterim. avukat sistemi, yönetim
sistemlerinin oluşumunda demokrasi, adalet, yasallık, şeffaf ideoloji ve yıllar içinde oluşan örgütsel
67 Teoreticheskie osnovy sistemnogo analiza / pod red.
V.I. Novosel’ceva. M.: Major, 2006. S. 20.
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yapı özel bir öneme sahiptir.
KAYNAKÇA
1 Nahçıvan Devlet Universitesi Hukuk Fakültesi; Doktora ( 5606-01-Devlet Hukuk Nazeriyyesi ve
Tarihi,Hukuk ve Devlet Hakkında Alimler Tarihi )
2 . Vorobiev A.V., Polyakov A.V., Tikhonravov Yu.V. Bar Teorisi. M .: Grant, 2002, S. 176.
3 Voronov A.A. Sibernetiği savunmak: yaklaşımlar ve analiz // Avrasya savunuculuğu. 2013. Sayı
5 (6). S, 101-107.
4 Kerimov D.A. Hukuk ve Sibernetik // Sovyet Devleti ve Hukuku. 1964. No. 9. S. 86–94.
5 Teoreticheskie osnovy sistemnogo analiza / pod red.
V.I.
Novosel’ceva. M.: Major, 2006. S. 20.
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(44)
Remzi AKTAY68
VEKTÖRLERLE ŞİFRELEME ALGORİTMASI VE YAZILIMI
VECTORS ENCRYPTION ALGORITHM AND SOFTWARE

ÖZ
Bu çalışmada R3 de verilen vektörlerin vektörel ve skaler çarpımları kullanılarak bir şifreleme
algoritması yapılması amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramasında vektörel çarpım ve skaler çarpımın anlamı,
nasıl bulunacağı, özelliklerine rastlanmıştır. Ancak vektörlerle yapılmış bir şifreleme algoritmasına
rastlanmamıştır. Bu çalışmada yöntem olarak R3 de alınan birbirine dik iki vektör ve bu vektörlerin vektörel
çarpımı ile oluşan vektörün ilişkisi kullanılmıştır. Ayrıca R3 de orijinden geçen düzlem denklemleri, bu
düzlem denklemlerini sağlayan tamsayı çözümleri kullanılmıştır. Şifreleme işleminde her karakterin ASCII
karakter kodu, 24 tamsayıdan oluşan toplamları kodun değerini veren, baştan itibaren sırasıyla ardışık üç
sayının aralarında asal olduğu bir sayı bloğuna çevrilerek şifreleme yapılmıştır. Bu şifrelemede mesaj alıcının
24 tamsayıdan oluşan bir anahtarı bulunmaktadır. Burada şifrelenecek karakterin 24 tamsayıdan oluşan sayı
bloğu ve alıcı kişinin anahtarı sonsuz farklı şekilde değer alabilmektedir. Yazılımı yapılmak istendiğinde
karakterin kodu istenirse 24 tamsayıdan farklı olarak, istenilen kadar sayıdan oluşan bir sayı bloğu olarak
yapılabilir. Bu algoritmanın diğer algoritmalardan farklarından birincisi şifrelenecek karakterin kodu 24
tamsayı bloğu ile yazıldığında sonsuz farklı yazılımı olabilmektedir. İkinci farkı sayı bloğu 24 tamsayıdan
farklı olarak istenilen kadar sayıdan oluşturulabilmektedir. Üçüncü farkı bu algoritmanın asimetrik ve ya
simetrik bir şifreleme algoritması değildir. Sadece alıcı kişiye anahtar gönderilen ve anahtarın sonsuz farklı
değer alabildiği bir şifreleme algoritmasıdır. Bu şifreleme algoritmasının mantığı kullanılarak, R 4, R5, ……..
Rn uzaylarında da farklı şifreleme algoritmaları yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Vektör, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım, şifreleme, Algoritma.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to make an encryption algorithm using vector and scalar products of the
vectors given in R3. In the literature review, the meaning of vector product and scalar product, how to find it,
and its properties were found. However, an encryption algorithm made with vectors has not been found. In
this study, two orthogonal vectors taken in R3 and the vector product formed by the vector product of these
vectors are used as a method. In addition, plane equations passing through the origin in R3 and integer
solutions providing these plane equations are used. In the encryption process, the ASCII character code of
each character is converted into a number block, the sum of which consists of 24 integers, giving the value of
the code, and three consecutive numbers are prime among them. In this encryption, the message receiver has
a key consisting of 24 integers. Here, the number block consisting of 24 integers of the character to be
encrypted and the key of the recipient can take infinitely different values. When the software is desired, the
code of the character can be made as a number block consisting of as many numbers as desired, different
from 24 integers, if desired. The first difference of this algorithm from other algorithms is that when the code
of the character to be encrypted is written with 24 integer blocks, it can have infinitely different software. The
second difference is that the number block can be created from as many numbers as desired, unlike 24 integers.
The third difference is that this algorithm is not an asymmetric or symmetric encryption algorithm. It is an
encryption algorithm where only the key is sent to the recipient and the key can take infinitely different values.
Using the logic of this encryption algorithm, different encryption algorithms can be made in R4, R5, …….. Rn
spaces.
Keywords: Vector, Scalar Product, Vector Product, Encryption, Algorithm.
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1. Giriş
Bu çalışmada R3 de vektörlerle ve vektörlerle yapılan işlemler kullanılarak şifreleme algoritması
geliştirilmek istenmiştir. Yapılan literatür taramasında;
⃗ = (a, b, c) ve 𝑉
⃗ = (d, e, f) olacak şekilde iki vektör olsun.
IR3 de 𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = a.d + b.e +c.f olup bu çarpıma skaler çarpım denir. Özellikleri;
𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = |𝑈
⃗ |.|𝑉
⃗ |.cosQ , 0 ≤ Q ≤ 180
•
𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = 0 <=> 𝑈
⃗ ┴𝑉
⃗ yani bu iki vektör birbirine diktir.
•
𝑈
⃗ .𝑉
⃗ =𝑉
⃗ .𝑈
⃗
•
𝑈
⃗ . (𝑉
⃗ +𝑊
⃗⃗⃗ ) = 𝑈
⃗.𝑉
⃗ +𝑈
⃗.𝑊
⃗⃗⃗
•
𝑈
•
𝜆 bir reel sayı olmak üzere;
⃗
⃗
⃗ ). 𝑉
⃗ =𝑈
⃗ . ( 𝜆. 𝑉
⃗ ) (Han, S. 2020)
𝜆. 𝑈 . 𝑉 = ( 𝜆. 𝑈
𝑖𝑗𝑘
⃗ = (a, b, c) ve 𝑉
⃗ = (d, e, f) olacak şekilde iki vektör olsun. 𝑈
⃗ x𝑉
⃗ = | 𝑎 𝑏 𝑐 | determinantı
IR3 de 𝑈
𝑑𝑒𝑓
⃗
⃗
ile
oluşan
ifadeye
𝑈
ve
𝑉
vektörlerinin
vektörel
çarpımı
denir.
⃗𝑈 x 𝑉
⃗ =𝑊
⃗⃗⃗ ifadesinde 𝑊
⃗⃗⃗ vektörü 𝑈
⃗ ve 𝑉
⃗ vektörlerine diktir. Şekil-1 de görüldüğü gibi aynı düzlemde bulunan
B ve V vektörlerine, vektörel çarpım uygulandığında iki vektöre de dik F vektörü oluşur.

Şekil-1: Vektörel Çarpım
Vektörel çarpımın özellikleri;
⃗ 𝑥𝑉
⃗ | = |𝑈
⃗ |.|𝑉
⃗ |.sinQ
•
|𝑈
⃗ 𝑥𝑉
⃗ =-𝑉
⃗ 𝑥𝑈
⃗
•
𝑈
⃗ 𝑥 (𝑉
⃗ +𝑊
⃗⃗⃗ ) = 𝑈
⃗ 𝑥𝑉
⃗ +𝑈
⃗ 𝑥𝑊
⃗⃗⃗
•
𝑈
⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ ) = 𝑉
⃗ (𝑈
⃗ .𝑊
⃗⃗⃗ ) − 𝑊
⃗⃗⃗ (𝑈
⃗ .𝑉
⃗ ) ( Sabuncuoğlu, A. 2014)
•
𝑈
(𝑉 𝑥 𝑊
3
R de orijinden geçen düzlemlerin denklemleri; a, b, c birer reel sayı olmak üzere,
a.x + b.y + c.z = 0 şeklindedir. Bu denklemler aslında lineer homojen üç bilinmeyenli denklemlerdir.
Bu denklemlerin reel sayılarda çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bu düzlem denklemlerinde;
a=0 durumunda x ekseni boyunca geçen düzlemler oluşur.
b=0 durumunda y ekseni boyunca geçen düzlemler oluşur.
c=0 durumunda z ekseni boyunca geçen düzlemler oluşur ( Kaya, R. 2013)
2. Yöntem
Bu çalışmada kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir.
2.1. IR3 de Vektörel ve Skaler Çarpım
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⃗ = (x0, y0, z0) ve 𝑉
⃗ (x1, y1, z1) olsun.
IR3 de 𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = x0.x1 + y0.y1 + z0.z1 çarpımına skaler çarpım denir.
𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = |𝑈
⃗ |.|𝑉
⃗ | cosQ ile bulunabilir. Q, 𝑈
⃗ ve 𝑉
⃗ vektörleri arasındaki açıdır. Q = 00
Skaler çarpımı 𝑈
olduğunda;
⃗ .𝑉
⃗ =0⇔𝑈
⃗ ⊥𝑉
⃗ olur.
𝑈
⃗ ve 𝑉
⃗ vektörleri için,
𝑈
𝑖𝑗𝑘
⃗𝑈 x 𝑉
⃗ = |𝑥0 𝑦0 𝑧0 | determinantından çıkan 𝑊
⃗⃗⃗ vektörü, 𝑈
⃗ ve 𝑉
⃗ vektörünün vektörel çarpımı olup, her
𝑥1 𝑦1 𝑧1
iki vektöre de dik olan vektörü ifade eder.
2.2. ASCII Karakter Kodunun Vektörel Parçalanışı
Bir Karakterin ASCII karakter kodu m olsun.
m = a + b + c + …………………+q olacak şekilde 24 sayının toplamı olsun. Bu 24 sayı için baştan
itibaren ardışık üçlü sayılar aralarında asal olacaktır.
m karakter kodunu ⃗⃗⃗⃗
𝑈𝚤 = (x,y,z) i = 0,1,2,3,……7 olacak şekilde baştan itibaren 8 vektör şeklinde
düşünülmüştür. Bu şekilde yazılıma karakter kodunun parçalanışını ismi verilmiştir. Bu parçalanışı
belirlenirken bazı kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar:
Sıralı ardışık üç sayının mutlak değerleri aralarında asal olabilir. x, y, z sıfırdan farklı tamsayılar olmak
⃗ = (x, y, z) şeklinde vektör olarak yazılabilir. İkinci bir durum olarak
üzere; ( I x I, I y I, I z I ) = 1 olur ve 𝑈
bu vektörler (0, 0, 0) , (0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0) şeklinde olabilir. Üçüncü bir durum olarak x, y sıfırdan
farklı reel sayı olmak üzere, ; ( I x I, I y I ) =1 olacak şekilde vektörler (x,y,0) şeklinde ve bileşenlerinin yer
değiştirmiş halinde olabilir.
2. 3. Lineer Homojen Denklemlerin Çözüm Kümesi
a, b, c birer reel sayı olmak üzere;
a. x + b.y + c.z = 0 denkleminde (x, y, z) çözümleri reel sayılarda sonsuz farklı değer alabilir.
a,b,c birer tamsayı olmak üzere;
a.x + b.y + c.z = 0 denkleminde (x, y, z) çözümleri tamsayılar kümesinde de sonsuz farklı değer alabilir.
Burada z = t, y = k olacak şekilde parametre kabul edersek,
−𝑏.𝑦−𝑐.𝑧
x= 𝑎
olur. t ve k parametrelerini “a” sayısının katı olarak tam sayı alırsak x sayısı tamsayı çıkar.
Yani bu denklemi tamsayılarda çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bunun dışında sağlayan tamsayılarda
vardır. Kısaca a, b, c tamsayı olmak üzere ;
a. x + b.y + c.z = 0 denkleminin tamsayılarda çözüm kümesi de sonsuz elemanlıdır.
3. Sonuç ve Tartışma
3.1.Vektörel Çarpımdan Gelen Özellik
⃗ ve 𝑉
⃗ vektörleri için;
IR3 de 𝑈
⃗ .𝑉
⃗ = 0 ve 𝑊
⃗⃗⃗ = 𝑈
⃗ x𝑉
⃗ olsun. Bu durumda;
𝑈
⃗ ⊥𝑉
⃗,𝑊
⃗⃗⃗ ⊥ 𝑈
⃗,𝑊
⃗⃗⃗ ⊥ 𝑉
⃗ olduğundan 𝜆 ∈ R olmak üzere,
𝑈
⃗ = ⃗𝑽
⃗ x ⃗𝑾
⃗⃗⃗ olur.
𝝀 . ⃗𝑼
Bu Algoritmada karakter kodunun parçalanışı tamsayılarda olduğundan 𝜆 sayısı bir pozitif tam sayı
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çıkar. Bu algoritma bu özellik üzerine kurulmuştur.
3.2 Bir Karakter Kodunun 24 Sayılık Şifrelenecek Parçalanışı
Bu Çalışmada bir karakter kodunun 24 sayıdan oluşacak şekilde yapılmasının nedeni IR3 de bir vektör
üç bileşenden oluşur. Yani bir karakter kodunun parçalanışı 8 vektörün bileşenlerinin yan yana yazılmasıdır.
İstenirse parçalanış üçün katı olacak şekilde istenilen kadar artırılabilir veya azaltılabilir. Bu da şifrelemenin
zorluk derecesini değiştirir. ASCII karakter kodları 0 dan 255 e kadar olduğundan ASCII kodları büyüdükçe
24 sayıdan oluşan farklı parçalanış sayısı da artacaktır.
Örnek 1: “A” harfinin ASCII kodu 65 tir. 24 sayılık parçalanışını;
(1, 10, 2), (1, 1, 7), (9, 8, 2), (5, 1, 3), (0, 0, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 1), (3, 1, 2)
Bu parçalanışta 8 vektör vardır.
Burada seçilecek vektörlerin bileşenleri mutlaka pozitif tamsayı olmak zorunda değildir. Toplamları
ASCII Karakter kodunu verecek şekilde negatif tamsayılarda kullanılabilir. Ayrıca vektörlerde sıfır sayısı da
⃗ =𝑉
⃗ x𝑊
⃗⃗⃗ vektörel çarpımında en büyük 𝜆 pozitif tamsayısı
olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey 𝜆 . 𝑈
⃗ vektörüdür. Bu nedenle bu vektör (0,0,0) , (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0) olabilir. Ancak
bulunduğunda geriye kalan 𝑈
(0,0,n) , (0,n,0), (n,0,0) n birden büyük tamsayı iken olamaz. Çünkü bu vektörler n sayısına da bölünebilir. n
⃗ vektörü (a,b) =1 olacak şekilde,
sayısı karakterin parçalanışında olan bir sayı olabilir. 𝑈
⃗ vektörü (a,b,c)=1 olacak şekilde (a,b,c)
(a,0,b) , (a,b,0) ve bunların yer değiştirmiş hali de olabilir. 𝑈
şeklinde de olabilir. Bu bileşenler negatif tamsayıda olabilir. Çünkü 𝜆 pozitif tamsayı olacağından sorun
olmaz.
3.3. Algoritmanın Çalışma Prensibi
Algoritmanın şifreleme ve deşifre işleminin adımları aşağıdaki gibidir.
1.
Şifrelenecek bir karakterin kodunu 24 sayıdan oluşan 8 vektör halinde Örnek 1 deki gibi yazılır.
2.
Sırasıyla her üçlünün üzerinde bulunduğu homojen lineer üç bilinmeyenli denklemi, yani
düzlem denkleri yazılır.
3.
Yazılan 8 farklı düzlem denkleminde, denklemi sağlayan tamsayı üçlüleri seçilir. Seçilen
üçlüler yine 24 sayıdan oluşan ASCII karakter kodunun şifrelenmiş hali olacaktır.
4.
Şifrelenecek karakterin 24 sayıdan oluşan 8 vektörlü hali ile şifrelenmiş hali olan 24 sayıdan
oluşan 8 vektörlü haline, sırasıyla baştan itibaren 8 vektör için 8 kez vektörel çarpım uygulayıp oluşan 24
sayılı ifadeyi alıcıya anahtar olarak gönderilir.
5.
Alıcı kendi anahtarı olarak gelen 8 vektörlü 24 sayılı ifade ile şifreli gelen 24 sayıdan oluşan
ifadeye tekrar 8 kez vektörel çarpım uygular.
6.
elde edilir.

Son çıkan 8 vektörlü 24 sayı ifade de her vektör için 𝜆 ve başlangıçtaki karakterin parçalanışları

7.
Elde edilen 8 vektörlü 24 sayıyı topladığında karakterin ASCII karakter kodu çıkar. Deşifre
işlemi tamamlanmış olur.
3.4. Örnek Şifreleme ve Deşifre
3.4.1. Örnek Şifreleme
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Örnek 1 de verilen “A” harfinin ASCII karakter kodu 65 tir.
Örnek parçalanışı;
⃗ 1 = (1, 10, 2) , 𝑈
⃗ 2 = (1, 1, 7) , 𝑈
⃗ 3 = (9, 8, 2) , 𝑈
⃗ 4 = (5, 1, 3) , 𝑈
⃗ 5 = (0, 0, 1) , 𝑈
⃗ 6 = (1, 2, 1) , 𝑈
⃗ 7 = (1, 1,
𝑈
⃗ 8 = (3, 1, 2) şeklinde sırası ile yazılan 8 vektördür.
1) , 𝑈
⃗ 1 = (1, 10, 2) için 𝑉
⃗ 1 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 1.𝑉
⃗ 1 = 0 olacak şekilde x + 10.y + 2.z = 0 olur. 𝑉
⃗ 1 = (0, 1, 𝑈
5) denklemi sağlayan vektör olsun.
⃗ 2 = (1, 1, 7) için 𝑉
⃗ 2 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 2.𝑉
⃗ 2 = 0 olacak şekilde x + y + 7.z = 0 olur.
𝑈
4, -1) denklemi sağlayan vektör olsun.
⃗ 3 = (9, 8, 2) için 𝑉
⃗ 3 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 3.𝑉
⃗ 3 = 0 olacak şekilde 9.x + 8.y + 2.z = 0 olur.
𝑈
= (2, 3, -21) denklemi sağlayan vektör olsun.
⃗ 4 = (5, 1, 3) için 𝑉
⃗ 4 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 4.𝑉
⃗ 4 = 0 olacak şekilde 5.x + y + 3.z = 0 olur.
𝑈
2, -5, 5) denklemi sağlayan vektör olsun.
⃗ 5 = (0, 0, 1) için 𝑉
⃗ 5 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 5.𝑉
⃗ 5 = 0 olacak şekilde 0.x + 0.y + z = 0 olur.
𝑈
(4, 7, 0) denklemi sağlayan vektör olsun.
⃗ 6 = (1, 2, 1) için 𝑉
⃗ 6 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 6.𝑉
⃗ 6 = 0 olacak şekilde x + 2.y + z = 0 olur.
𝑈
-6, 5) denklemi sağlayan vektör olsun

⃗ 2 = (3,
𝑉
⃗3
𝑉
⃗ 4 = (𝑉
⃗5=
𝑉
⃗ 6 = (7,
𝑉

⃗ 7 = (1, 1, 1) için 𝑉
⃗ 7 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 7.𝑉
⃗ 7 = 0 olacak şekilde x + y + z = 0 olur.
𝑈
10, 7, 3) denklemi sağlayan vektör olsun.

⃗ 7 = (𝑉

⃗ 8 = (3, 1, 2) için 𝑉
⃗ 8 = (x, y, z) olsun. 𝑈
⃗ 8.𝑉
⃗ 8 = 0 olacak şekilde 3.x + y + 2.z = 0 olur.
𝑈
5, -1, 8) denklemi sağlayan vektör olsun.

⃗ 8 = (𝑉

⃗ vektörlerini sırasıyla yazarsak aşağıdaki gibi olur.
“A” harfinin Şifrelenmiş hali 𝑉
0, 1, -5, 3, 4, -1, 2, 3, -21, -2, -5, 5, 4, 7, 0, 7, -6, 5, -10, 7, 3, 5, -1, 8
3.4.2. Alıcının Anahtarını Oluşturma
Alıcının anahtarı oluşturulurken ASCII Parçalanışı ile gelen 8 vektör ile şifrelenmiş hali olan 8 vektöre
sırası ile vektörel çarpım uygulayıp sırasıyla yazdığımızda 24 sayıdan oluşan bir anahtar olur.
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢1
⃗⃗⃗⃗ x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤1
𝑣1 = ( -52, 5, 1)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤2 = ⃗⃗⃗⃗
𝑢2 x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣2 = ( -29, 22, 1)
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢3
⃗⃗⃗⃗ x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤3
𝑣3 = ( -174, 193, 11)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤4 = ⃗⃗⃗⃗
𝑢4 x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣4 = ( 20, -31, 23)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤5 = ⃗⃗⃗⃗
𝑢5 x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣5 = ( -7, 4, 0)
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⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢6
⃗⃗⃗⃗ x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤6
𝑣6 = ( 16, 2, -20)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤7 = ⃗⃗⃗⃗
𝑢7 x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣7 = ( -4, -13, 17)
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢8
⃗⃗⃗⃗ x ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤8
𝑣8 = ( 10, -34, 2)
Sonuç vektörlerini sırası ile yazdığımızda alıcının anahtarı olan;
-52, 5, 1, -29, 22, 1, -174, 193, 11, 20, -31, 23, -7, 4, 0, 16, 2, -20, -4, -13, 17, 10, -34, 2

24 sayı bloğundan oluşan ifade çıkar.
3.4.3. Örnek Deşifre
3.4.1. de bulunan “A” harfinin şifreli halini veren v vektörleri ile, 3.4.2. de bulunan alıcının anahtarı
olan w vektörlerine, vektörel çarpım uygulandığında;
⃗ x𝑊
⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈
⃗ çıkan 𝑈
⃗ vektörlerinin sırayla yazılmasıyla karakterin ASCII Karakter Parçalanışı
𝑉
oluşur. Bu parçalanıştaki 24 sayı toplandığında karakterin ASCII Karakter Kodu çıkar ve deşifre yapılmış
olur.
⃗1x𝑊
⃗⃗⃗ 1 = 𝜆 . ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉
𝑈1 = 26.(1,10,2)
⃗⃗⃗⃗⃗ x 𝑊2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈2
⃗⃗⃗⃗⃗ = 26.( 1,1,7)
𝑉2
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ 3 = 𝜆 . ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉3 x 𝑊
𝑈3 = 454.(9,8,2)
⃗ 4 x 𝑊4
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈4
⃗⃗⃗⃗⃗ = 54.( 5,1,3)
𝑉
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉5 x ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑊5 = 𝜆 . ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑈5 = 65.( 0,0,1)
⃗ 6 x 𝑊6
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈
⃗ 6 = 110. (1,2,1)
𝑉
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉7 x ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑊7 = 𝜆 . ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑈7 = 158.( 1,1,1)
⃗⃗⃗⃗⃗ x 𝑊8
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈
⃗ 8 = 90.( 3,1,2)
𝑉8
1, 10, 2, 1, 1, 7, 9, 8, 2, 5, 1, 3, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2
Bu Parçalanış toplandığında 65 sayısı çıkar. Bu sayıda “A” harfinin ASCII Karakter Kodudur. Deşifre
bitmiş olur. Tüm karakterler için bu şifreleme ve deşifre yapılabilir.
3.5. Tartışma
Bu çalışmanın sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
•
ASCII karakter Kodlarının parçalanışının 24 sayı ile yapılmasının nedeni hem üçün katı olması,
çünkü vektör olarak yazacaksak üçün katı olmalıdır. Hem de şifreleme ve deşifreyi zorlaştırmak içindir.
•
Eğer parçalanış farklı şekilde yapılmak istenirse üçün katı olacak şekilde sonsuz farklı sayı
adedi ile yapabilir.
•
Parçalanışta baştan itibaren sıralı üçlü sayıların aralarında asal seçilmesinin nedeni 𝜆 pozitif
tamsayısı içindir. Çünkü son çıkan vektörleri en büyük pozitif tamsayı parantezine aldığında geriye aralarında
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asal sayılar kalmalıdır. Yoksa karmaşa çıkar. örneğin vektör (4,8,12) iken son halde (1,2,3) olacağından
istenilen ASCII Karakter Kodu çıkmaz.
•
Parçalanışta (0,0,n) n birden büyük tamsayı iken de aynı sorun vardır. Burada eğer iki sıfır
varsa diğer bileşen mutlaka 1 olmalıdır.
•
Parçalanıştan hareketle şifreli hali yazılırken tamsayı alınmasının nedeni eğer iki vektörün
bileşenleri rasyonel sayı olursa 𝜆 pozitif tamsayısı gelmemektedir. Bu nedenle parçalanıştaki sayılar ve
şifrelenmiş sayılar mutlaka tamsayı olmalıdır.
•
Şifreli sayılar bulunurken skaler çarpım sıfır olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bunun nedeni
parçalanıştaki vektörler ile şifrelenmiş haldeki vektörler dik olmalıdır. Çünkü vektörel çarpım uygulandığında
her iki vektöre dik vektör bulunur. Bu durumda üç vektörde birbirine dik olduğundan vektörel çarpımdan
gelen vektör ile diğer iki vektörden birine tekrar vektörel çarpım uyguladığında, iki vektörden kalan vektörün
katı olan yani paralel bir vektör çıkar.
•
Parçalanıştan şifreleme yapılırken oluşturulan vektörler aslında üç bilinmeyenli denklemin
kökleridir. Bu köklerin tamsayı alınmasının nedenini yukarda açıklanmıştır. Üç bilinmeyenli denklemde
bilinmeyenler sonsuz tamsayı üçlüsü çıkacaktır.
•
Bir karakterin bir parçalanışı için sonsuz farklı şifreli halinin bulunması mümkündür. Her üçlü
için sonsuz tamsayı çözümü olduğundan şifreli hali de sonsuz farklı şekilde yazılabilmektedir.
•
Karakterin şifreli hali için seçilen sayılar tamsayılar olmak şartıyla çok büyük sayılar seçmek,
deşifre işlemini zorlaştıracağından güvenliği arttırır.
•
Bu şifrelemede sadece alıcı kişiye anahtar tanımlanmasının nedeni vektörel çarpımın
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Şifreleme algoritmasında başlangıçta simetrik olarak düzenlemek
istenmiştir. Bu yapılırken u vektörleri karakterin parçalanışı, skaler çarpımdan gelen v vektörlerini alıcı ve
göndericinin anahtarı, u ve v vektörlerinin vektörel çarpımını da şifrelenmiş hali kabul edildiğinde algoritma
yine sağlamaktadır. Ancak şöyle bir problem oluşmaktadır. Vektörel çarpımla gelen şifrelenmiş halinde skaler
çarpımın sıfır olduğu vektörler bulup sırası ile bunlara vektörel çarpım uygulandığında da parçalanış vektörleri
gelmektedir. Bu nedenle göndericiye anahtar verilmemiştir. Alıcı kişiye anahtar olarak şifreli vektörlerle,
parçalanış vektörlerinin vektörel çarpımının verilmesinin nedeni de bundandır. Bu sayede anahtar olmadan
geriye dönüş yapılamamaktadır.
•
Şifreleme algoritmasında akış şeması yani skaler ve vektörel çarpımın yapılacağı vektörlerin
⃗ x𝑊
⃗⃗⃗ = 𝜆 . 𝑈
⃗ iki vektörün yeri değişse deterninant değeri ters
yeri çok önemlidir. Örneğin deşifrelemede 𝑉
işaretli çıkacağından 𝜆 sayısını pozitif alındığında parçalanış vektörleri yanlış çıkacaktır, yani zıt işaretli
çıkacaktır. Aynı şey alıcının anahtarı oluştururken de geçerlidir. Bu algoritma oluştururken tüm durumları
denenmiş son noktaya ulaşılmıştır.
•
Algoritmanın temel mantığı şu şekildedir; Aynı düzlemde birbirine dik iki vektöre, vektörel
çarpım uygulandığında her iki vektöre de dik olan ve aynı düzlemde olmayan bir vektör çıkar. Bu üç vektör
uzayda birbirine diktir. Aynı düzlemde alınan şifreli vektörle, düzlemde olmayan alıcının anahtarı durumunda
olan dik vektörün beraber oluşturduğu düzlemde bu iki vektöre vektörel çarpım uygulandığında parçalanış
vektörüne paralel yani parçalanış vektörünün bir katı çıkar. Vektörleri tamsayılardan seçildiğinde bu kat bir
pozitif tamsayı olacağından parçalanış vektörüne ulaşılmıştır. Burada parçalanış vektörünün bileşenlerinin
istenilen şekilde olması şartıyla geçerlidir.
•
Parçalanış vektörlerini ve şifrelenmiş vektörleri kesirlerden seçerek şifrelemeyi daha kompleks
şekilde yapılması düşünülmüştür. Ancak yapılan çalışmalarda 𝜆 değeri pozitif bir tamsayı çıkmamaktadır.
Hatta 𝜆 değeri bir kesir olarak dahi çıkmamaktadır. Bu konuda ayrıca bir çalışma yapılabilir.
4.
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Safa AKYOL69
TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI ve 1973 ARAP-İSRAİL SAVAŞI ÖNCESİ
ORTADOĞU’DA YAŞANAN GELİŞMELER
TURKEY'S MIDDLE EAST POLICY AND DEVELOPMENTS IN THE MIDDLE EAST BEFORE
THE 1973 ARAB-ISRAEL WAR

ÖZ
1948 İsrail Devleti’nin kuruluş yılındaki, Arap-İsrail Savaşından sonra Ortadoğu’da sürekli hale gelen
çatışma ortamı, 1967 Altı Gün Savaşından sonra farklı bir hüviyet kazanmıştır. Altı Gün Savaşlarında
topraklarını 4 kat daha genişleterek büyük bir zafer kazanan İsrail karşısında Araplar büyük bir hezimete
uğradı.
1973 Arap-İsrail Savaşına giden süreçte, Arapların daim politikası İsrail’in 1967 öncesi sınırlarına
çekilmesi oldu. Bu hususu her platformda gündeme getiren Araplar, taleplerine bir karşılık bulamadı.
Hazırlanan bu çalışmada 1973 Arap-İsrail savaşına giden süreçte, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve
Türkiye’nin bu gelişmeler esnasındaki izlediği Ortadoğu politikası ele alınacaktır. Ayrıca, Batı ittifakının
Kıbrıs Meselesi ve Jüpiter Füzelerinin kaldırılması olaylarına yaklaşımının, Türkiye’nin alternatif bir dış
politika arayışının sebeplerini ortaya koyacaktır. Bunun yanında Mısır’da Cemal Abdulnasır’ın ölümü ile
başkanlık koltuğuna oturan Enver Sedat’ın ve Suriye Devrimi ile yönetimi devralan Hafız Esad’ın, bölgedeki
dengelere etkileri sorgulanacak ve nihai cevaplar aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: BAC, İslam Zirve Konferansı, Adalet Partisi, Suriye Devrimi, SSCB, Kara Eylül.

ABSTRACT
The clash environment that became permanent in the Middle East after the Arab Israeli War in 1948,
the foundation year of the State of Israel, gained a different character after the 1967 Six-Day War. The Arabs
suffered a great defeat against Israel, which gained a great victory by expanding its territory four times in the
Six-Day War. In the process leading up to the 1973 Arab Israeli War, the Arabs' constant policy was to
withdraw Israel to its pre-1967 borders. Arabs, who brought this issue to the agenda on every platform, could
not find a response to their demands. In this study, the developments in the Middle East during the period
leading up to the 1973 Arab Israeli war and the Middle East policy followed by Turkey during these
developments will be discussed. In addition, the approach of the Western alliance to the Cyprus Issue and the
removal of the Jupiter Missiles, and the reasons for Turkey's search for an alternative foreign policy will be
addressed. Moreover, the effects of Anwar Sadat, who took over the presidency after the death of Gamal Abdel
Nasser in Egypt, and Hafez Assad, who took over the administration with the Syrian Revolution, on the
balances in the region will be questioned and final answers will be sought.
Keywords: UAR, Islam Summit Conference, Justice Party, Syria Revolution, USSR, Black September.
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GİRİŞ
Birinci Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar bir türlü istikrar sağlayamayan, bugün Ortadoğu
diye nitelendirdiğimiz coğrafyanın, zengin kültürü, bereketli toprakları ve yer altı zenginlikleri ile anılması
gerekirken malesef günümüzde bile iç karışıklıklar, savaşlar ile anılması ve malesef yoksulluk, acı ve
gözyaşından bir türlü başını kaldıramadığı gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Bu coğrafyanın bu durumla karşı
karşıya kalmasının nedenleri arasında Arap ülkelerinin ortak bir zeminde buluşamaması ve tabi en önemli
nedeni diye nitelendirebileceğimiz 1948 yılında kurulan İsrail Devleti’nin Filistin, topraklarında sürdürmüş
olduğu politikasını söyleyebiliriz.
Türkiye’nin Kıbrıs meselesi ve Küba krizine kadar tek taraflı bir dış politika izlemesi, bölgede batı
bloğunda yer alması Ortadoğu’da pek fazla taraftar toplayamamasına sebep olmuştur. Ancak Kıbrıs meselesi
ve Küba krizi sonrasında, Türkiye’nin dış politikada SSCB faktörünü ele alarak aynı zamanda Ortadoğu’da ki
gelişmeleri gözeterek yeni dengeler oluşturmaya başladığını görmekteyiz.
1969 yılında Mescid-i Aksa’da çıkarılan yangın sonrasında Arap devletlerinin, yangının sebebi olarak
İsrail’i sorumlu tutması üzerine yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin de masada yer almasına ve olayları kendi
hukuksal zemininde takip etmesine olanak sağlamıştır. Yangın sonrasına Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde toplanan 25 ülke arasında olan Türkiye dengeli ve itidalli bir politikayı tercih etmiştir. Daha
sonraları takip eden gelişmeler doğrultusunda Ürdün Kralı öncülüğünde İslam Zirve Konferansı düzenlenmiş
ve Türkiye bu konferansa Bakanlık düzeyinde katılmıştır. Türkiye’nin bu tutumunu tek taraflı dış politikayı
terk etmesi olarak yorumlayabiliriz. Netice de Türkiye’nin bu politikası Kıbrıs meselesinde Arap ülkelerinin
desteğini almasını sağlamıştır.
Bölgedeki bir diğer önemli olay, Altı Gün Savaşları sonrası, BMGK’da alınan kararlar doğrultusunda,
dönemin ABD Dış İşleri Bakanı William Rogers’ın İsrail’in 1967 öncesi sınırlarına dönmesini tavsiye ederek
bölgedeki tansiyonu düşürme isteğine karşın, İsrail bu kararlara uymaması ve agresif tutumunu her geçen gün
artırması, bölgedeki tansiyonu yükseltmiştir. Bu durum Filistin ile en fazla sınırı olan Ürdün’ü çok fazla
etkilemiş hatta Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin Ürdün’de olması, Ürdün Kralı’nı zor durumlarda bırakacak
olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Hatta öyle ki FKÖ’nün uçak kaçırma eylemi sonrasında gelişen
olaylar neticesinde 10 gün süren iç savaş sonrası Arafat ve taraftarlarının Suriye’ye sınır dışı edilmeleri ile
sonuçlanmıştır.
Arap-İsrail davasının en ateşli savunucusu olan ve liderliği üstlenen BAC lideri Abdulnasır’ın, FKÖ
eylemleri ve Ürdün meselesinde ara bulucu rolü üstlenerek halkları bir araya toplama istediği Müslümanlar
için umut olsa da, Kahire’de taraflar arasında barış anlaşması sonrası geçirdiği kalp krizi sonrası ani ölümü
bölgede dengelerin değişmesine sebep olmuştur. Abdulnasır’ın ölümü sonrasında yerine geçen Enver Sedat
ve Suriye’de devrim sonrası SSBC yanlısı Şii Baas Rejimi lideri Hafız Esad’ın başa geçmesi, Arap-İsrail
Savaşı’na giden yolun taşlarını döşemiş ve süreci hızlandırmıştır.
Türkiye’nin Ortadoğu meselelerinde izlemiş olduğu politikalar umut vaat etmiş olsa da, Türkiye
içerisinde yaşanan olaylar, sağ-sol çatışmaları ve 12 Eylül sürecine giden yolun hazırlıkları, Türkiye’yi kendi
kabuğuna itmiştir.
Kıbrıs Meselesi ve Küba Krizi Çerçevesinde Türkiye’nin Ortadoğu Politikasına Genel Bakış
İkinci Dünya savaşı sonrası Türkiye SSCB tehlikesine karşı batı bloğunda yer alarak dış politikasını
bu eksende şekillendirmiştir. 1964 Johnson mektubuna kadar da Türkiye ABD ve Batı eksenli siyasetine tam
bağımlı olarak devam etmiştir. Esasen Türkiye tarafı 1960’lı yılların başlarında patlak veren Kıbrıs Meselesi
ve 1962 Küba Krizine kadar Dış Politikasında bir alternatif arayışı içerisinde olmamıştır (Şahin, Sarı,
2017:24). Öncelikle Kıbrıs Meselesinde, ABD’nin ve NATO müttefiki devletlerin Türkiye’ye karşı tavrı, dış
politikadaki tek taraflı siyasetin sorgulanır hale gelmesini sağlamıştır. 1959 yılında Türkiye ile Yunanistan
arasında Zürih’te yapılan görüşmelerde Ada da ayrı ayrı bağımsız iki devlet kurulması yerine, Rumlardan ve
Türklerden oluşan bağımsız ortak bir devletin kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Devamında Ada
halklarının Liderleri de Londra’da bir araya gelerek bağımsız ortak tek bir devlet kurma konusunda
anlaşmıştır. Bu şekilde öncelikle halkların güvenliği ardından siyasal istikrarın oluşması İngiltere, Türkiye ve
Yunanistan garantörlüğünde sağlanmıştır. Fakat yapılan onca görüşmeler ve varılan mutabakatlara rağmen
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Rum tarafı şiddet eylemlerine devam ederek anlaşmaları bir nevi hiçe saymış ve çözüm ortamı ortadan
kalkarak yerini yine çatışma ortamına bırakmıştır (mfa.gov.tr., 2021:1). Bunun neticesinde, Başkan Johnson
Türkiye’ye bir mektup yazarak, Kıbrıs Meselesinde ABD’nin, Türkiye’ye verdiği silah ve mühimmatların
Kıbrıs’ta kullanılmasının NATO müttefiki olan Yunanistan ile Türkiye’yi karşı karşıya getireceğinden ve bu
gerginlikten NATO ilişkilerinin sarsılacağı düşüncesi ile böyle bir müdahaleye karşı olduğunu bildirmesi,
Türkiye tarafında şaşkınlık yaratmıştır (Hürriyet, 13 Ocak 1966).
1962’de yaşanan Küba Krizi okyanus aşırı bir sorun olmasına mukabil SSCB ile sınırları olması
hasebiyle Türkiye’yi de yakından ilgilendirmiştir. ABD tarafından NATO üyesi olması münasebetiyle
Türkiye’ye konuşlandırılan Jüpiter Füzeleri Küba Krizinde, ABD ile SSCB arasında pazarlık konusu
yapılmıştır. Füzelerin Türkiye’ye konuşlanmasının başlıca nedeni esasen SSCB’ye karşı NATO’yu bölgede
daha güçlü hale getirerek bölgede yaşanan Sovyet tehlikesini engellemektir (Hale, 2003:135-136). Fakat Küba
Krizi’nin patlak vermesiyle Türkiye topraklarında konuşlu olan Jüpiter Füzeleri üzerinden Türkiye’ye
danışılmadan ABD ile SSCB arasında gerçekleşen pazarlık görüşmeleri Türkiye’yi rahatsız etmiştir. ABD ile
SSCB arasında yapılan müzakerelerin sonunda Jüpiter Füzelerinin kaldırılması kararı, Türkiye açısından dış
politikada menfaatler söz konusu olduğunda müttefik devletlerin danışmadan tek başına karar alabileceği
gerçeğini gözler önüne sermiştir. Yaşanan bu hadiseler sonucunda Türkiye’de dış politikada tek taraflı batı
yanlısı politika artık sorgulanır bir hale gelmiştir (Doğan, 2008:598).
Kıbrıs Meselesi ve Küba Krizi Türkiye’nin dış politikada alternatif yollar açmasının kaçınılmaz olduğu
gerçeğini ortaya çıkaran başlıca olaylar olmuştur. 1967’de çıkan Altı Gün Savaşları, Türkiye’nin batı
eksenindeki politikasının çeşitlendirilmesi açısından fırsat olarak görülmüştür. Daha önce ABD’nin uç
karakolu olarak görülen Türkiye, bu görüntüden uzaklaşma adına komşularına ve Ortadoğu’daki Arap
Devletlerine yakınlaşma stratejisini geliştirmiştir (Hale, 2003:152).
1969 Yılı Ağustos Ay’ında 1400 yıllık İslam Eseri olan Mescid-i Aksa Camii’nde yangın çıkmıştır.
Çıkan yangında Camiinin bir kısmı kullanılamaz hale gelirken büyük bir kısmı da zarar görmüştür. Aksa
Camiinin yakılması hadisesinde Filistin de yaşayan Müslümanlar ve komşu Arap devletler olayın müsebbibi
olarak İsrail’i sorumlu tutmuşlardır. Nitekim yangını söndürme çalışmaları esnasında yaşanan aksaklıklarda
İsrail’in yangın olayının planlayıcısı olduğu yönündeki tezleri güçlendirmiştir (Dağ, 2018:11). Yangının
söndürülmesinin ardından Filistinli Müslümanlar Kudüs’te İsrail’i protesto etmişlerdir. Protestoların şiddet
eylemlerine dönüşmesi üzerine, İsrail Polis Teşkilatı bir bilgi notu yayınlayarak yangını çıkaran kişinin
Michael Dennis isimli Avustralyalı Hristiyan bir çiftlik çalışanı olduğunu açıklamıştır (Cumhuriyet, 23
Ağustos 1969).
Yangın sonrası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Süleyman Demirel verdiği demeçte
hadisenin aydınlatılması gerekliliği üzerine şu demeci vermiştir:
“Türk milleti, bütün dünyadaki Müslümanların duyduğu elem ve teessür hislerini paylaşmakta ve
Hükümetimiz hadisenin sebeplerinin bir an önce öğrenilmesi üzerinde önemle durmaktadır.
Bu sebeplerin bütün dünya efkarını tatmin edecek esaslara dayanan bir tahkikat sonunda ortaya çıkması
en büyük temennimizdir. Zira siyasi nitelikte sebeplerin tezahür etmesi olayın vehametini artıracak ve durumu
ağırlaştıracaktır.
Türkiye, Mescid-i Aksa’nın yangın felaketi karşısında diğer dünya Müslüman memleketlerin yanında
yer almaktadır.”
Mescid-i Aksa yangını Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeyle birlikte Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi gündemine taşınmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1969:66). BMGK 9 Eylül
tarihinde toplanarak konuyu gündemine almıştır. Konseyde 271 sayılı alınan kararda daha önce alınan 252
sayılı ve 267 sayılı kararlarda alınan kararlar gereği İsrail’in Kudüs’teki varlığının, Kudüs’ün mahiyetini
değiştirici tutumundan vazgeçmesi istenmiştir (Yeerbook Of The U.N. 1969:221).
Türkiye’nin BMGK oturumunda sergilediği tutumdan ve Hükümetin Kudüs meselesine olan ilgisinden
memnuniyet duyan Araplar nezdinde, Ürdün Büyükelçisi Omar Madani tarafından yayınlanan bildiri ile bu
memnuniyeti kamuoyu ile paylaşmışlardır (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1969:15).
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İslam Ülkeleri Bakanları Toplantısı ve Türkiye
Mescid-i Aksa Yangını olayı ile birlikte Ürdün Kralı Hüseyin gelişmeler üzerine Arap Ülkelerini
olağanüstü toplantıya çağırmış ve Kahire’de on dört ülkenin Dışişleri Bakanının katılımı ile bir toplantı
organize edilmiştir. Toplantıda çıkan karar ile İslam Zirvesi Konferansı gerçekleştirilmesi planlanmış ve tüm
İslam Ülkelerinin bu zirveye daveti kararlaştırılmıştır (Dursun, 2001:50). İslam Zirvesi Konferansına
Türkiye’de davet edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşçen, basın mensuplarından gelen İslam Zirve
Konferansına katılım konusundaki davet ile ilgili soruya, katılım konusunun Cumhurbaşkanı tarafından
değerlendirildiği bilgisini vermiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1969:17). Cumhurbaşkanı tarafından
değerlendirilmekte olduğu açıklamasını yapmıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Konferansın İslam
Ülkelerini kapsadığından ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik bir devlet yapısı bulunması münasebetiyle
katılım konusunda kararı Hükümete bıraktığını bildirmiştir(Fırat ve Kürkçüoğlu, 2019:792). Ankara’da
Dışişleri Bakanı Çağlayangil öncülüğünde toplanan Büyükelçiler uzun süren toplantılarda Türkiye’nin İslam
Zirvesi’ne katılması konusunda çekincelerini bildirmişler, Bakan Çağlayangil ise nüfusunun %98’i Müslüman
olan bir halkın devletinin bu toplantıda bulunması gerektiği görüşünü savunmuştur (Cumhuriyet, 13 Eylül
1969). İslam Zirvesi Konferansına katılım durumunun doğuracağı sonuçlar iç siyasette fazlaca tartışma
konusu olmuş olsa da Başbakan Süleyman Demirel, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada toplantının içeriğinin
kadim şehir Kudüs ve Mescid-i Aksa yangını ile alakalı olduğunu, kendisinin daha önce verdiği beyanatlarda
olduğu gibi bu olaylardan duyduğu teessür nedeniyle Türkiye’nin de Rabat’ta düzenlenecek toplantıya,
Dışişleri Bakanı nezdinde katılacağını açıklamıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1969:19).
Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katıldığı İslam Zirve Konferansı 22 Eylül 1969 tarihinde
Fas’ın Kuzey Batısındaki Rabat Kentinde toplanmıştır (Kıbrıs Meselesi, 24.04.2021, www.mfa.gov.tr).
Toplantıya 25 İslam Ülkesi yetkilileri katılmış ve 3 gün sürmüştür. Toplantı sonrası açıklanan bildiride daha
önce BMGK’ da alınan kararlara benzer bir karar açıklanmış, İsrail’in Kudüs’ün statüsünü değiştirecek
politikalarından vazgeçmesini ve Altı Gün Savaşları ile işgal ettiği yerlerden de geri çekilmesi istenmiştir.
Bunun yanı sıra toplantıya katılan ülkelerden İsrail ile olan diplomatik ilişkilerin sonlandırılması teklif
edilmişse de Türkiye, İran ve diğer Afrikalı ülkeler bu teklife karşı çıkmışlardır (Armaoğlu, 2019:285). Ayrıca
bildiride, alınan kararların uygulanabilirliğinin kontrol ve takip edilmesi bakımından katılan ülkelerin Dışişleri
Bakanlarının, sonraki yıl Suudi Arabistan’ın Cidde Kentinde tekrar bir araya gelmesi konusunda mutabık
kalındığı belirtilmiştir (Cumhuriyet, 26 Eylül 1969).
Türkiye’nin dış politikada Batı ve ABD’ye karşı tek taraflı teslimiyet üzerine kurulu politikasına
alternatif oluşturması açısından İslam Zirvesi önemli bir yer teşkil etmiştir. Konferansa davet alındığı ilk
günden itibaren iç siyasette yaşanan tartışmalar Hükümet tarafını zora sokmuş olsa da Hükümet zirveyi,
komşuları ve Ortadoğu ülkeleri ile yakın ilişkiler kurma bakımından bir fırsat olarak görmüştür. Ayrıca
Konferansı her ne kadar Müslüman Araplar organize ediyorsa da katılan Devletler arasında Afrikalı
Müslüman Devletlerde vardı ve Türkiye’nin katılmaması durumunda bu devletlerinde Türkiye’ye bakış
açısının değişeceği tereddütlerini beraberinde getirmiştir. Afrikalı ülkelerin Türkiye’ye karşı bakış açılarının
değişmesi, Türkiye’nin 1965 sonrası izlediği dış politikadaki beklentilerine ters düşmekle beraber Hükümet
bu riski almamıştır (Kürkçüoğlu, 1972:165-167).
İslam Zirvesi Konferansı ile ilgili olarak Türkiye temsilcileri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
vermiştir:
“Türkiye Dışişleri Bakanı, Konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Konferans sonunda
yayınlanan Beyannameyi, ilgili konularda Birleşmiş Milletlerde kabul veya tasvip ettiği kararlara uygunluğu
nispetinde desteklediğini açıklamıştır.”
Dışişleri yetkililerinin yaptığı bu açıklama Türkiye’nin Konferansa katılımı konusundaki endişeleri de
dindirmiştir. Diğer yandan gerek Konferans sırasında İsrail konusunda konulan şerhler gerekse yapılan bu
açıklama ile Türkiye tamamıyla Arapların yükümü altına girmemiştir. Bu durum Türkiye’nin temkinli ve
dengeli bir siyaset izlediğinin göstergesi olmuştur (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1969:45).
Rabat’ta alınan karar gereği bir sonraki toplantı 23 Mart 1970’de Suudi Arabistan’ın Cidde Kentinde
düzenlenmiştir. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansına 22 ülkeden temsilciler katılmıştır.
Türkiye’den katılan heyete Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp başkanlık etmiştir. Rabat’ta
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organize edilen konferansa Bakan düzeyinde katılan Türkiye’nin bu konferansa alt düzeyde bir temsilci
göndermesi dış politikada laiklik ilkesi çerçevesinde hareket etmeye çalıştığının göstergesi olmuştur. Ayrıca
konferansa verilen notta Türkiye’nin, konferanstaki görüşmelere anayasasının ve ilkelerinin izin verdiği
ölçüde katılacağı bilgisi verilmiştir. Türkiye’nin izlediği bu politikaya rağmen konferansta bulunan ülkeler,
Türkiye’nin katılımından memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2019:792).
Cidde’de düzenlenen konferansta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı basına kapalı düzenlenen
oturumda 10 İslam Ülkesinden İsrail ile olan siyasi, politik, ekonomik tüm ilişkilerini kesmelerini talep
etmiştir. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşmesi nedeniyle ülkelerin ne cevap verdiği hususunda kesin bir
bilgiye ulaşılamamıştır (Cumhuriyet, 25 Mart 1970:3).
Türk heyeti başkanı Eralp, Cidde’de düzenlenen konferansın konusunun, Rabat’ta düzenlenen
konferansta açıkça belirlendiğine atıfta bulunarak bunun dışına çıkılması durumunda fayda sağlamayacağını
söylemiştir. Nitekim buna binaen Türkiye’nin tutumunun Ortadoğu’da yaşanan bölgesel çatışmaların
çözümüne yönelik olduğunu ve bu minvalde atılacak her adıma destek vereceğini bildirmiştir. Bununla birlikte
Rabat’ta düzenlenen konferanstan o güne, Ortadoğu’daki durumda bir değişiklik meydana gelmediğini, işgal
edilen yerlerdeki mültecilerin insanlık dışı durumuna çözüm bulunamadığına dikkat çekerek, bu durumun
selamete kavuşturulması için acilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararları, konferansa katılan
tüm devletlerin tek vücut olarak her platformda savunması gerektiğini vurgulamıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı
Belleteni, 1970:27-28).
Konferans sonunda Suudi Arabistan’ın çabaları ve ısrarları ile kurulmasını teklif ettiği İslam Ülkeleri
Genel Sekreterliği, katılımcı devletler tarafından reddedilmiştir. Konferans bitiminde yayınlanacak bildiri
konusunda da uzlaşma sağlanamaması temsilciler arasında görüş ayrılıklarının çıkmasına neden olmuştur. Bu
konuda ülkelerin en büyük çekinceleri konferansın bağlayıcı bir oluşuma doğru yol almasından
kaynaklanmıştır. Konferans sonunda söz alan Eralp, Türkiye’nin Ortadoğu politikasında ve Filistin
meselesinde herhangi bir değişikliğin olmadığını bir kez daha bildirerek, gerek uluslararası arenada gerekse
bölgede Arapların hakkını ve çıkarlarını savunan politikasına devam edeceğini söylemiştir (Cumhuriyet, 26
Mart 1970:3).
Türkiye’nin Kıbrıs meselesinden yana izlediği Arap Devletleriyle iyi ilişki kurma siyaseti dış
politikada elini güçlendirmiştir. 1970’de Zambia’nın başkenti Lusaka’da düzenlenen konferansta Arap
Devletleri, Makarios’un Kıbrıs meselesindeki görüşlerini kabul etmeyerek, Türkiye’yi destekler bir pozisyon
almışlardır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2019:793).
Ürdün İç Savaşı
Ürdün mevcut coğrafi konumu itibariyle Filistin meselesinden en çok etkilenen ülke olmuştur. İsrail’in
Filistin’e yaptığı işgal saldırıları üzerine birçok Filistinli halk mülteci statüsüne düşerek komşu ülkelere
sığınmıştır. Bu sebeple iç dinamiklerden ortaya çıkan çok sayıda direnişçi Arap örgütleri kurulmuştur. Bu
gruplardan bir kısmı Mısır ve Suriye’de yer alırken büyük bir kısmı da Ürdün’de konum almıştır.
Arap Direnişçiler tarafından en çok üyeye sahip olan El Fetih ve FKÖ grupları ana üs olarak Ürdün’ü
seçmişlerdir. FKÖ’nün liderliğini yapan Yaser Arafat’a Araplar içinde büyük bir sempati beslenmekteydi.
Kısa bir zaman diliminde bu sempatiyi güce dönüştüren FKÖ, İsrail’e karşı operasyonlarına ağırlık vermiştir.
BAC lideri Nasır’ın da büyük desteğini alan Arafat’ın güçlenmesi, Ürdün Kralı Hüseyin’inde dikkatini
çekmiştir. Araplar Filistin meselesinde her ne kadar birlik olmuş gibi görünseler de kendi iç siyasetlerine
müdahaleyi kabul etmiyorlardı ve bu sebeple Ürdün içinde Nasır destekli gücünü artıran FKÖ Kral Hüseyin’i
tedirgin etmiştir (Taflıoğlu, 2009:1). Ayrıca Arafat’ın yükselişi diğer Arap Devletlerinde dikkatini çekmiş ve
yakınlık kurarak FKÖ’yü bir anlamda kullanmaya çalışmışlardır. İsrail ile Ürdün arasındaki geniş sınırlar
Filistinli grupların İsrail’e yaptıkları operasyonlarda ellerini güçlendiriyordu. İsrail’e karşı artan operasyonlar
Ürdün’ü zor duruma sokmaktaydı ve Kral, İsrail ile uzlaşmacı bir siyaset yürütürken bu durum ilişkilerin
önünde engel teşkil etmekteydi (Yeni Gazete, 24 Haziran, 1970:2).
Ürdün içinde artan Filistinli halk nüfusu ve Araplar içinde popülaritesi yükselen Arafat Ürdün için bir
beka sorunu haline gelmiştir. İç siyasetinde etkilendiği bu durum Kral Hüseyin’i oldukça zor bir duruma
sokmuştur (Yaşar, vd., 2010:61). 1967 savaşından sonra Arap Örgütlerinin Ortadoğu’da tekrar tırmandırmaya
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başladığı gerginlik karşısında ABD insiyatif alarak Dışişleri Bakanı William Rogers öncülüğünde yeni bir
arabulucu rolü üstlenmiştir. İsrail’in BMGK’da kabul edilen karara uygun hareket ederek 1967 öncesi
sınırlarına geri dönmesini ve bunun karşılığında da artan şiddet eylemlerinin son bulmasını öneren Rogers’in
bu çözüm planına Mısır ve Ürdün olumlu yanıt verirken Suriye ve Irak’taki Direnişçi gruplar kabul etmemiştir
(Kürkçüoğlu, 1972:174). Rogers planına öfkelenen Arap Direniş Örgütlerinin başını çeken Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi uçak kaçırma eylemlerini gerçekleştirmiştir. Amaç Rogers planına olan tepkilerini tüm
dünya kamuoyuna karşı göstermekti. Kaçırılan yolcu uçaklarında bulunan yolcu ve mürettebatın serbest
bırakılması karşılığında İsrail’e ait cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin salıverilmesi talep edilmiştir.
FHKC’nin taleplerine karşılık İsviçre, Almanya ve İngiliz Hükümetleri yoğun bir çalışma içerisine girmiş ve
6 Arap direnişçinin serbest bırakılacağını açıklamışlardır (Cumhuriyet, 8 Eylül 1970:7). Bu olayların akabinde
aynı günlerde yine “TWA” ve “Swissair” modeli iki uçak daha 180 yolcusu ile rehin tutulmaktaydı.
Direnişçiler yeni şartlar ileri sunarak iki tutuklunun daha salıverilmesini istemişlerdir. Mısır’da yayın yapan
EL Ahram gazetesi direnişçilerin bu eylemlerinin Ortadoğu’daki barışa ve kalıcı çözüme sekte vurduğunu
belirterek, İsrail’in elini güçlendirdiğini yazmıştır (Kürkçüoğlu, 1972:175).
Uçak kaçırma olayları ile dünya kamuoyunda ve Araplar içinde ciddi bir prestij kaybına uğrayan
direniş örgütleri bazı Arap Liderlerin destek mesajına rağmen yalnız kalmışlardır. Bunu fırsat bilen Ürdün
Kralı Hüseyin direnişçilerin üzerine giderek Araplar arasında kanlı çatışmaların fitilini ateşlemiştir. 16 Eylülde
başlayan çatışmalar 10 gün sürerken sayıları binleri bulan zayiatla sonuçlanmıştır. Çatışmalar sonucunda
direnişçiler ateşkesi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ateşkes sonrası Ürdün’de bulunan Arafat yanlısı
milisler sınır dışı edilerek Suriye tarafına geçmişlerdir (Turan, 2002:191).
Ürdün’de patlak veren olayların başından beri Türkiye direniş gruplarına nispeten Ürdün’ün yanında
yer almıştır. Ortadoğu’da sorunların çözümüne yönelik tavrını her zaman koruyan Türkiye, Ürdün ile de
ilişkilerini yakın ve sıcak tutmuştur. Rogers Planı açıklandığında Bakan Çağlayangil, ABD’nin insiyatif alarak
Ortadoğu’da kalıcı bir çözümden yana olan çabalarını bölge için umut verici bir gelişme olarak
değerlendirmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1970:25). Aynı zamanda Araplar arasında daha öncede
çıkan hadiselerden tecrübe ile Türkiye tam anlamıyla bir taraf olmaktan da geri durmuştur. Başbakan Demirel
12 Eylül’de Uçak kaçırma olayları ile ilgili yaptığı açıklamada: “Uçak kaçırma olayları hiçbir şekilde tasvibi
mümkün olmayan beynelminel terörizmdir.” Söylemi ile direnişçilerin biran önce bu hatadan dönerek
rehinelerin serbest bırakılmasını ifade etmiştir (Cumhuriyet, 12 Eylül 1970:1).
Direnişçiler ile Ürdün Ordusu arasında çıkan çatışmaları yakinen takip eden Türkiye, 22 Eylül günü
gündeme ilişkin resmi bir açıklama yapmıştır. Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verilmiştir:
“Türk Hükümeti, dost Ürdün milletini bölücü bir istikamete yönelen iç savaşın devamından ve kardeş
Arap kanının dökülmesinden büyük üzüntü duymakta ve gelişmeleri endişe ile takip etmektedir. Türkiye
Ürdün olaylarını bu ülkenin kendi meselesi olarak telakki etmekte ve bu sebeple dış müdahalelerin durumu
ağırlaştırmaktan başka, çatışmaların bir an evvel nihayetlenmesi için girişilen gayretlerin başarıya ulaşmasını
da engelleyeceğine kani bulunmaktadır.” (Kürkçüoğlu, 1972:179).
Dışişleri Bakanlığından yapılan bu açıklama ile Türkiye direnişçilerin kaba kuvvet eylemlerini devam
ettirmesi halinde hali hazırda bekleyen büyük devletlerin de çatışmalara dahil olmasından duyduğu endişeyi
üstü kapalı bir şekilde Araplara iletmiştir. Öyle ki ABD veya SSCB’nin çatışmalara müdahil olması
Ortadoğu’da çok daha fazla kanın dökülmesi ve yeni ayrılıkların kapısının aralanması demektir (Cumhuriyet,
23 Eylül 1970:7).
22 Eylül’de Ürdün’ün Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ülkedeki iç savaşta Direnişçi
gruplara Suriye yönetimi tarafından destek verildiği açıklanmış olsa da, 23 Eylülde Suriye Büyükelçiliği basın
toplantısı düzenlemiş ve bu iddiaların asılsız olduğu, Suriye’nin Ürdün’e herhangi bir askeri müdahale de
bulunmadığını ifade etmiştir. Öte yandan basında çıkan haberlerde ABD’nin Ürdün iç savaşına müdahale için
Türkiye’deki İncirlik Üssünü kullanacağı dedikodusunu Dışişleri Bakanlığı kati bir dille yalanlamıştır
değerlendirmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1970:28).
Ürdün’de ortaya çıkan bu olaylar tarihe “Kara Eylül” olarak geçmiştir. Türkiye gerek olayların
başlangıcında gerekse devamında izlediği dengeli politika ile Araplarla olan ilişkilerini geliştirmeyi
amaçlamıştır. Nitekim net olarak bir taraf belirtmeyerek çözüm sürecine de katkıda bulunmuştur. Daha önce
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İsrail ile olan çatışmalarda Batı eksenli bir tavır alarak, Arapların tepkisini çeken Türkiye, Kara Eylül olayları
esnasında ABD’nin İncirlik Üssünün kullanma talebini reddederek, Sovyet uçakları tarafından Araplara
taşınan İnsani yardımların kendi hava sahasından geçmesine izin vererek, Arapların güvenini tazelemiştir
(Sönmezoğlu: 2016:410).
1970 Askeri Muhtırası
1960 Darbesi sonrası, yeni anayasa hazırlanmış ve 1961 yılında seçimler yenilenmiştir. 1961
seçimlerinde tek başına iktidar olabilecek oyu alamayan partiler İsmet İnönü Liderliğinde Koalisyon
Hükümetini kurmuşlardır. İsmet İnönü, Cunta yönetimi ile anlaşarak hükümeti kurma görevini almıştır.
Ordu’nun şartlı görev verdiği İsmet İnönü için yeni anayasanın uygulamasının sürdürülmesi, ülke için bir
engel teşkil etmemekteydi. 1965 seçimlerine kadar Başbakanlık görevini ifa eden İsmet İnönü ordu ile hiçbir
sıkıntı yaşamadan çalışmaları insicam içerisinde sürdürmüştür.
1965 Genel seçimlerinde diğer partilere nazaran ezici bir oy çoğunluğu ile iktidara gelen Adalet Partisi,
askeri kanadı rahatsız etmiştir. AP kendini halk nezdinde, 1960 darbesinden sonra idam edilen Adnan
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın üyesi olduğu Demokrat Partinin devamı niteliğinde
tanımlanmıştır. 1969 yılı Genel Seçimlerinde tekrar iktidar olan AP ile asker arasındaki gerginlik tamamen
gün yüzüne çıkmıştır. ABD ve Sovyetlerin yakınlaşması sonucu hükümetin alternatif dış politika oluşturma
çabası, NATO eksenli Asker’i kanadı ciddi manada tedirgin etmiştir. Bu dönemde Ortadoğu’da Araplar ile
ilişkilerini ileri seviyeye taşıyan Hükümet, ülkedeki laik kesimin tepkisini toplamıştır. Kamuoyunda 12 Mart
Muhtırasının genel olarak ülkede çıkan sağ-sol çatışmasının neticesi olarak geliştiği anlatılsa da Muhtıranın
sebebini sadece sağ-sol çatışması ile sınırlamak doğru kabul edilmez.
Türkiye’de sağ-sol çatışması olarak adlandırılan olayların temeli ABD ve Avrupa’daki gençlik
hareketlerinin siyasallaşarak yeni fikirler ortaya atması ile başlar. İlk başlarda bu hareketler sadece fikir ve
düşünce alanında yapılan çalışmalar ile meşgul olmuştur. Yine bu hareketlerin içinden yeni bir dünya tezi
ortaya çıkmış, gençler komünizm, sosyalizm, kapitalizm gibi ideolojilerin tarafları olmaya başlamıştır. ABD
ve Avrupa’da bu İdeolojilerin üniversiteleri etkisi altına almasıyla başlayan olaylar, Türkiye’ye de sıçradı.
1968’lerde başlayan öğrenci hareketleri, siyasal zeminde geniş kitlelere ulaşmıştır. Tabanda da geniş kitlelere
yayılmaya başlamasıyla birlikte gruplaşmalar karşıt görüşlerde kendini belli etmeye başlayarak bir süre sonra
tartışmaların yerini çatışmalar almıştır. Öğrenciler arasında çıkan kutuplaşmaya işçiler ve işçi temsilcisi
sendikalarında dahil olmasıyla, durum çok farklı bir yöne giderek, Ülkede siyasal terörizm doğmuştur
(Karataş, 2019:78).
1968’de ABD Donanmasına ait 6. Filo’nun İstanbul’a gelmesi yine başını bu gençlerin çektiği
gruplarla protesto edilmiştir. Öyle ki protestolar şiddet eylemlerine dönüşerek Amerikan askerlerini denize
dökmeye kadar gitmiştir. 6. Filo’ya duyulan öfke elbette sebepsiz değildi, Filo’nun Vietnam savaşında rol
alması, ABD’nin Kıbrıs konusundaki Türkiye’ye karşı olan tavrı ve Batı’nın Filistin davasında, Yahudileri
destekleyen politikaları Filo’ya duyulan öfkenin başlıca sebepleri olmuştur (Sputnik, Türkiye, 2018:1).
1968, tüm dünya kamuoyunu ve özellikle batıyı öğrenci gruplarının eylemleri meşgul etmiştir.
Dünyayı etkisi altına alan bu gelişmelerden Türkiye’de nasibini almıştır. Üniversitelerde çıkan olaylar
sokaklara taşmış yeni grupların ortaya çıkması ile de kardeş kavgasına dönüşmüştür. Sağ-Sol lafzı ilk kez bu
dönem ortaya çıkan bir terimdir. Hükümetin sahibi olan Demirel liderliğindeki AP kendi içinde de bölünme
yaşamıştır. Bu bölünmeler ve sokakta yaşanan gerginlikler, Demirel hükümetinin üzerinde adeta bir demir
yumruk gibi bekleyen askeri vesayet odaklarının elini güçlendirmiştir. 11 Mart tarihli CIA raporlarında
müdahalenin, ordu eliyle veya sivil görünümlü bir isyan şeklinde olacağı bildirilmiştir. Buradan anlaşılacağı
üzere 12 mart muhtırasında da tıpkı 1960 darbesinde olduğu gibi Amerika izleri görülmektedir (CIARDP79T00975A018500030001-3).
12 Mart 1971 günü Genel Kurmay Başkanı, Orgeneral Memduh Tağmaç Ordu adına, Kara Kuvvetleri
Komutanı, Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Oramiral Celal Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri
Komutanı, Orgeneral Muhsin Batur ile birlikte kaleme aldıkları ve imzaladıkları bildiriyi Cumhurbaşkanına,
Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna sunmuşlardır. Muhtırada özetle, Hükümetin ve Parlamentonun
icraatlerinin yurdu sarmakta olan anarşi ve kardeş kavgasına sebep olduğu, bu kötü gidişatın ekonomiye de
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zarar verdiğini, önlem alınmadığı takdirde daha kötü sonuçlar doğurmaması için Atatürk ilkeleri çerçevesinde
hükümetin yenilenerek, reformların yapılması istenmiştir. Ayrıca komite tarafından bu muhtıranın Hükümete
bir uyarı olduğu, muhtırada belirtilen koşullar yerine getirilmediği takdirde ordunun yönetime el koyacağı da
açıkça ifade edilmiştir. Muhtıradan hemen sonra Süleyman Demirel İstifa ederek, Cumhurbaşkanı Sunay’a
sunduğu istifa metninde; muhtıranın “Hukuk Devleti ve Anayasa” anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etmiştir
(Cumhuriyet, 13 Mart 1971:7).
BAC’ da Yeni Dönem: Nasır’ın Ölümü ve Enver Sedat Dönemi
BAC Lideri Cemal Abdülnasır Arap-İsrail mücadelesinin en güçlü sembol isimlerinden biri olmuştur.
Yahudilere ve Batı’ya karşı Filistin meselesindeki tavrı ve lider pozisyonu tüm Arap milletlerine örnek olarak,
haklı savaşı Müslüman halkların umutlarını yeşertmiştir. Başkan Nasır’ın vücudunda dolaşım bozukluğu
olduğu ve 1970 Haziran ayındaki Rusya ziyaretinde kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple seyahatinin 3 hafta
uzadığı bilinmekteydi (Armaoğlu, 2019:300). Ülkesine dönmesinin ardından Ürdün iç savaşının tarafları
arasında arabulucu olarak Arap Zirvesini toplayan Başkan Nasır 27 Eylül’de FKÖ Lideri Arafat ile Ürdün
Kralı Hüseyin arasında imzalanan sulh anlaşmasına katılmıştır. Kahire’de yapılan anlaşmadan 1 gün sonra
ansızın rahatsızlanan Nasır Kalp Krizi geçirerek hayata veda etmiştir (Yılmaz, 2004:174).
Cemal Abdülnasır’ın ölümü tüm dünyada şok etkisi yaratmıştır. Araplar arasında en aktif ve en güçlü
lider konumunda olan Nasır’ın ölümü Ortadoğu’da ki dengeleri nasıl etkileyeceği konusunda da tüm devletleri
meraklandırmıştır. Kahire radyosundan ölüm haberini duyuran BAC Başkan Yardımcısı Enver Sedat:
“Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Arap milletinin uğramış olduğu bu felaketi tarif edecek kelime bulamıyorum.
Başkan Cemal Abdülnasır, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyüktü. Onun Arap milletine yaptığı
iyiliklerin ve hizmetlerin tarihçesinden başka anlatacak bir şey yok.” cümleleriyle duygularını ifade etmiştir
(Cumhuriyet, 29 Eylül 1970:1).
Başkanın ölümü Türkiye’de büyük teessür ve üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Sunay ve Başbakan
Demirel Enver Sedat’a taziye mesajı ileterek üzüntülerini dile getirmişlerdir. Başbakan Demirel, Başkan
Nasırın milleti için yaptığı hizmetlere değinerek ülkesi için çok önemli bir kayıp olduğunu vurgulamış ayrıca
bölgede yaşanan gelişmelerdeki etkin rolüne de dikkat çekmiştir. Şüphesiz Başkan Nasır hem ülkesi hem de
bölgedeki halklar adına ve Filistin davasında önemli bir lider olmuştur. Ayrıca Demirel, Nasır’ın ölümünü
bölgedeki diğer devletler gibi Türkiye açısından da büyük ve önemli bir kayıp olduğunu nitelendirmiştir (T.C.
Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1970:34). Vefat haberini Kanada da siyasi temasları sırasında alan Dışişleri
Bakanı Çağlayangil ise Nasır’ın ölümü hakkında, şahsının Mısır halkı için önemli bir siyasetçi olduğunu ve
bölgede yaşanan çatışmalardaki akan kanın durdurulması ve barışın sağlanması için gösterdiği gayretleri dile
getirmiştir (Bozkurt, 1 Ekim 1970:1).
ABD Başkanı Nixon Nasırın ölüm haberini ABD Donanmasına ait 6.Filo’ya bağlı Saratoga gemisinde
almış, bunun üzerine dünya büyük bir lideri kaybetti diyerek şaşkın olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan
Nasır’ın en büyük düşman olarak tanımladığı İsrail tarafında ise ölüm haberine ilk tepki Savunma Bakanı
Monşe Dayan’dan gelmiş, bu haberin Ortadoğu için son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak,
bu durumun Ortadoğu’nun geleceği için neler getireceği konusunda temkinli bir yaklaşımda bulunmuştur
(Cumhuriyet, 29 Eylül 1970:1). Nasır’ın ölümü ile Kudüs’te Konsolosluğu bulunan, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu 5 ülkenin, yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirmesi İsrail tarafından kınanmıştır (Cumhuriyet,
5 Ekim 1970:1).
Başkan’ın ölümü ile BAC anayasası gereği Başkanlık koltuğuna Başkan Yardımcısı Enver Sedat
oturmuştur. 3 Ekim’de BAC’ ın en önemli siyasi organı olan ASU tarafından Başkanlık görevi tevdi edilen
Sedat, 15 ekimde yapılan halk oylamasında da %90 gibi büyük bir oy olarak Başkanlığını perçinlemiştir (Arı,
2007:359). Arap Sosyalist Birliğinin yüksek kademe üyesi olan Sedat ayrıca 1952 ihtilalini yapan Hür
Subaylar Komitesi arasında da önemli bir yere sahiptir. Nitekim Nasır’ın ölümüyle beraber, Başkanlık
görevine aday olan alternatif isimlerde olmuştur, lakin parti içerisinde yapılan oylama da Enver Sedat
çoğunluğun desteğini alan tek aday olma başarısını elde etmiştir. Enver Sedat’ın parti içerisinde bu denli ilgi
görmesinin nedeni o zamana kadar fiiliyatta etkin bir siyasetçiden ziyade, pasif bir profil çizmesinden kaynaklı
olduğudur. Çünkü partinin ileri gelenleri kontrol edilebilir bir liderin başkanlık koltuğuna oturmasını
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istemiştir. Belki de Başkan Nasır’ında Enver Sedat’ı Başkan Yardımcısı yapmasının temelinde çizdiği düşük
profil nedeniyle kendisine sorun çıkarmayacak bir kişilik olmasıdır (Armaoğlu, 2019:301).
Enver Sedat göreve başlamasıyla birlikte, ASU içinden Nasır’a yakınlığı ile bilinen ve parti içerisinde
sözü geçen önemli isimlerle birlikte yeni kabinesini kurmuştur. Bununla birlikte devletin resmi adı da Mısır
Arap Cumhuriyeti yapılarak revize edilmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi esasen Enver Sedat’ın göreve
getirilme sebebi diğer adaylara göre kontrol edilebilir bir kişiliğe sahip olmasından kaynaklıdır (Görgün,
2001:82). Nitekim bu düşünce ile Başkanlık koltuğuna oturtulan Sedat’ın, münferit düşüncelerle hareket
etmesiyle birlikte, onu Başkanlığa taşıyan otoritelerin Sedat’ın kontrol edilebilir birisi olmadığını anlaması
zaman almamıştır. Durumu anlayan Başkan yardımcıları ve Arap Sosyalist Birliği Partisinin önde gelen 2 ismi
Ali Sabri ve Şarafi Muhammed Cuma 1971 Mayıs’ında arka arkaya istifalarını sunarak Sedat’ı güç duruma
düşürmeye çalışmışlardır. Bu istifaların ardından başta Sedat’ın Savunma Bakanlığı görevini ifa eden
Muhammed Fevzi ve onu takiben 5 bakan ve Partinin Yüksek İcra Komitesinden 3 üye daha Sedat’a
görevlerinden istifa ettiklerini bildirmiştir. Bununla gelişmelerle birlikte Sedat’ın yönetimden çekilmesini
bekleyen partililer, ülke içinde de boş durmamış parti taraftarlarını sokağa çıkarmak istemişler fakat bu
hamleden bekledikleri sonucu alamamışlardır (Arı, 2007:360).
Gelişen bu olayların ardından Sedat, Mısır halkına seslendiği bir radyo konuşmasında yönetim olarak
iç politikada bir değişime gidildiğini ve yenilenme çalışmalarına başlandığını bildirerek ilk olarak halkın
kişisel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamaları iptal ettiğini bununlar birlikte polis teşkilatının baskıcı
tedbirlerini sonlandırdığını açıklamıştır. Sedat bu hamlesi ile ülke içerisinde geniş bir kitleye sahip olan
partisinin ve onun ileri gelenlerinin ellerini zayıflatarak halkı kendi yanına çekmeye çalışmıştır (Behçet,
2019:307).
Enver Sedat 14 Mayıs 1971’de, gece yarısı yaptığı televizyon konuşmasında yönetime yapılan darbe
girişimi neticesiyle aralarında eski Bakanlarında bulunduğu ve darbe girişimine katılan bir grup ASU
üyelerinin tutuklanarak girişimin bastırıldığını açıklamıştır. Ayrıca Hükümet olarak yeni kabinenin de
kurulduğu bilgisini veren Sedat, Mısır’ın tek partisi olan Arap Sosyalist Birliği’nin de tümüyle düzenlenip,
yönetiminin değiştirilerek seçimlerin tekrar yapılacağını açıklamıştır (Cumhuriyet, 15 Mayıs 1971:7).
Cemal Abdulnasırın ölümüyle Mısır’da yönetimini devralan Enver Sedat, Başkanlığının erken
döneminde kendisi ile ilgili bilinen ezberleri bozarak farklı bir Başkan profili ortaya koymuştur. Nasır’ın
Sovyetler eksenindeki tek taraflı dış politikasının ülkesinin büyümesinde ve gelişmesinde ve ayrıca bölgede
yaşanan sorunların çözümünde fayda sağlamayacağını düşünerek alternatif olarak batı ile ilişkilerin önünün
açılması noktasında girişimlere başlaması Sovyetlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Kesin olarak bir bağlantı
kurulamamış olsa da, Sedat’a yapılan darbe girişiminin arkasında Sovyetlerin desteğinin olduğu bilinmektedir.
Darbe girişimiyle aleyhine çalışan tüm tarafları derdest ederek, yönetiminin önündeki engelleri ortadan
kaldırarak, iktidarını güçlendirmiştir (Armaoğlu, 2019:302).
Mısırın önündeki en büyük engelin bölgede yaşanan Arap-İsrail mücadelesinden kaynaklanan
çatışmaların ve savaşın olduğunu düşünen Sedat, liberal bir düzen inşa etmek istemiş ve Sovyetlerinde İsrail
ile olan yakın ilişkilerini göz önünde bulundurarak, İsrail ve ABD ile ilişkilerde yeni bir süreç başlatma
noktasında girişimlerde bulunmuştur (Arı, 2007:360-361).
Sedat siyasi otoritesini sağlamlaştırmasının ardından bölgenin yıllardır değişmeyen ve çözülemeyen
sorunu Filistin meselesini gündemine almıştır. Bunun için Mısırlı Diplomatlardan oluşan 13 ayrı heyet
kurarak, Filistin ve bölgedeki meselelerin son durumunu diğer ülkelere anlatmak üzere ziyaretlere
göndermiştir. Arap Sosyalist Birliği Yüksek İcra Komitesi üyelerinden Diyaettin Davut’un başkanlık ettiği
heyette Türkiye’ye gelmiştir. Aynı Heyet Türkiye dışında Macaristan ve Doğu Almanya’yı da ziyaret etmiştir.
Gelen heyet ile Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Demirel ve Dışişleri Bakanı Çağlayangil görüşmüştür.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren heyet başkanı Davut, Türkiye’nin bölgede yaşanan gelişmelere
hiçbir zaman duyarsız kalmadığını, her durumda ve koşulda yakın ilgi gördüklerinden övgü ile bahsetmiştir.
Mısır olarak bölgede kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösterdiklerini aktaran Başkan, İsrail’in yerleşimci
politikalarına son vererek BM tarafından kabul edilen 1967 öncesi sınırlarına çekilmesi hususunda geniş
bilgiler vermiştir. Mısır’ın Rogers planına olan olumlu yaklaşmasının ABD ve İsrail’i şaşkına çevirmesi ve
Mısır’ın bu adımına rağmen barışı İsrail’in baltaladığını anlatan Davut, alınabilecek ateşkes kararlarının
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bölgede oluşacak barış ortamına kesin çözümler sağlamayacağını ve bu denli yaklaşımların fayda
sağlamayacağını ifade etmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1970:22).
Dışişleri Bakanı Çağlayangil heyet şerefine verdiği yemekte, dost ve kardeş ülke olarak nitelediği
Mısır’ın değerli temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş Ziyaretin iki ülke arasındaki
dostluk ve iş birliğini daha çok geliştireceğinden ve bölgede birlikte atılacak adımlara hizmet edeceğini
umduğunu ifade etmiştir. Çağlayangil, samimi bir karşılamada bulunmuştur. Türkiye’nin bölgede sulh
ortamının sağlanması için her türlü çalışmanın içinde bulunmaktan kaçınmayacağını dile getiren Bakan,
taraflar arasında bir barış ümidi belirmişken her iki tarafında bunu gayretle değerlendirmesi gerekirken
görüşmelerin henüz başlamamasını da Türkiye olarak üzüntü ile karşıladıklarını belirtmiştir. Filistin
meselesinin ve bölgedeki sorunların ele alındığı bu ziyarette Türkiye, BAC temsilcilerine Filistin konusunda
Uluslararası arenada ve Birleşmiş Milletleri Genel Kurulunda verdiği desteklerin devam edeceği yönünde bir
izlenim vermiştir. İsrail’in bölgedeki şiddet eylemleri hakkında net bir açıklama yapılmazken, Jarring
görüşmelerinin bir an önce ciddiyetle ve yapıcı bir atmosferde tekrar başlaması dileğinde bulunulmuştur (T.C.
Dışişleri Bakanlığı Belleteni, 1970:66).
Türkiye, Enver Sedat’ın Başkanlığının ilk dönemlerinde sıcak ilişkiler kuramamıştır. İç siyaset de
yaşanan karışıklıklar, muhtıra ve kolera salgını gibi nedenlerden ötürü ancak 1973 sonlarında mısır ile yakın
ilişki kurma fırsatı bulabilmiştir.
Suriye Buhranı
Suriye Devletinin kuruluşundan sonra siyasette istikrarı yakalayamayan Baas Partisi yöneticileri
arasında sürekli iç çekişmeler yaşamıştır. 1961 Devriminin akabinde, Arap Birliğinden ayrılan Suriye’de
Hükümet yapılan darbeler neticesinde süreklilik gösterememiştir. Ülkede Sovyetler güdümünde tek parti
olarak bulunan Baas Partisi kendi içerisinde kendi muhalefetini yaratarak uzun yıllar süren bu istikrarsızlığın
nihai sebebi olmuştur. 1970 Devrimine kadar süren bu durum, Hafız Esed’in iktidarı ele geçirmesiyle son
bulmuştur. Şii Lider Hafız Esed Kasım 1970’de Baas Partisi içerisinde muhalefet eden radikal grupları tasfiye
etmiş ve 1971 seçimlerinde de ordunun ve elit kesimin önde gelenlerini yanına alarak iktidarını pekiştirmiştir
(Ataman, 2012:9).
Türkiye, Hatay meselesi başta olmak üzere su sorunu ve sınır kaynaklı güvenlik meselelerinden dolayı
Suriye ile ilişkilerinde sorunlar yaşamıştır. Suriye’nin Sovyetlerle olan yakın ilişkileri ve Türkiye’nin NATO
ekseninde batı yanlı dış politikası da uzun yıllar devam eden komşu anlaşmazlıkların temelini oluşturmuştur
(Dağ, 2015:6). Suriye’de gerçekleşen 1970 Hafız Esed Devrimine, Türkiye iç politikada AP ve ordu arasındaki
yaşanan sıkıntılardan dolayı yorum yapamamıştır. Basın yayın organlarında ve Dışişleri Bakanlığı
Belleteninde Devrimle ilgili gelişmelere yer verilirken, Hükümetten resmi bir açıklama gelmemiştir
(Cumhuriyet, 14 Kasım:1970).
SONUÇ
Ortadoğu’da 1973 Arap-İsrail savaşına kadar olan gelişmeler ve sonrası günümüz sorunlarını temelini
oluşturmaktadır. Arap devletlerinin istikrarsız duruşu, iç savaşlar ve birleştirici unsurların malesef bir araya
gelememesi bugün bile hala geçerliliğini koruyan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle Altı Gün Savaşları ve takip eden gelişmelerde, Arap ülkelerinin Müslümanlar için kutsal
sayılan Mescid-i Aksa’da çıkan yangın neticesinde fiili bir adım atamamış olması, duruma müdahale için
toplanan BMGK ve İZK’de alınan kararların yaptırıcı niteliği olmaması, bölgede İsrail Devleti’nin özgüven
kazanmasına ve bölgede daha agresif politikalarını artırmasına sebebiyet vermiştir. BMGK’de alınan kararlara
ve verilen tavsiyelere uymaması bu durumunun net bir göstergesi olarak ifade edilebilir.
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, İsrail’in Filistin topraklarını işgali neticesinde oluşan Filistinli
grupların yaptığı eylemler başlarda bölge halkı tarafından desteklense de özellikle Yaser Arafat liderliğinde
ki FKÖ’nün Ürdün toprakları üzerinden yürüttüğü eylemler ve sivillerin bulunduğu uçak kaçırma eylemleri,
bu grupların yöntemlerini tartışmaya açmıştır. Bu durumun Arap devletlerini özellikle de Ürdün’ü zor
durumda bıraktığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, bu tarz eylemlerin ve iç savaş sonuçlarının Arap
devletleri için olumsuz bir durum teşkil ettiğini söyleyebiliriz.
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Ayrıca bölge halkları için umut vaat eden, lider ve birleştirici rolü üstlenen BAC lideri Abdulnasır’ın
ani ölümü, Suriye’de BAAS Partisi’nin devrimini Arap-İsrail savaşı öncesinde tüm dengeleri değiştiren ana
unsurlar olarak kabul edebiliriz.
Türkiye’nin tek taraflı dış politikayı terk etmek için Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde batı bloğunun
yanında yer almadığı görüntüsü verme girişimleri, bölge halkları tarafından olumu karşılansa da bu durum
Türkiye içerisinde ki dengeleri yerinden oynatmaya yetmiştir. Ordu içerisinde ki NATO yanlılarının verdiği
mesajlar, halkın sağ-sol diye adlandırılan ayrışmanın şiddetinin artması, hükümetin bu durum karşısında
uyguladığı politikalar, Türkiye’nin uygulamaya çalıştığı bu yeni dış politikasının sonucunun ağır bedelleri
olarak tanımlamak doğru olacaktır.
Günümüzde bile Arap devletlerinin hala ortak bir duruş sergileyememesi, bölgede birleştirici unsur
olan liderlerin iktidardan düşmesi ve iç karışıklıklara bakacak olursak aslında 50 sene içerisinde pek fazla bir
şeyin değişmediğini söyleyebiliriz. Tabi İsrail’in agresif politikaları ve Filistin topraklarını kademe kademe
işgal etmesini bölgede değişmeyen değişim olarak nitelendirebiliriz.
Osmanlı hakimiyeti sırasında yaklaşık 400 yıl barış içerisinde yaşayan Ortadoğu’daki halklar, Birinci
Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar kan ve gözyaşının hakim olduğu topraklar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu topraklarda tekrardan barışısın sağlanması ancak bölge halklarının bir araya gelerek, ortak
bir zeminde buluşması ile mümkün olacaktır. Kutsallara yapılan saldırılara tüm dünyada ortak ve güçlü
tepkiler vererek, barış sürecine tüm dünya devletlerini ortak etme girişimleri ile mümkün olacaktır. Aksi
takdirde uzun yıllar bölgede kan ve gözyaşı hakim olmaya devam edecektir.
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(46)
Sajmir HURDHA
ARNAVUTLUK'TAN VASIFLI KİŞİLERİN GÖÇÜ
IMMİGRATİON OF SKİLLED PERSONS FROM ALBANİA

ÖZ
Bu makale 1990 sonrası dönemde vasıflı kişilerin Arnavutluk'tan göçünü tartışmaktadır. Önce vasıflı
göçün ölçeğini vurguluyor ve ardından fenomenin Arnavutluk'un gelişimini etkilemiş olabileceği kanalları
incelemektedir. Son yıllarda vasıflı göç konusu ve etkisi hem Arnavut hükümetinin hem de sivil toplumun
dikkatini çekmiştir. Bununla birlikte, bu belge aracılığıyla verilen mesaj, ülke muhtemelen önemli miktarda
insan sermayesi çıkışı yaşamış olsa da, bu olgunun Arnavutluk'un gelişimi üzerindeki etkisinin bilinmediğidir.
Veri ve araştırma kısıtlılığı ciddi sınırlamalar getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, İşçi Dövizi, Beyin Göçü, Gelişim.

ABSTRACT
This article discusses the migration of skilled people from Albania in the post-1990 period. It first
highlights the scale of skilled migration and then examines the channels through which the phenomenon may
have influenced Albania's development. In recent years, the issue and impact of skilled migration has attracted
the attention of both the Albanian government and civil society. However, the message conveyed through this
document is that although the country has probably experienced a significant outflow of human capital, the
impact of this phenomenon on Albania's development is unknown. Data and research limitations impose
serious limitations.
Keywords: Albania, Remittance, Brain Drain, Development.
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GİRİŞ
Son yirmi yılda, gelişmiş ülkelerin göç politikaları, ekonomik faydalar sağlamanın yanı sıra, ev sahibi
toplumlara daha az vasıflı olanlardan daha kolay entegre oldukları görülen vasıflı göçmenler lehine gelişti ki
bu daha büyük göç dalgalarına sebep oldu. Sonuç olarak, nitelikli göçün hacmi ve küresel nüfus hareketlerinin
bir parçası olarak oranı artmaktadır (Docquier ve Rapoport, 2007). Eğilim, vasıflı göçün ülkelerinin kırılgan
ekonomileri ve sınırlı insan sermayesi stokları üzerindeki olumsuz etkilerinden korkan gelişmekte olan
ülkelerin politika yapıcıları arasında önemli endişelere yol açmıştır. Bu fenomen aslında yeni değildir.
1960'lardan beri kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve şiddetle tartışılmıştır. Genel olarak, literatürde iki grup
varlığını sürdürmektedir. Geleneksel okul, vasıflı göçü 'beyin göçü' olarak nitelendiriyor ve göçün menşe ülke
için zararlı olduğunu düşünüyor. Profesyonelleri ve araştırmacıları kendi ülkelerinde eğitmenin genellikle
kendi ülkesindeki vergi mükellefleri tarafından karşılanan maliyetlerinin kaybından ayrı olarak (Beine,
Docquier ve Rapoport, 2008), (Skeldon, 2009), vasıflı bir kişinin dışarı akışının ortalama insan sermayesine
zarar vermesinin muhtemel olduğunu da iddia ediyor (Lowell ve Findlay, 2004).
Aynı zamanda, düşük ücretler üzerinde sıçrama etkisi yaratabilir ve gönderen ülkelerde düşük vasıflı
işçiler arasında daha yüksek işsizliğe yol açabilir (Lucas, 2004). Nitelikli göç literatürünün diğer tarafında,
"revizyonist kamp" olarak adlandırılan "beyin göçü" terimi, 1990'ların ortalarında ortaya çıkan nispeten yeni
"beyin kazanımı" terimiyle çelişmektedir. Neoklasik iktisat teorisine dayanan bu literatür dizisi, beyin
göçünün etkisi konusunda daha az karamsar ve daha nüanslıdır. Olumsuz etkileri inkar etmeden, aynı
zamanda, eğitime artan yatırım, (Mountford, 1997), (Fan ve Stark, 2007), doğrudan yabancı yatırım gibi artan
ticaret ve sermaye akışları, işçi dövizleri, (Ratha, 2005), hedef ülkeden geri dönen göçmenler tarafından elde
edilen bilgi ve beceriler dahil olmak üzere, kaynak ülkeye fayda sağlayan, ters yönde çalışan bir dizi faktörü
de tanımlar (Bucovetsky, 2003). Bu yazı Arnavutluk'tan vasıflı göçün kapsamını ve etkisini inceler. Spesifik
olarak, ikincil veri kaynaklarını kullanarak, 1990'dan bu yana kalifiye işçi ve öğrencilerin göçünün ölçeğini
vurgular. Nihai amaç, ülkenin gelişimi için bir tehdit olduğu iddia edilen "vasıflı kişilerin göçünün" etkisinin
bu kadar ciddi bir insan sermayesi tahliyesi oluşturup oluşturmadığı sorusunu ele almaktır. Son 20 yılda çok
yüksek oranlarda göç yaşayan Arnavutluk, en azından Avrupa standartlarına göre çok fakir olarak
değerlendiriliyor ve ilginç bir vaka çalışması sunuyor. Arnavut araştırmacıların bakış açısına göre, vasıflı
kişilerin göçü çok belirgindir (Gedeshi, Mara, Dhimitri ve Krisafi, 2004) ve Arnavutluk'un gelecekteki
kalkınmasını, eğitimini ve araştırmasını tehlikeye atıyor (Tafaj, 2005).
Nitelikli Arnavutların kaybının sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal sonuçları olduğu
konusunda uyarıyorlar. Yine de, tartışmanın çoğu, ampirik veriler ve araştırmalarla desteklenmekten ziyade
anekdotsal kanıtlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, bu makalenin bulguları, araştırmacılara Arnavutluk'tan
nitelikli göçü, kapsamını ve ülkenin kalkınması üzerindeki etkilerini incelemek için konuları ve alanları
tanımlamada yardımcı olabilir. Makalenin yapısı şu şekildedir: bir sonraki bölüm 1990'dan bu yana Arnavut
göçünün boyutunu ve doğasını kısaca gözden geçirmektedir. Bunu vasıflı işçi ve öğrencilerin göçüne ilişkin
bir tartışma izlemektedir. Sonuç bölümü araştırma sonuçlarını değerlendirmektedir.
Arnavutluk'tan Göç
Komünist dönemde Arnavutluk'ta göç kesinlikle yasaktı ve ülke rejimin 1991'deki düşüşüne kadar
kapalı kaldı. Devletin vatandaşlarının yaşamları üzerindeki kontrolünün sona ermesi ve meydana gelen siyasi
ve ekonomik kaos, kitlesel bir göçmen göçüne yol açtı. Arnavutlar, bireyler ve tüm haneler olarak ülkeyi
tamamen terk etmeye başladılar (Azzarri ve Carletto, 2009), 1997'de yasadışı mali planların çöküşü, sözde
"piramit krizi", daha fazla göçü tetikledi ancak 2001'den beri göç azalıyor gibi görünmektedir. Buna rağmen,
Arnavutların uluslararası hareketliliğinin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir bir düzeyde devam etmesi
muhtemeldir (World Bank, 2007), Arnavutluk'tan yıldan yıla göçü belgeleyecek sistematik bir veri
bulunmamaktadır. 4.500 'elçilik göçmeni' veya 26.000 'tekne göçmeni' gibi bireysel göç olayları hakkında bazı
veriler vardır ancak yıllık akış verileri mevcut değildir (Barjaba ve King, 2005). İlk resmi rakamlar 2000
yılında, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı bünyesindeki Arnavutluk Göç Dairesi'nin 1999 yılına kadar
yurtdışında yaşayan 800.000 Arnavut olduğunu tahmin etmesiyle yayınlandı (Barjaba, 2000), 2001 Nüfus ve
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Konut Sayımı'na (PHC) dayanarak, Arnavutluk Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSTAT), 1989-2001 döneminde
göç eden ve yurtdışında kalan Arnavutların sayısı olarak 600.000'lik bir rakam kaydetmiştir (INSTAT, 2002).
Ermira Galanxhi'nin daha sonraki ve daha doğru tahminleri, 1989 ile 2001 arasındaki dönem için
göçmen sayısını 680.000 ile 719.090, 20 arasında bir yere yerleştirdi (Galanxhi, 2005). Yunanistan ve İtalya
1990'dan bu yana iki ana ev sahibi ülke olmaya devam etmektedir. 10 yılda artan sayıda Arnavut göçmen de
göz önünde bulundurulduğunda İngiltere ve Kuzey Amerika gibi diğer hedef ülkeler de çekici hale gelmiştir
(Barjaba, 2006). Göç, büyük ölçüde, sürekli itici faktörler olarak hizmet eden yoksulluk ve yüksek işsizlik ile
ekonomik güçler tarafından yönlendirildi. Diğer motivasyonlar, 1990'ların periyodik siyasi ve mali krizleri,
temel hizmetlere yetersiz erişim, siyasi taciz, kişisel liberalleşme ve kendini ifade etmenin yanı sıra kuzeydeki
kan davalarının yeniden ortaya çıkması olmuştur. Çekme faktörleri de dışa akışları teşvik etmede önemli
olmuştur. Bunlar, yabancı medyaya maruz kalma, Arnavutluk ve AB komşuları arasında önemli ücret
farklılıkları, Yunanistan ve İtalya'da artan ucuz, esnek ve kayıt dışı işgücü talebi, yanı sıra göçmen çocukların
geleceği için kişisel gelişim ve daha iyi fırsatlar olarak sıralanabilir (Vullnetari, 2007).
Nitelikli Göç
Kronoloji
Kalifiye olmayanların olduğu gibi Arnavutluk'tan vasıflı kişilerin göçü, komünist rejimin çöküşü ve
merkezi olarak planlanmış ekonominin çözülmesiyle aynı zamana denk gelmiştir (Vullnetari, 2007). Nitelikli
göçmenlerin üç kategorisi ayırt edilebilir. Birincisi, 1991–1993 ve 1997–1999 yıllarında yaşanan iki büyük
kitlesel göç dalgası sırasında esas olarak düzensiz bir şekilde göç eden vasıflı Arnavutlardan oluşmaktadır.
Genel olarak, göç kararları kişisel profesyonel hırslarla değil, çoğunlukla ekonomik ama çoğu zaman fiziksel
olarak hayatta kalma ile motive edildi. İkinci kategori, 1993 ile 1997 yılları arasında ve 1999'dan itibaren esas
olarak düzenli kanallardan göç eden vasıflı bireylerden oluşmaktadır. Kamu sektörünün küçülmesi, ülkenin
sanayisizleşmesi, özel sektör ve hükümet politikalarının yurt içinde yeterli istihdam ve gelir fırsatları
yaratamaması, araştırma ve geliştirme için bütçe kesintileri ve devlet tarafından araştırma ve yükseköğretim
kurumlarında yürütülen siyasi müdahaleler göç için ana itici faktörler olarak hizmet etmiştir. Nitelikli
göçmenlerin üçüncü kategorisi, 1991'den beri yurtdışında eğitim görme ve yüksek öğrenimlerini tamamlama
şansına sahip olan bireylerden oluşmaktadır. Mezun olduktan sonra bir kısmı yurt dışında kalmayı ve ev sahibi
ülkelerin işgücü piyasalarına katılmayı seçmiştir.
Göç Dalgasının Büyüklüğü
Henüz yurtdışındaki vasıflı Arnavutlar hakkında resmi bir veri mevcut değil. Bu yazıda, vasıflı göçün
boyutuna ve önemine ışık tutmak için iki tür kaynak kullanılacaktır: araştırmacılar veya Arnavut göçmenlerin
ikamet ettiği ev sahibi ülkeler tarafından toplanan ve yayınlanan göç verileri ve Arnavut araştırmacılar
tarafından toplanan göç verileri. Yüksek öğrenim amacıyla göç ettikleri ev sahibi ülkelerin işgücüne katılma
ve dolayısıyla vasıflı göçmen havuzunun bir parçası olma potansiyeli göz önüne alındığında, yurtdışındaki
Arnavut öğrencilerin sayısına ilişkin bazı veriler de burada sunulmaktadır. Yurtdışındaki vasıflı Arnavut işçi
stoğuyla ilgili ilk rakamlar Thomas Straubhaar ve Martin Wolburg'dan geliyor (Straubhaar ve Wolburg, 1999.
Eurostat İşgücü Anketi verilerini kullanarak ve 1992-1994 dönemi için Almanya'ya Doğu Avrupa göçüne
odaklanan yazarlar, bu ülkede ikamet eden yüksek öğrenim görmüş 1.110 Arnavut'un olduğunu tahmin ettiler
ki bu da mevcut toplam Arnavut sayısının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyordu. Bazı ilgili veriler Yunan
kaynakları tarafından sunulmaktadır. 2001 Yunanistan Nüfus Sayımı, Yunanistan'da ikamet eden yüksek
öğrenim görmüş 22.001 Arnavut göçmeni saymıştır. Bunlardan 129'u yüksek lisans ve 129'u doktora
derecesine sahipti (Lianos, Petralias ve Boussoulas, 2004). Daha yakın zamanlarda, 2007 İşgücü Anketi
Yunanistan'daki vasıflı Arnavutların sayısını 25.669 olarak ortaya koydu (Lianos, Kanellopoulos, Gregou,
Gemi, ve Papakonstantinou, 2008). Diğer veri kaynaklarına göre, yüksek öğrenim görmüş önemli sayıda
Arnavut'un Kuzey Amerika'ya taşındığı görülmektedir. Böylece, 2000 ABD Nüfus Sayımı'na dayanarak
Adams, 25 yaş ve üzerindeki 25.785 yasal Arnavut göçmenden yaklaşık 9.845'inin (veya yüzde 38'inin) en az
bir üniversite (lisans) derecesine sahip olduğunu hesapladı (Adams, 2003). 1990 ve 2000 yıllarında Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) gelen tüm ülkelerden gelen yabancıların nüfus sayımı verilerine ve
341

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

kayıtlarına dayanarak, 2000 yılında Arnavutluk için vasıflı göç oranını yüzde 20 olarak hesaplanmıştır
(1990'da yüzde 1,6'ya karşı). Bununla birlikte, güvenilirlik oranı, yani eğitim hakkında doğru bilgilerin
toplandığı göçmenlerin oranı, Arnavutluk örneğinde yalnızca yüzde 23,2 idi ve bu, ülke için hesaplanan vasıflı
göç oranının doğruluğu konusunda ciddi endişeler doğurdu. Konuyla ilgili içgörüleri ortaya çıkaran başlıca
kaynak, Uluslararası Göçte Eğilimler üzerine 2004 seneli OECD raporudur. (OECD, 2004). Belge 2000 yılına
kadar OECD üye devletlerinde (İtalya hariç) yasal olarak ikamet eden 25 yaş ve üzeri 389.264 Arnavut
göçmeni saymaktadır. Nitelikli veya en az yüksek öğrenim görmüş olanlar, nüfusun yüzde 9,1'ini
oluşturuyordu. Bu 2004 raporu aynı zamanda yararlanabildiğimiz en yeni bilgi kaynağıdır. Önceki tartışmadan
da anlaşılacağı gibi, şimdiye kadar sunulan rakamlar, 1990'dan beri göç etmiş vasıflı Arnavutlar arasında yaş,
cinsiyet, nitelik veya deneyim seviyeleri hakkında asgari ayrıntı sağlayarak oldukça toplu haldedir. Düzensiz
göçmenlerin çoğu genellikle daha az eğitimli olsa da, yalnızca düzenli göçmen statüsüne sahip bireylerin
sayısını hesaplamak, şimdiye kadar sunulan rakamların yurtdışındaki vasıflı Arnavut stokunu hafife aldığı
anlamına geliyor. Arnavutluk'tan göç konusunda yayınlanmış ve doğrudan veya dolaylı olarak ülkeden vasıflı
göç konusunu da ele alan çok sayıda belge bulunmaktadır (UNDP, 2000). Bununla birlikte, hemen hemen
hepsi, her ikisi de Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yürütülen, sırasıyla 1998 ve 2006'da
Tiran'da yapılan, Geçiş Döneminde Arnavut Elitinin Göçü (Vullnetari, 2007) ve Beyin Göçünden Beyin
Kazancına: Arnavutluk'un Nitelikli Diasporasını Harekete Geçirme (Vullnetari, 2007) adlı iki çalışmanın
bulgularına atıfta bulunmaktadır. İlk çalışma, 1998 yılında Arnavutluk'taki araştırma enstitüleri ve devlet
üniversiteleri ile yürütülen bir anketin bulgularına dayanmaktadır. Arnavut seçkin profesyoneller arasındaki
göçün boyutunu anlamayı amaçlayan CESS, 1990 arasında Arnavutluk'tan ayrılan 895 araştırma bilimcisi ve
öğretim görevlisi hakkında bilgi topladı. Bu rakam 1997 itibariyle ülkede istihdam edilen toplam akademisyen
ve araştırmacı sayısının yüzde 35,8'ini oluşturuyordu. 895 araştırmacı ve akademisyenden 255'i (veya yüzde
28,5'i) doktora derecesine sahipti. Bu, 1997 yılına kadar doktora derecesi almış Arnavut akademisyen ve bilim
araştırmacılarının neredeyse yüzde 9'uydu (Hajderi, 1998).
Çalışmada yapılan açıklamalara göre, bu göçten en çok zarar görenler, doğa bilimleri ve mühendislik
gibi disiplinler olmuştur. Bununla birlikte, yazarlar tarafından iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt
sunulamamıştır. Diğer çalışma ise 2006 yılında BM Kalkınma Programı (UNDP) “Beyin Kazanımı” Programı
kapsamında CESS tarafından yapılmıştır. Arnavutluk'taki 1998 araştırmasına dahil edilen hemen hemen aynı
araştırma enstitüleri ve devlet üniversiteleri ile yapılan bir anketle, 1990–2005 döneminde bu kurumlardan
göç eden 1.295 bilim insanı hakkında bilgi toplandı. Bunlardan 110'u (yüzde 8,5) geri dönmüştü ve şu anda
Arnavut kamu veya özel sektöründe çalışıyorlardı. 1998 CESS araştırmasının 1990–1998 yılları arasında göç
etmiş 895 araştırmacıyı kaydettiğini hatırlatan yeni rakamlar, 2005 yılı sonuna kadar yurtdışındaki Arnavut
bilim adamlarının stokunda net bir artış olduğunu öne sürdü. Çalışma, 1990'dan beri ülkeyi terk eden yüksek
vasıflı Arnavutların bazı bireysel özellikleri ve (başlangıçtaki) coğrafi dağılımı hakkında değerli bilgiler
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, önceki CESS çalışması gibi, yalnızca çok özel ve küçük bir vasıflı
Arnavut kategorisine odaklanmıştır. Bu kategori için bile araştırma disiplinleri, nitelikler veya deneyimler
hakkında hiçbir veri sunulmamıştır. 1992'den beri, artan sayıda Arnavut öğrenci yurtdışında eğitim görme ve
mezun olma fırsatını yakalamıştır. Arnavutluk'taki Açık Toplum Vakfı (Soros Vakfı olarak da bilinir),
Arnavut öğrencilere ana burs sağlayıcısı olmuştur. Buna ek olarak, batılı hükümetler ve üniversiteler de bir
dizi program aracılığıyla Arnavut öğrencilere burs veya hibeler sunmuştur. Son olarak, yurtdışında okumak,
özellikle son yıllarda, ister varlıklı ebeveynlerden ister okurken çalışmak suretiyle olsun, finanse edildi.
1990'larda yurtdışındaki Arnavut öğrencilerin sayısı hakkında herhangi bir istatistik bulunmamaktadır.
Rakamlar sadece 2003-2004 akademik yılından başlar ve daha çok toplu haldedir, bu nedenle demografik
özellikler, eğitim seviyesi (birinci derece veya lisansüstü), disiplinler vb. hakkında hiçbir bilgi sağlamaz.
UNESCO-CEPES verilerine göre, yaklaşık 9.000 Arnavut öğrenci vardı. 2003-2004 akademik yılında OECD
ve OECD dışı ülkelerde eğitim görmek (UNESCO-CEPES). Aynı kaynak, yurtdışındaki Arnavut öğrencilerin
sayısını 2004–2005 yılları için 10.267 olarak vermektedir. Bu rakam, Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı
(MoES) tarafından o akademik yıl için (12,389) yayınlanana oldukça yakındır (MoES, 2009) ancak Arnavut
araştırmacılar tarafından iddia edilenin yaklaşık yarısıdır (Chaloff, 2008). Daha sonraki akademik yıllar için
mevcut olan tek rakamlar Arnavut MoES tarafından yayınlanan rakamlardır. OECD verilerine dayanarak,
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kurum 2005–2006 ve 2006–2007 akademik yıllarında yurt dışında okuyan genç Arnavutların toplam sayısını
sırasıyla 15.244 ve 17.429 olarak tahmin etti. Coğrafi dağılımla ilgili olarak, İtalya'nın açık ara en büyük
sayıya ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Bununla birlikte, rakam ihtiyatla değerlendirilmelidir. Örneğin,
İtalya Üniversiteler Bakanlığı 2004–2005 akademik yılı için 9.552 Arnavut öğrenci sayarken, (Chaloff, 2008),
OECD'nin aynı akademik yıl için tahmini 8.494,44 idi. İtalya'daki Arnavut göçmenlerin çocukları İtalyan
üniversitelerine kaydolmaya başlamıştır. Bu “ikinci nesil” Arnavut öğrencilerin yukarıdaki rakamlara ne
ölçüde dahil olduğu açık değildir.
Nitelikli Göçün Etkisi
Arnavut göç literatüründe vasıflı göçün etkisiyle ilgili olarak bugüne kadar iki görüş bulunabilir:
çoğunlukla Arnavut bilim insanları tarafından dile getirilen oldukça karamsar ve genellikle yabancılar
tarafından ifade edilen ılımlı bir görüş. Arnavut bilim insanları, ülkenin geçirmekte olduğu beyin göçünün
geride kalanlar için zararlı olduğunu savunmaktadır. Arnavut vergi mükelleflerine hatırı sayılır bir maliyetle
eğitim almış en iyi ve geleceği en parlak kişileri, vasıflı kişilerin göçü yoluyla Arnavutluk'un kaybettiği
görüşünü savunmaktadır (Chaloff, 2008). Ayrıca, araştırma ve geliştirmenin ve yükseköğretimin kalitesiz
olması, özellikle uzak bölgelerde, eğitim ve sağlık hizmetlerinde bozulma ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak
yüksek vasıflı bir işgücü piyasasının olmaması, büyük ölçüde vasıflı kişilerin göçüne bağlanmaktadır (de Soto,
H., Gordon. P., Gedeshi, I., and Sinoimeri, Z., 2002). Daha ılımlı bir görüşe sahip olanlar, kalifiye işçi göçünün
Arnavutluk'tan gerçek anlamda olumsuz bir etkisi olmadığını ve beyin göçünün başlı başına özel bir endişe
kaynağı olmaması gerektiğini iddia etmektedir (Glytsos, 2010). Yine de, tartışmaların çoğu, anekdot
niteliğindedir ve bu görüşlerden herhangi birini destekleyen neredeyse hiçbir ampirik veri bulunmamaktadır.
Küresel "beyin göçü", "beyin kazanımı" literatürüne dayanarak, bu tartışma vasıflı göçü Arnavutluk'un
gelişimini etkilemiş olabileceği dört kanal üzerinden değerlendirir: işçi dövizleri, işgücü piyasası ve vasıflı
kişilerin ülkeye geri dönüşü.
Geri Dönüş
Nitelikli işgücünün menşe ülkeye dönüşü, vasıflı göç literatürünün ele aldığı başka bir etkiyi temsil
etmektedir. Yeni edindikleri beceriler, finansal kaynaklar ve ağlara bağlantılar sayesinde geri dönenler kendi
ülkelerinde üretkenliği ve ekonomik kalkınmayı artırabilir (Lowell, Findlay ve Stewart, 2004). Ek olarak, geri
dönen vasıflı kişilerin kurum oluşturmaya daha fazla bağlılık göstermeleri de muhtemeldir (Kapur, McHale,
2005). Örneğin, Batı Afrika'da bu geri dönenler, yeni iş uygulamaları ve teknolojilerinin tanıtılmasında etkili
oldukları söylenebilir (Ammassari, 2009). George Borjas ve Bernt Bratsberg, ancak, vasıflı göçmenler söz
konusu olduğunda, geri dönüş göçünün başlangıçtaki (olumlu) seçim yanlılığını artırma eğiliminde olduğunu,
yani göçmenler başlangıçta nispeten vasıflı olsaydı, o zaman en az vasıflı olanın geri dönme olasılığının daha
yüksek olacağını öne sürer (Borjas, Bratsberg, 1996). Örneğin, Çin'in denizaşırı ülkelerdeki en yetenekli
teknisyenleri, hükümetin geri dönmeleri için ricalarını görmezden gelmiştir (Teferra, 2005). Arnavutluk'u ele
alırken, genel olarak geri dönüş ve özel olarak vasıflı kişilerin geri dönüşü için ya politika oluşturmada ya da
araştırmalarda çok az dikkat gösterilmiştir. Sonuç olarak, sayılar açısından çok az veri olmasının yanı sıra,
geri dönen vasıflı kişilerin profilleri açısından neredeyse hiçbir bilgi de bulunmamaktadır. Ancak, profilleri,
yurtdışındaki iş deneyimleri, veya iade üzerine transfer edilen mali veya beşeri sermaye hakkında kayda değer
veriler bulunmamaktadır.
Haziran 2008 ile Eylül 2009 arasında UNDP Beyin Kazanımı programı teşvik paketleri tarafından
desteklenen 78 geri dönen kişinin veya Arnavutluk'a döndüklerinde Soros Vakfı'nın burs programının mali
desteğinden yararlanan 150 Arnavut yüksek lisans mezunu için aynı bilgiler eksiktir. Ayrıca, Arnavutluk'ta
kalıp kalmadıkları veya yeniden göç edip etmedikleri konusunda hiçbir şey bilinmemektedir. 1990 sonrası
göç kalıplarını inceleyen Arnavut bilim insanı Kosta Barjaba, 1990'ların sonlarına kadar Arnavutların geri
dönüş ideolojisinin bir başarısızlık ideolojisi olarak kabul edildiğini iddia edecekti (Barjaba, 2000). 2007
tarihli Dünya Bankası raporu, geri dönen Arnavutların olumsuz bir şekilde seçildiğine dair kanıtlar da
sunmaktadır (World, Bank, 2007). Ayrıca, Carlo Azzarri ve Calogero Carletto, 2005 Arnavut Yaşam
Standartları Ölçme Anketini kullanarak, geri dönenler arasındaki olumsuz seçimin özellikle yüksek öğrenim
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görmüş Arnavutlar için geçerli olduğunu bulmuştur (Azzarri ve Carletto, 2005). Açıkçası daha fazla
araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylemek son derece yerinde bir çıkarım olacaktır. Bununla birlikte, mevcut
(sınırlı) veriler, genel olarak geri dönüş göçünden ve özel olarak yetenekli kişilerin geri dönüşünden
kaynaklanan 'beyin kazanımı kaybı' açısından endişelere yol açmaktadır.
Arnavutluk İşgücü Piyasasına Etkisi
Ülke işgücü piyasası üzerindeki etkisi konusunda, INSTAT tarafından sağlanan resmi veriler, yüksek
öğrenim görmüş vatandaşların 1995-2008 dönemi için Arnavut işgücünün yüzde 6 ila 8'ini oluşturduğunu ve
(kayıtlı) işsizliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir (INSTAT). Açıkça, daha iyi eğitimli bireyler iş bulma
konusunda daha başarılıdır. Ancak, Arnavutluk gibi az gelişmiş bir işgücü piyasası için, mezun çalışanlar için
çok sınırlı bir talebin olduğu da göz önünde bulundurularak, büyük ölçüde kamu sektörü ve bankacılık, turizm
ve inşaat gibi seçilmiş özel sektörlerle sınırlı olan Arnavutluk işgücü piyasasında bu başarı oranını düşük
olarak nitelendirmek, özellikle en azından 1990'larda göçmenlerin ortalamanın üzerinde eğitim seviyelerine
sahip olduğu gerçeğini hesaba katıldığında, makul olacaktır (Azzarri ve Carletto, 2009). Şimdiye kadar, vasıflı
kişilerin göçü, dayanılmaz bir toplumsal gerilim artışına neden olmak yerine, evdeki vasıflı işçi fazlasının iş
aramak için ülkeyi terk etmesine izin veren bir toplumsal "emniyet valfi" görevi görmüş olabilir. Kesinlikle,
dönem boyunca yüksek öğrenimlilerin yüzde 5'in altındaki düşük toplam kayıtlı işsizlik oranı, düşük
eğitimliler arasında on kata kadar daha yüksek oranlarla tezat oluşturmaktadır. Öte yandan, Arnavutluk'ta
1999'dan bu yana reel ücretlerde yılda yaklaşık yüzde 10'luk istikrarlı bir artış olmuştur (Lundström ve
Ronnas, 2006). Bölgesel bir perspektiften bakıldığında, diğer Balkan ülkelerinde kayıtlı olanlara kıyasla, reel
ücretler, yıllık ortalamanın iki katı veya daha fazla artmış görünmektedir (World Bank, 2006). Yurtiçi işgücü
piyasasının bunalımda olduğu bir durumdaki bu hızlı artış oldukça dikkat çekicidir ve ciddi soru işaretleri
doğurmaktadır. Aslında tam tersi, yani işgücü verimliliğinin arttığı bir durumda bile (Arnavutluk örneğinde
olduğu gibi) ücretler üzerinde aşağı yönlü bir baskı beklenebilirdi. Bu paradoksun, işgücünün nitelikleri ve
becerilerine ilişkin arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun muhtemelen bunlardan biri olduğu yönünde birkaç
makul açıklama vardır. Bir kez daha, etkiyi ölçmek için mevcut hiçbir verinin mevcut olmadığını ancak eğitim
sisteminin yanı sıra vasıflı göçün de bu uyumsuzluğun oluşmasına katkıda bulunmuş olabileceğini söylemek
yerinde bir çıkarım olacaktır (Lundström ve Ronnas, 2006).
İşçi Dövizleri
Bu yazıda tartışılan ikinci etki, işçi dövizleridir. Ekonomik perspektiften yazılan göç literatüründe
emek göçü, işçi dövizleri karşılığında yapılan bir emek mübadelesi olarak incelenmektedir. Bunun nedeni,
göçmen çıkışlarını para transferlerinin takip etmesidir: Yurtdışında kazanılan ve biriktirilen paranın bir kısmı
göçmenler tarafından hanelerine, akrabalarına veya menşe ülkede geride bırakılan diğer kişilere geri
gönderilir. Nitelikli göç literatürünün revizyonistleri, diğer göçmen gruplarıyla karşılaştırıldığında, yüksek
öğrenim görmüş kişilerin tipik olarak daha fazla kazanacaklarını ve dolayısıyla daha fazla para
gönderebileceklerini, böylece ülke içindeki döviz kısıtlamasını hafifleteceklerini ve dolayısıyla büyümeyi
teşvik edeceklerini öne sürmektedir (Ratha, 2005). Arnavutluk ile ilgili olarak, ülkedeki mevcut ekonomik
duruma ilişkin tüm raporlar, gerçekten de, ülkenin GSYİH'sının ana bileşenlerinden biri olarak işçi
dövizlerinin önemini vurgulamaktadır (Germenji, 2008). Önemli miktarda işçi dövizi girişini beyin göçünün
ülkedeki olası faydalarından biri olarak değerlendirilmektedir (Germenji, 2008). Havale yoluyla ülkeye
önemli miktarda geri dönüş olmasına rağmen, yine de, Arnavutluk'a gönderilen daha büyük havalelerle
yükseköğretimin birliğine işaret edecek hiçbir ampirik kanıt yoktur (Germenji, 2008). Ayrıca, bu finansal
girişlerin etkisinin, vasıflı kişilerin göçü yoluyla kaybedildiğine inanılan sektörlere (eğitim veya sağlık gibi)
yönlendirildiğine (veya yönlendirilmediğine) dair henüz bir kanıt mevcut değildir. Öte yandan, işçi
dövizlerinin Arnavutluk'un büyümesi üzerindeki etkisi bile sorgulanmaya açık. Örneğin Etleva Germenji,
havale alan hanelerin mali durumunu ve yaşam koşullarını iyileştirmenin ötesinde, havalelerin Arnavutluk'taki
kalkınma etkisinin o kadar belirgin olmadığını savunmaktadır (Germenji, 2008).
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SONUÇ
Bu yazıda son yirmi yılda Arnavutluk'tan vasıflı kişilerin göçü incelenmiştir. Analiz, bu konuda
bugüne kadar mevcut olan mevcut literatürün ve ikincil veri kaynaklarının eleştirel bir değerlendirmesine ve
incelemesine dayanmaktadır. Ev sahibi ülkeler tarafından toplanan göç verileri ve Arnavut araştırmacılar
tarafından toplanan göç verileri olmak üzere iki tür kaynak kullanarak, vasıflı göçün ölçeği vurgulanmıştır.
Her ne kadar yararlanılan kaynaklar yalnızca Arnavut düzenli göçmen stokuna atıfta bulunsa da, toplanan ve
sunulan bilgiler, Arnavutluk'un 1990'dan bu yana önemli miktarda insan sermayesi çıkışı yaşamış
olabileceğine işaret etmektedir ki bu da Arnavutluk'un gelişimini etkilemiştir. Önce insan sermayesi oluşumu
üzerindeki etkisi incelendi. 2001 PHC sonuçları, 1990'larda Arnavutluk'un yüksek öğrenim gören nüfusunda,
esas olarak göçün neden olduğu daralmayı ortaya koymaktadır. Bunu önermenin temel nedeni, ülkede 2000
yılından bu yana gözlemlenen yükseköğretime yapılan önemli ölçüde artan yatırımdır. Bu nedenle,
yükseköğretimle ilgili bazı göstergelerin değerlendirilmesi, yükseköğretime kayıtlı Arnavut öğrencilerin
sayısında ve 2000'den itibaren yükseköğretim kurumlarının sayısında etkileyici bir artışa işaret etmektedir
(Azzarri ve Carletto, 2005). Daha yüksek eğitim seviyelerine olan talepteki dikkate değer artışı etkilemiş
olabilecek birkaç neden vardır ve vasıflı kişilerin göçü bunlardan biri olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir
ampirik veri olmadan, vasıflı göç ile Arnavutların yükseköğretime artan yatırımları arasında herhangi bir
nedensel bağlantı kurmak mümkün değildir.
İkinci olarak, bazı araştırmacıların Arnavutluk'ta vasıflı göçün olumsuz etkileri olmadığı, ancak önemli
miktarda işçi dövizi akışının olası bir faydayı temsil ettiği fikrini dile getirdiğine çıkarım yapılabilir.
Arnavutluk, gerçekten de son yirmi yılda göçmen dövizleri yoluyla önemli ölçüde geri dönüş yaşamıştır.
Bununla birlikte, literatür analizinden, yüksek öğrenim görmüş Arnavut göçmenlerin, düşük vasıflı
meslektaşlarından daha fazla döviz gönderdiklerini öne süren hiçbir ampirik veri bulunamamıştır.
Arnavutluk'taki ulusal istatistikler de herhangi bir ipucu veremez çünkü bu istatistikler, vasıflı göçmenler
tarafından yapılan transferlerin boyutu veya payı hakkında ayrıntılar olmadan, yalnızca toplu havale verilerini
sağlamaktadır. Ayrıca, nitelikli göçten en çok etkilenen sektörlere ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.
Sonuç olarak, Arnavutluk ekonomisine giren bu finansal akışların vasıflı göç yoluyla kaybedilen sektörlere
yönlendirilip yönlendirilmediğini kontrol etmek mümkün değildir. Üçüncüsü, vasıflı göçün Arnavut işgücü
piyasası üzerindeki olası etkileri de araştırılmıştır. Görünüşe göre vasıflıların kişilerin göçü, Arnavutluk'taki
işsiz, vasıflı işçiler için bir "emniyet valfi" görevi görüyor olabilir. Aynı zamanda, Arnavut işgücünün
nitelikleri ve becerileri açısından arz ve talep arasında halihazırda gözlemlenen uyumsuzluğun yaratılmasına
da katkıda bulunmuş olabilir. Yine, nicel verilerin yokluğunda, potansiyel etkilerden hangisinin baskın olduğu
sonucuna varmak zordur. Tartışılan son kanal, vasıflı kişilerin dönüşü hususudur.
Arnavut göçmenlerin dönüşü ve etkileri hakkında çok az araştırma var. Bununla birlikte, mevcut
kanıtlar, geri dönenlerin olumsuz seçimine işaret etmektedir ancak yüksek öğrenim görmüş olanların geri
dönme olasılığı en düşüktür. Yetenekli geri dönenlerin sayısı veya profillerine ilişkin verilerin bulunmaması
nedeniyle, Arnavutluk'ta nitelikli geri dönüşün büyüklüğü ve etkisi hakkında herhangi bir sonuca varmak
mümkün olmasa da, bulunan kanıtlar, kaybedilen beyin kazanımı hakkında endişeler uyandırmaktadır. Bu
makalede varılan ana sonuç, Arnavutluk'un beşeri sermayesinde önemli çıkışlar yaşamış olsa da, bu göçün
ülkenin kalkınması üzerindeki etkisinin bilinmediğidir. Veri ve araştırma kıtlığı ciddi bilgi sınırlamaları getirir
ve yeterli bilgi olmadan somut bir sonuca varmak çok zordur. Arnavut araştırmacılar arasında vasıflı kişilerin
göçünü ülkenin beyin göçü olarak görme eğilimi mevcuttur. Ancak uluslararası göç, Arnavutlar tarafından
ülkedeki sınırlı fırsatlarını genişletmek ve yeni deneyimler kazanmak için arzu edilen bir araç olarak
görülmektedir. Açıkça, vasıflı işçiler de dahil olmak üzere işgücünün göçü, maliyetler ve faydalarla ilişkilidir.
En azından Arnavut tarafında, harekete kısıtlamalar getirilmesi önerilmese de, vasıflı göçün kapsamı ve
etkisine ilişkin bilgi eksikliğinin ülkede kapasite geliştirme politikalarının tasarlanmasını engellemesinden
korkuyoruz.
Bu nedenle, göç etmiş vasıflı Arnavutların stoku hakkında tutarlı bilgiler içeren bir veri tabanı
oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu göçmenlerin ulusal düzeyde ve belirli sektörlerdeki etkilerine ilişkin
nitel ve nicel araştırmaların yapılması gerekmektedir. Hem temel anket verilerinin hem de araştırmalardan
elde edilen bulguların mevcudiyeti, beceri kayıplarını daha iyi yönetmek için ilgili politikaların geliştirilmesini
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ve beceri değişimlerinde yatırım önceliklerinin değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Arnavutluk
hükümetinin talebini takiben, 2006 yılında Arnavutluk'taki UNDP Misyonu, hükümete vasıflı Arnavutların
göçü ile başa çıkmak için tutarlı politikalar tasarımında destek olacak bir Beyin Kazanımı programının
hazırlanmasını kolaylaştırdı (Ngjela, 2008). Program halihazırda devam etmektedir ancak tasarımı, bu
makalede gösterildiği gibi hala eksik olan ilgili bilgilerden ziyade temel olarak rastgele gözlemlerden yapılan
çıkarımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, program, genel ölçekte hükümet, vasıflı Arnavutların göçü ve bunun
Arnavutluk'un kalkınması üzerindeki etkileri ile başa çıkmak için tutarlı bir politika çerçevesinden yoksundur.
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(47)
Doç. Dr. Aşkım Nurdan Tümbek TEKEOĞLU70; Taha YÜKSEK71
COVID-19 PANDEMİSİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ve ÇEVRİMİÇİ GIDA SATIN
ALMA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR AND ONLİNE FOOD PURCHASING PREFERENCES IN
THE COVID-19 PANDEMIC

ÖZ
COVID-19 pandemisi, Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayılmış ve hayatın birçok
alanındaki dinamiklerde köklü değişimlere sebep olmuştur. Ortaya çıkan sağlık krizi, alınan
önlemler ve kısıtlama koşulları gereği tüketicilerin satın alma tercihleri ve davranışlarını da
etkilemiştir. Pandeminin ilk dönemlerinden bu yana tüketici davranışlarında görülen en temel
değişim çevrimiçi platformlara taşınan alışveriş tecrübesi ve devamlılığı ile ilgili olmuştur.
Çevrimiçi platformların en yaygın şekilde kullanım alanlarından biri olarak gıda alışverişi önem
kazanmıştır. Bu platformların, en uygun fiyatlı ürünü, temassız teslimat ve ödeme sağlayarak
tüketiciye sunuyor olmaları tercih edilmelerinde etkili faktörler olarak düşünülebilir. Bu çalışmada,
dünyada ve ülkemizde tüketicilerin pandemi döneminde çevrimiçi gıda alışverişlerindeki
değişimleri inceleyen araştırmalar analiz edilerek, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için
literatür ve araştırma şirketlerinin bulguları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda hem
literatür hem de araştırma şirketlerinin verilerine göre, COVID-19 pandemisinde tüketicilerin
çevrimiçi gıda alışverişine yönelimlerinin arttığı ve pandemi koşullarında bu sürecin devamlılık
gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, çevrimiçi gıda alış-verişi, tüketici davranışı.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has spread all over the world, emerging in China, and has caused
radical changes in the dynamics of many areas of life. The resulting health crisis has also affected
the purchasing preferences and behaviors of consumers due to the measures taken and restriction
conditions. Since the first periods of the pandemic, the most main change in consumer behavior has
been related to the shopping experience and continuity transferred to online platforms. Food
shopping has gained importance as one of the most widely used areas of online platforms. The fact
that these platforms offer the most affordable product to the consumer by providing contactless delivery and
payment can be considered as effective factors in their preference. In this study, it was aimed to analyze
and evaluate studies that examine the changes in online food shopping of consumers in the world
and in our country during in pandemic period. For this purpose, the studies and findings of research
companies were examined. As result of evaluation, it was determined that according to the data of
both the studies and research companies, consumers' tendency to online food shopping increased in
the COVID-19 pandemic and this process continued during COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19 pandemic, online food shopping, consumer behavior.

70
71

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
349

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

GİRİŞ
Yüzyıllardır insanlık salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmış; milyonlarca insan bu salgın hastalıklar
nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. İspanyol gribi, kolera, veba ve çiçek gibi mikropların sorumlusu olduğu
hastalıklar kıtalar arasında yayılarak pandemilere dönüşmüştür (Kalaycı Yüksek ve Gümüş, 2020, s.18-31).
Çin sağlık yönetimi 31 Aralık 2019 tarihinde bir virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
yöneticilerine uyarıda bulunmuştur (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Bu uyarının ardından tüm dünyayı etkisi
altına alan pandemi sağlıktan, eğitime, iş dünyasından insanların sosyal hayatlarına kadar birçok alanda kökten
değişimlere neden olmuştur. Virüsun Çin’in Wuhan kentinde deniz mahsullerinin ve canlı yaban
hayvanlarının satıldığı pazardan ortaya çıktığı bildirilmiştir (Harapan ve ark., 2020; Lu ve ark., 2020). Dünya
Sağlık Örgütü 12 Ocak 2020 tarihinde bu virüsü “2019-yeni koronavirüs (2019-novel coronavirus:2019nCoV)” olarak isimlendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’de artan vaka sayılarından dolayı 30 Ocak
2020 tarihinde “uluslararası halk sağlığına yönelik endişe verici acil durum” olarak dünyaya bildirmiştir
(Sun, 2020, s. 483-495; Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Daha sonra, Uluslararası virüs sınıflandırma komitesi
(International Committee on Taxonomy of Viruses) bu virüsün SARS koronavirüsüne benzerliğinden dolayı
adına “severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoC-2)” olarak öneride bulunmuştur.
Dünya sağlık örgütü bu hastalığı “koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19)” olarak dünyaya duyurmuş
ardından hastalık dünyanın birçok coğrafyasında yayılarak bir pandemiye dönüşmüştür (Gorbalenya,2020,
s.536–544; 2020; Sun,2020, s.483-495). Ülkemizin bu yeni virüs ile tanışması ve ilk vakanın duyurulması 11
Mart 2020 tarihin de gerçekleşmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020). Daha sonra ülkemiz otoriteleri
salgını kontrol altında tutabilmek için hepimizin hayatını derinden etkileyen önlemler almışlardır. Eğitim ve
iş hayatı artan vaka sayıları ile çevrimiçi toplantı ve derslere evrilirken, alışverişler, sosyalleşmeler de
çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülmeye uyum sağlamıştır. Bu süreçte birçok iş kolu pandemi
koşullarından olumsuz etkilenirken özellikle çevrimiçi alışveriş platformları günün gereklerini takip ederek,
tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sağlamaya yönelmişlerdir. Bu çalışmada, tüketicilerin pandemi
sürecinde artan çevrimiçi alışveriş deneyimlerinin, çevrimiçi gıda alışverişlerine nasıl yansıdığına yönelik bir
literatür taraması yapılmıştır.
1....................... TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ ÜZERİNDEN COVID-19 PANDEMİ
SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uluslararası pazarlardaki ekonomik belirsizliklerin tüketicilerin kararlarında ve davranışlarında büyük
etkilere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Tüketiciler büyük ölçüde ihtiyaç ve satın alma isteklerinden
dolayı tüketime yönelmektedirler. Tüketicilerin hayatlarını sürdürebilmek için gerekli olan mal veya
hizmetleri karşılayabilmesi için ortaya koydukları çaba, o malın veya hizmetin giderilmesini sağlıyor ise haz,
eğer ortaya konulan çaba mal veya hizmetin giderilmesinde yetersiz kalıyor ve ortaya üzüntü ve acı verici
insani duygular çıkıyorsa bunlar ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır (Bakırtaş ve Demirhan ,2015, s.71-87). Her
ihtiyaç gereklikten ortaya çıkar. Satın alma isteği ise, tüketicinin mal veya hizmetlere karşı duyduğu arzudan
ortaya çıkmaktadır. Bu istek karşılandığında tüketici mutlu olmaktadır ancak istekler ihtiyaçlar gibi gereklilik
ortaya koymaz. pandemi dönemlerinde insanların içinde bulunduğu belirsiz yaşam koşullarından dolayı
işlediğimiz konuda ihtiyaçlar üzerinden ilerlemek daha doğru bir değerlendirme sağlayacaktır. Tüketici
ihtiyaçlarının belirlenmesinde ortaya koyulan tüketici davranış modelleri üzerinden incelendiğinde,
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modeline göre insanlar ihtiyaçlarını önem sırasına göre giderdiklerini
belirtmektedir. Önem sırasına göre ihtiyaçların giderilmesini tanımlamaktadır. Kişi için önemli olan ihtiyacı
gidermeden önce, daha az önemli olan ihtiyacı gidermeye yönelmemeyi belirtmektedir (Şekil 1) (Maslow
,1943, s.370-396).
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Şekil 1. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi
Yaşanılan pandemi sürecinde, tüketicilerin ihtiyaçlarının tanımlanmasında etkili olan bu model bazı
noktaları ile yetersiz kalmıştır. Örneğin, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve sağlık sorunları nedeniyle
insanların yaşadıkları kaygı ve korku, Maslow’un tüketici ihtiyaçları ile ilgili belirlediği güvenlik ve fizyolojik
ihtiyaç basamaklarını olumsuz etkilemiştir. Pandemiden dolayı tüketicilerin maruz kaldıkları karantina ve
izolasyon tedbirlerinde sosyal izolasyon Maslow’un sevgi ihtiyaç basamağını olumsuz etkilemektedir. Benzer
şekilde, ortaya çıkan pandemi ile ilgili olumsuz durumlardan tüketicilerin yaşam şartlarının olumsuz
etkilenmiş olması, Maslow’un tüketicilerin kişisel gelişim ihtiyaç basamağının sekteye uğramasına da neden
olmuştur (Maslow ,1943, s.370-396).
Ekonomik model, açısından incelendiğinde bireyler ihtiyaçlarını karşılamada ekonomik ve hesaplı
olma davranışında hareket etme yönündedirler. Bu açıdan bakıldığında birey ihtiyacını karşılamada
maksimum faydayı sağlayacak en ekonomik olan mal veya hizmeti alma yöneliminde hareket edecektir
(İslamoğlu ve Altunışık, 2008 ). Pandemi koşullarında piyasalarda oluşan ekonomik durgunluk sürecinde
tüketicilerin temel ihtiyaçları olan sağlık, yemek ve barınma harcamalarının arttığı görülmektedir. Tüketiciler
bu dönemlerde ekonomik olan en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme kaygısıyla karşı karşıyadır; maddi
olanaklarının elverdiği koşullarda kurdukları strateji doğrultusunda lüks harcamalardan kaçınarak temel
ihtiyaçlarını gidermek üzere harcamalarını gerçekleştirmektedirler.
Bir diğer davranış modeli olan Freud’un benlik modeline göre, kişi, bilinç altında barındırdığı
duygularını her zaman kontrol altında tutamaz. Freud, “insan, dünyaya kendi başına tatmin edemeyeceği
duygularla yüklü olarak gelir ve büyüdükçe, insan ruhu daha karmaşık bir hal alır” der. İnsanda üç benlikten
bahsedilir. Bunlar ilkel benlik, üst benlik ve benliktir. İlkel benlik, kişinin çocukluğunda tatmin edilmemiş
duygularını sakladığı alandır ve bu duygular kişinin yaşamında zaman zaman ortaya çıkar. Üst benlik, kişinin
hayat vizyonunu ve vicdani duygularını barındırır. Benlik ise, ilkel ve üst benlik arasındaki dengeyi sağlamaya
çalışır. Psikolojik açıdan tüketici davranışları bireyin satın alımlarının bir kısmının da psikolojik olduğunu
göstermektedir (İslamoğlu ve Altunışık ,2008). Pandeminin ilk dönemlerinde tüketicilerin psikolojik olarak
satın alımlar yaptığı, marketlerde oluşan kasa sıralarından ve yapılan aşırı stoklu ürün alışverişlerinden
görülmektedir.
Davranış modellerinden bir diğeri Veblen tarafından ortaya atılmıştır ve Veblen’in toplumsal modeli
olarak bilinir. Bu modele göre, zamanın seçkin insanları alışverişlerinin büyük bir bölümünü gösteriş amaçlı
yapmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki kişi bulunduğu sosyal grupta lider olabilmek, bulunduğu sosyal grubu
aşarak hedef aldığı sosyal gruba ulaşmak için satın alımlar yapabilmektedir (İslamoğlu ve Altunışık ,2008).
Pandemi ile oluşan sosyal izolasyon durumu ve sokağa çıkma yasakları ile oluşan koşullarda, sosyal ortamlar
ortadan kalktığı insanlığı saran korku ve endişenden dolayı tüketim alışkanlıklarında ve davranışlarında
yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışılmıştır.
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Nicosia modeli ise, tüketicilerin satın alma davranış şekillerini, tüketicilerin karar verme süreci
üzerinden ele almaktadır. Nicosia modeli, işletmelerin müşterileri ile arasındaki ilişkiye yoğunlaşmıştır.
İşletmeler potansiyel müşterilerine pazarlama araçları ile mesajlar göndererek iletişim kurmakta; müşterilerin
bu mesajlara verdikleri tepkiler doğrultusunda da satın alma kararlarını etkilemektedirler (Şen Demir ve
Kozak, 2008). İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde yaşanan “hastalanma kaygısı, evde kalma durumu
ve sokağa çıkma yasakları” müşterileri geleneksel ticaretten çevrimiçi ticarete ve temassız teslimata
yöneltmiştir. Pandemi döneminde bazı firmaların örneğin getir ve banabi’nin bu yöndeki pazarlama stratejileri
ile öne çıktığını söylemek mümkündür.
2....................... COVİD-19 PANDEMİSİ VE ONLİNE ALIŞVERİŞ
COVID-19 pandemisinin günlük dile kazandırdığı bazı yeni terimler ele alındığında, “hayatımız
bundan sonra eskisi gibi olmayacak”, “yeni, eski normal” gibi kalıpların sıklıkla duyulduğunu ve
kullanıldığını fark etmek mümkündür (Çevik Tekin,2020, s.2335). Bu yeni kalıplarla birlikte tüketicilerde de
yeni tüketim ve satın alma davranışları gelişmeye başlamıştır. Araştırma şirketleri bu davranışları öğrenmek
için pandeminin ilk gününden itibaren bu konuda araştırmalar yapmaya başlamıştır.
Bu firmaların yürüttükleri bazı araştırmalar incelediğinde, İpsos firmasının Türkiye’de 14.000 hanede
gerçekleştirdiği 23 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği rapora göre, COVID-19’un ülkede ilk görüldüğü hafta olan
13-16 Mart 2020 tarihlerinde tüketiciler tarafından en çok talep gören ürünlerin sirke ve kolonya olduğu dikkat
çekmektedir. Gıda kategorisinde en çok talep gören ürünler ise sırası ile makarna, bakliyat ve un olmuştur.
Özellikle makarna talebi 11, 16 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde en yüksek seviyelerine ulaşmıştır
(www.ipsos.com ). Kantar araştırma firmasının aynı tarihli raporuna göre ise, dünyada virüsten en çok endişe
duyan ülkelerin Türkiye ve İspanya olduğu görülmüş; bu ülkelerde yaşayan 35 yaş ve üstü insanların en çok
kaygı duydukları konular, sevdiklerinin hastalığa yakalanmaları ve ülke ekonomilerinin gidişatları hakkında
olduğu dikkati çekmektedir. Firma yetkilileri, pandemi koşullarında tüketicisinin yanında olan markaların,
sağlık ve ekonomi ile ilgili kötü zamanlar sona erdiğinde tüketiciler tarafından tercih edilecek markalar
olabileceklerini bildirmişlerdir (www.kantar.com ). Nielsen firmasının yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre,
salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kalan tüketicilerin uzaktan çalışmaya zorlanması, internetin günlük
hayatın tamamen içine girmesi, yeni tüketim tercihlerinin oluşmasında önemli faktörler olarak öne çıkmıştır.
Bunlara ilave olarak, tüketicilerin yeni tüketim davranışlarını inceleyen firma, ilk defa çevrimiçi market
alışverişi yapmak, çevrimiçi uygulamalar ve araçların kullanımının arttığını da belirtmiştir. Ayrıca yine
firmanın raporuna göre, Türkiye’nin pandemi ile geçen ilk beş haftası incelediğinde, e-ticaret üzerinden
gerçekleşen satışların bir önceki yılın satışları ile karşılaştırıldığında %171 oranında arttığı görülmektedir
(www.hizmetix.com.tr ).
Türkiye’den Danışmaz Tellin (2020), 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği çalışmasında, COVID19 salgınında tüketicilerin çevrimiçi alışveriş tercihlerindeki değişimleri incelemiştir. Katılımcıların
demografik veri dağılımı incelendiğinde, 55 erkek ve 145 kadın çalışmaya katılmıştır; 18-24 yaş aralığında 8
kişi, 25-34 yaş aralığında 151 kişi, 35-44 yaş aralığında 27 kişi, 45-54 yaş aralığında 6 kişi, 55-64 yaş
aralığında 7 kişi ve 65 yaş üstü 1 kişinin aylık gelirleri 0 TL.- 10.000 TL. ve üstü aralığında
belirtilmiştir.Yapılan anket çalışmasının bulgularına göre, salgın öncesinde kullanımı %20 olan çevrimiçi
market platformlarının, salgın sürecinde kullanımlarının %50 seviyelerine yükseldiği bildirilmiştir. Salgın
öncesinde söz konusu platformların fiziksel mağazalarından (Migros, Carrefour, vb) alışveriş yapmayı tercih
eden katılımcıların, salgınla çevrimiçi platforma yöneldikleri katılımcıların %25’inde tespit edilmiştir.
Çevrimiçi alışveriş tercihi en çok değişen %68,3 ile kadınlar olarak bildirilmiştir. Salgın sürecinde çevrimiçi
alışveriş tercihinin en çok değiştiğini bildiren yaş grubu %74,8 ile 18-24 yaş aralığındaki kişiler olarak
belirtilmiştir. Gelir dağılımı olarak asgari ücret altında kazanan katılımcıların alışveriş tercihlerinin %9,3’ünün
değiştiği, en çok çevrimiçi alışveriş tercihinin değiştiğini bildiren gelir grubu ise %72,7 ile 6001-10.000 TL.
arasındaki katılımcılar olarak belirtilmiştir (Danışmaz-Telli,2020, s.83-90).
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılında e-ticaretteki artış bir önceki
yılla göre %66 artış göstermiştir. E-ticaret satışları 2019 yılında 136 milyar Türk lirası (TL) iken, 2020 yılında
226,2 milyar TL’ye yükselmiştir (Şekil 3). Toplam E-ticaret satışının %52’sini gerçekleştiği üç il ise İstanbul
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(%35), Ankara (%11) ve İzmir (%6) olarak sıralanmıştır. Bu payın içinde gıda ve süpermarket alışverişlerinin
oranı incelendiğinde, 2019 yılında tutar 1,4 milyar TL iken, 2020 yılında 5,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. İki yıl
arasında %283’lük bir e-ticaret artışı olduğu bildirilmiştir (Şekil 4). Çevrimiçi gıda- süpermarket
alışverişlerindeki sepet tutarının gelişimi ele alındığında rakamlar şu şekildedir: 2019 yılında sepet tutarı 78
TL ’iken, 2020 yılında bu rakam 88 TL’ye yükselmiştir (T.C. Ticaret Bakanlığı ). Bahsi geçen iki yılın
arasındaki e-ticarette gözlenen satış artışının, COVİD-19 pandemisinden dolayı insanların evlerine
kapanması, sokağa çıkma yasakları, hastalığa yakalanma kaygısı ve devlet yöneticilerinin evde kal çağrıları
nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel alışveriş alışkanlıkları yerine sağlıklarını riske
atmadan çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilmesinden dolayı oluştuğunu düşünmek mümkündür.
Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının duyurulduğu 2019 Mart ayını takiben Nisan ve Mayıs aylarında
gerçekleşen gıda süpermarket alışverişleri 2020 Mart, Nisan ve Mayıs ayı verileri ile karşılaştırıldığında, 2019
yılında 246 milyon TL. e-ticaret satışının gerçekleştiği, 2020 yılında bu satışın 1.3 milyar TL. ye çıkarak %420
artış gösterdiği belirlenmektedir (T.C. Ticaret Bakanlığı ).
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Şekil 3. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı E-ticaret verileri
Kaynakça: https://www.eticaret.gov.tr/Content/images/statistics-2020/Slide6.jpg
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Şekil 4. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın 2019-2020 yıllarında, COVID varlığında gıdasüpermarket e-ticaret verilerinin karşılaştırması
Kaynakça: https://www.eticaret.gov.tr/Content/images/statistics-2020/Slide10.jpg
Bankalararası Kart Merkezi’nden alınan ve tablo 1’de gösterilen internetten yapılan market ve alışveriş
merkezi sistem verilerine göre, 2020 yılının Nisan-Aralık ayları arasında toplam 21.663,53 milyon TL
tutarında kart alışverişi yapıldığı görülmektedir. Bu harcama bir önceki yılın toplam harcamasına göre %218
kat artmış olarak belirlenmiştir. Aynı merkezin verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayı 3.034 milyon TL
ile internetten market alışverişlerinin en yüksek düzeye ulaştığı ay olarak görülmektedir (Bankalararası Kart
Merkezi ) (Şekil 5).
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Tablo 1: Bankalar arası kart merkezinden alınan, internetten kart ile ödemesi yapılan market ve
alışveriş merkezi verileri

Dönem

2019 YILI
İşlem Tutarı (Milyon TL)

2020 YILI
İşlem Tutarı (Milyon TL)

Yerli ve Yabancı Kartların
Yurt İçi Kullanımı

Yerli ve Yabancı Kartların
Yurt İçi Kullanımı

Dönem

Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
NISAN

610,69

2,26

612,95

MAYIS

671,13

2,57

673,69

HAZIRAN

603,8

2,19

TEMMUZ

714,06

AĞUSTOS

Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
NISAN

2.129,83

30,34

2.160,17

MAYIS

2.198,84

39,24

2.238,08

605,99

HAZIRAN

2.059,97

34,62

2.094,59

2,74

716,8

TEMMUZ

2.036,15

46,71

2.082,86

680,37

3,13

683,5

AĞUSTOS

2.058,14

60,34

2.118,48

EYLÜL

777,77

1,88

779,65

EYLÜL

2.394,38

43,75

2.438,13

EKIM

880,73

1,91

882,64

EKIM

2.495,62

5,84

2.501,46

KASIM

996,23

1,74

997,97

KASIM

2.980,66

54,02

3.034,68

ARALIK

979,48

2,97

982,45

ARALIK

2.983,39

11,69

2.995,08

₺ 1.892,63

₺ 2.179,95

₺ 2.863,06

₺ 6.935,64

₺6.492,84

₺6.639,47

₺8.531,22

₺ 21.663,53

Kaynakça:
.https://bkm.com.tr/internetten-yapilan-kartli-odeme-islemlerinin
sektoreldagilimi/?filter_group=12&List=Listele

Bankalar arası kart merkezi market ve alışveriş merkezi verileri
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Şekil 5. Bankalar arası kart merkezinin market ve alışveriş merkezlerinin 2019-2020 yılı verilerine
göre internetten kart ile yapılan ödemelerinin karşılaştırılması
Kaynakça:
.https://bkm.com.tr/internetten-yapilan-kartli-odeme-islemlerinin
sektoreldagilimi/?filter_group=12&List=Listele
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3....................... ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu araştırma, koronavirüs pandemisinin tüketicilerin çevrimiçi gıda alışveriş davranışlarını nasıl
etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Pandemi süreci ile tüketicilerin çevrimiçi gıda alışverişlerinde değişen davranış şekilleri Dünya’da ve
Türkiye’de yapılan araştırmaların sonuçları dikkate alınarak, literatür incelemesi yolu ile değerlendirilmiştir.
4....................... COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE GIDA ALIŞVERİŞ
TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Küreselleşen dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisi ile internet kullanımı insanların hayatında
birçok alanda egemen olmuştur. Yüksek hızdaki internet, mobil cihazlar, ceplere sığan dünyalar ve onlara
uygun tasarlanan uygulamalar sayesinde insanlar oturdukları yerden dünyanın farklı ülkelerinde satılmakta
olan ürünleri inceleyebilmekte, satın alıp evlerine getirme imkanına ulaşmaktadırlar. Çevrimiçi alışverişin en
çok kullanıldığı alanlardan biri olarak çevrimiçi gıda alışveriş ve buna imkân sağlayan site ve uygulamalar
öne çıkmaktadır. Özellikle pandemi koşullarında insanların marketlerde ürün seçimi esnasında bulunma,
çevresiyle olan teması azaltma, kalabalık ortamlarda bulunmama, birçok ürün için fiyat karşılaştırması
yaparak uygun fiyatlı olan ürünü tercih etme, zaman tasarrufu, temassız ödeme gibi imkanlar sağlamasından
dolayı çevrimiçi gıda alışverişlerinin de önemli bir yer kazandığını düşünmek mümkündür.
Bu konuda yapılan araştırmalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, tüketiciler ile ilgili bazı önemli
hususların değiştiği ve öne çıktığı görülmektedir. Bununla ilgili olarak, Alaimo, Fiore ve Galati (2020)
İtalya’da pandeminin çevrimiçi gıda alışverişine etkilerini 248 kişi üzerinde gerçekleştirdikleri anket çalışması
ile göstermişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre ankete katılanların %97’sinin eğitim seviyelerinin lisans ve
üstü eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların %40’ı 18-34 yaş aralığında, %47’si 35-54
yaş grubunda ve %11’i ise 55 yaş ve üstü kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların %69’u çevrimiçi gıda
alışverişi hakkında bilgiye sahip kişileridir. Katılımcıların %63’ü çevrimiçi gıda alışverişi yapmanın kolay
olduğunu bildirmiştir. Çevrimiçi alışveriş sırasında katılımcıların %42’si alacakları gıda ürününe fiziksel
olarak dokunup, alacakları ürünleri kendileri seçemedikleri için kaygı duymaktadırlar. Ankete katılanlar
arasında 85 kişi çevrimiçi gıda alışverişlerinin kalitesiz ve yanlış gelebileceği kaygısı yaşadığını belirtmiştir.
Katılımcıların %48’i çevrimiçi gıda alışverişlerinin zamandan tasarruf sağladığını düşünmektedir.
Araştırmacıların bulguları göstermektedir ki çevrimiçi yiyecek satın almada tecrübeli kişiler, çevrimiçi
yiyecek ağlarının kullanımının kolay olduğunu düşünen ve eğitim düzeyleri daha yüksek kişilerdir. Ayrıca,
çevrimiçi satın alımı yapan gurubun gıda alışveriş tecrübelerinden memnun oldukları da araştırmacıların bir
diğer bulgusudur.
Lee, Kwak ve Cha (2020) Güney Kore’de gerçekleştirdikleri çalışmada, 309 katılımcının taze gıda
alışverişlerine yönelik bir anket uygulamışlardır. Araştırmacıların çalışmalarındaki katılımcıların demografik
verilerine bakıldığında, araştırmaya 101 erkek, 208 kadın dahil edilmiştir; 22 kişinin 10’lu yaşlarda, 131
kişinin 20’li yaşlarda, 90 kişinin 30’lu yaşlarda ve 66 kişinin 40 ve üstü yaşlarda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca
katılımcıların gelir dağılımları 500 dolar ile 5000 dolardan yüksek olarak belirtilmiştir. Bahsi geçen çalışmada
tüketicilerin taze gıda alışverişlerinde duydukları memnuniyet üzerine etkili faktörler arasında sistem ve ürün
kalitesi, marka özellikleri ve ekonomik olma gibi özelliklerin yer aldığı belirtilmiştir. Ayrıca araştırmacılar bu
faktörlerden ekonomik olma özelliğinin tekrar satın almalarında istatiksel olarak önemli bir özelliğe sahip
olduğunu göstermişlerdir. Bilindiği gibi COVİD-19 pandemisi Dünyayı saran bir sağlık krizinin yanı sıra
küresel düzeyde ekonomik bir krize de neden olmuştur. Tüketiciler pandemi ile sağlıklarını kaybetme
kaygısının yanında, işlerini kaybetme korkusunu da yaşamışlardır. Lee, Kwak ve Cha’nın bulguları göz
önünde bulundurulduğunda tüketicilerin harcama yaparken fiyatı uygun ürünleri satın almaya yöneldiklerini
ileri sürmek mümkündür.
Ćirić, Ilić, Ignjatijević ve Brkanlić (2020) Sırbistan’da yaptıkları çalışmalarında, COVID-19
pandemisinde, çevrimiçi organik gıda alışverişlerinin satışlarında tüketici davranışlarında değişiklik olup
olmadığını 1022 kişi arasından çevrimiçi alışveriş yapan 90 kişinin anket yanıtlarını bildirmişlerdir.
Katılımcıların demografik verileri incelendiğinde, 21 erkek ve 69 kadın katılmıştır; 21 kişinin 24 yaş ve altı
olduğu, 30 kişinin 25-39 yaş aralığında olduğu, 36 kişinin 40-60 yaş aralığında olduğu, 3 kişinin de 61 ve üstü
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yaşta olduğu belirtilmiştir. Bu kişilerin gelir dağılımları 500 euro’dan düşük ve 2001 euro’dan yüksek olduğu
belirtilmiştir. Pandeminin tüketicilerin organik gıda satın alımlarında artışa yol açtığı gösterilmiştir. Pandemi
öncesinde organik gıda alımı %54 oranındayken, pandemi döneminde bu oran %90’lara ulaşmıştır. Tüketilen
organik gıdaların çeşit ve miktarlarında değişimler olduğu da bildirilmiştir. Buna göre et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri ve sebze alımı pandemi öncesi döneme göre azalmış olarak bildirilmiştir. Bunun aksine, hububat,
un ve makarna tüketimlerinin ise pandemi döneminde artış gösterdiği rapor edilmiştir. Çalışmada erkeklerin
ve ayrıca 24 yaş altındaki katılımcıların organik gıda ürünlerini daha az tükettikleri görülmüştür. En çok
organik gıda tükettiğini bildiren yaş grubu 25-39 arası kişiler olarak bildirilmiştir. Ayrıca tüketilen organik
gıdalarda sosyo-ekonomik özelliklerin de belirleyici olduğu dikkat çekici olmuştur.
Chang ve Meyerhoefer (2020) Tayland’ın en büyük çevrimiçi tarım ve gıda satışı yapan e-ticaret
firmasının verilerine göre pandeminin çevrimiçi gıda alışverişlerine olan talebi nasıl etkilediğini
araştırmışlardır. Değerlendirmelerine göre, pandeminin toplam gıda satışlarını %5,7 ve müşteri sayısını ise
%4,9 arttırdığı görülmektedir. Araştırmacılar bunlara ilave olarak, tahıl, taze meyve, sebze ve dondurulmuş
gıdalara talebin de artığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar tüketiciler tarafından küçük işletme ve çiftliklerin
ürünlerinin büyük firma ve kooperatiflerin ürünlerine göre daha çok tercih edildiğini tespit etmişlerdir.
Ülkemizden Haskaraca ve Bostancı’nın (2020) bildirdikleri çalışmada, pandemi döneminde
yetişkinlerin çevrimiçi gıda ve et alışveriş alışkanlıklarındaki değişimler incelenmiştir. Araştırmacıların 494
kişi üzerinde uyguladıkları anket çalışmasının demografik verilerinin dağılımına bakıldığında, 168 erkek, 326
kadın katılımcı vardır. Katılımcıların %26’sının 18-24 yaş aralığında, %47’sinin 25-34 yaş aralığında,
%18’inin 35-44 yaş aralığında, %7’sinin 45-54 yaş aralığında ve %2’sinin de 55 yaş ve üstü olduğu
belirtilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, pandemi öncesi %42,8 olan çevrimiçi gıda alışverişleri pandemi
döneminde %44,7’ye, pandemi öncesinde %28,8 olan et ve et ürünlerinin satın alınması pandemi döneminde
%44,32’ye yükselmiştir. Özellikle et ve et ürünlerinin satın alımlarındaki artış önemli bir bulgu olarak öne
çıkmıştır .
Danışmaz Tellin (2020)’in yukarıda bahsi geçen çalışmasında, COVID-19 Pandemisinde
katılımcıların en çok satın aldıkları ürün grubunun %61,5’lik oran ile gıda ürünleri olduğu görülmektedir.
Araştırmacı, bu artışın tüketicilerin pandemi sürecinde “gıda ürünlerini temin edememe korkusu” ve “gıda
ürünlerinde stok sıkıntısı yaşayabilme tedirginliğinden” kaynaklandığını ileri sürmektedir.
Tüketicilerin COVID-19 nedeni ile dijital ortamdaki satın alımlarındaki artış araştırma sonuçları ile de
görülmektedir. Bu artış içinde, market ve gıda alışverişleri özelinde yapılan anketlerin bulguları ele
alındığında, farklı ülkeler ve firmaların yaptığı çalışmalarda, çevrimiçi gıda alışverişinin artış oranlarının
oldukça önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bunlardan Statista firmasının Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri ve Birleşik Krallık ’ta 25-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2137 katılımcı ile gerçekleştirdiği
araştırmanın raporuna göre, COVID-19 pandemisinde çevrimiçi alışverişlerdeki artış Almanya’da %30,
Birleşik Krallık ‘ta %46, Amerika Birleşik Devletleri’nde %52 olarak görülmektedir. Aynı araştırmada
yiyecek ve içecek alışverişlerinde offline alışveriş yerine çevrimiçi alışverişin tercih edilmesi oranlarına
bakıldığında, bu oranlar Almanya’da %10, Birleşik Krallık ‘ta %30, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %24
artmış olarak görülmektedir (Şekil 2) (www.statista.com ).
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Şekil 2. Statista firmasının araştırmasında Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de sorduğu “COVID-19
salgını nedeniyle yiyecek ve içecek teslimatında isteyerek çevrimiçi alışveriş yaptınız mı?” Sorusuna verilen
olumlu yanıtların dağılımı
Kaynakça:https://www.statista.com/statistics/1107859/shifting-to-online-purchases-because-of-thecovid-19-pandemic-by-category/
Bir diğer araştırma firması olan Deloitte’nin Mayıs 2020 tarihli “Küresel COVID-19 salgının
Türkiye’de farklı kategorilere etkileri” adlı araştırmasında tüketicilerin gıda alışveriş tercihlerinde çevrimiçi
alışverişi tercih ettiği ve artan talep artışlarından dolayı e-ticarete yatırım yapan firmaların bu dönemde
avantajlı oldukları görülmektedir (Deloitte, 2020).
5. ...................... SONUÇ
Pandeminin yaşamın birçok alanında gösterdiği değişimler çevrimiçi gıda alışverişine yönelik
eğilimlerde de kendini göstermiştir; tüketiciler alışveriş tercihlerini dönemin gerektirdiği koşullara ve
imkanlara uyum sağlayarak değiştirmiştir. Dünya’nın birçok ülkesinden bildirilen araştırmaların sonuçlarına
göre, çevrimiçi gıda alışveriş tercihlerine yönelik sunulan imkanlar sayesinde pandemi döneminde hastalıktan
korunmanın gerekliliğinden ötürü çevrimiçi gıda alışverişi büyük oranda artmış ve birçok firma ile üretici için
etkili bir satış platformu özelliği kazanmıştır.
Hayatın her anına giren internetin her yaştaki insana hitap etmesi ve yarattığı avantajlardan herkesin
eşit şekilde yararlanabilmesi ve her geçen gün çevrimiçi platformların siber güvenliklerini arttırması insanların
çevrimiçi alışverişe daha sıcak bakmasını sağlamıştır. Yapılan araştırmalarda çevrimiçi alışveriş
platformlarını pandemi öncesinde yoğun olarak kullanan 20-45 yaş arası ve eğitim seviyesi yüksek tüketici
grubunun pandemi sürecinde çevrimiçi alışverişlerini arttırarak kullanmaya devam ettikleri görülmektedir.
Pandemi öncesinde çevrimiçi alışverişi kullanmayan, güvenmeyen 45 yaş üstü ve eğitim seviyesi düşük olan
tüketici grubu pandemi sürecinde çevrimiçi alışveriş yapmaya başladıklarını ve memnun kaldıklarını
bildirmişlerdir (Alaimo ve ark. 2020). Yapılan çalışmalarda, insanların çevrimiçi alışveriş platformlarını
tercihinde etkili faktörler olarak öne çıkanlar şu şekildedir: tercih edilen platformların kullanım kolaylığı, ürün
çeşitliliğinin fazla olması, alınılacak ürünlerin fiyatlarının sanal mağazalar arasında karşılaştırılabiliyor
olması, teslimat sürelerinin hızlı olmasıdır (Lee ve ark. 2020). Ayrıca pandemi sürecinde çevrimiçi
platformlardan organik ürün satışlarında artış olduğu, taze sebze meyvenin yanında et ve et ürünlerinin de
çevrimiçi şekilde satın alınmasının tercih edilmeye başlandığı yapılan araştırmalarda görülmektedir
(Haskaraca ve Bostancı, 2020: 65-79; Ćirić, 2020: 149-158).
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Tahir KAYA72
AHMET GÜNDÜZ ÖKÇÜN DÖNEMİNDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
TURKEY-US RELATİONS İN THE ERA OF AHMET GÜNDÜZ ÖKÇÜN

ÖZ
Bu makalede 1978-1979 yılında 42. Hükümette dışişleri bakanı olan Ahmet Gündüz Ökçün döneminde
Türkiye-ABD ilişkileri incelenecektir. Bu dönemdeki ilişkileri en çok etkileyen konular Kıbrıs Sorunu,
Türkiye’ye karşı uygulanan silah ambargosu, ABD’nin Türkiye’deki askeri üsleri kullanmak istemesi,
Savunma İşbirliği Anlaşmasının imzalanması ve ekonomik yardımdır. İlişkilerin seyri ABD büyükelçiliği ile
Washington arasındaki telgraf yazışmaları üzerinden incelenecektir. Bu dönemde Türkiye – ABD ile
ilişkilerinde belki Cumhuriyet tarihinin en kötü noktasına geldikten sonra ambargonun kalmasından sonra
tekrar düzelmiştir. Bu süreçte asıl karar verici başbakan Bülent Ecevit iken Ahmet Gündüz Ökçün yalnızca
bir uygulayıcı konumunda görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Gündüz Ökçün, Kıbrıs, ABD, NATO.

ABSTRACT
In this article, Turkey-US relations will be examined in the period of Ahmet Gündüz Ökçün who was
in Office in 1978-1979. The issues that most affected the relations in this period were the Cyprus Problem,
the arms embargo against Turkey, the USA's desire to use the military bases in Turkey, the signing of the
Defense Cooperation agreement and Turkey’s economic aids request. The course of the relations will be
examined through the telegraphic correspondence between the US embassy and Washington. In this period,
while relations with Turkey-USA reached the worst point in the history of the Republic, and after the embargo
remained, it improved again. In this process, the main decision maker is Prime Minister Bülent Ecevit, while
Ahmet Gündüz Ökçün appears to be only a practitioner.
Keywords: Ahmet Gündüz Ökçün, Cyprus, USA, NATO.
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GİRİŞ
1974 Kıbrıs operasyonundan sonra ABD Türkiye’ye askeri ambargo uygulamaya başladı. Batılı
devletlerin büyük bir kısmı Türkiye’nin ikinci operasyonu yapmasını eleştirdi. Türkiye ise ortak savunma
anlaşmasını iptal etti. ABD askerlerinin Türkiye’deki askeri üsleri kullanma izni iptal oldu.
Yine bu yıllarda petrol krizi nedeniyle petrol fiyatları çok yükseldi. Türkiye’ye karşı petrol ambargosu
konulmadı. Fakat Türkiye’nin yabancı gelirleri çok azdı ve bu nedenle döviz sıkıntısı vardı. Türkiye ihracat
gelirlerinin neredeyse tamamını petrole harcadı. Ülkede birçok ürün karaborsaya düştü. Diğer zamanda 1978
ve özellikle 1979 yılında siyasal şiddet tavan yaptı. Ülkede her gün birileri katlediliyordu.
1974’ten 1979’a kadar hükümetler ABD ile anlaşarak ambargoyu kaldırmak istiyorlardı fakat bir türlü
başarılı olamadılar. ABD ambargonun kalkması için Türkiye’nin Kıbrıs sorununda taviz vermesini istiyordu.
Türkiye ise bunu kabul etmiyordu. Türkiye ABD ve diğer Batılı ülkelerden aradığı desteği bulamayınca Batı
dışındaki ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştı. SSCB, İslam ülkeleri ve Bağlantısızlar Hareketi ülkeleri
ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştılar. Fakat Türkiye siyasal, askeri ve kültürel olarak uzun yıllar Batı’dan
ciddi bir biçimde etkilenmişti. Ekonomik olarak ithal ikame politikası izlemesine rağmen liberal ekonomiden
tamamen uzak değildi. Aynı zamanda gelişmiş ürünlerin büyük bir kısmı Batılı ülkelerden ithal ediyordu.
Siyasal olarak Türkiye’nin batı-dışı toplumlardan alacağı belirli bir şey yoktu. Ekonomik olarak ise bir ülkeyle
karşılıklı domates satmasının gerçekçiliği yoktu. Askeri olarak bütün teçhizat NATO’ya aitti. Bu teçhizatların
düzenli bakımları yapılmadığı için hurda olmak üzereydi. Savunma sistemini tümden değiştirmek hiç mümkün
değildi. Fakat Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen kendisine yapılanları kabul etmiyordu. Kıbrıs
konusunda Garantörlük anlaşması imzalanmasına rağmen uzun yıllar adada Türklere yapılan zulümleri
kayıtsız kalınmıştı. Türkiye için görünürde Batı dışında bir seçenek zaten yoktu.
Bir ülkenin dış politikası ancak dönemin iç ve dış siyasetinin durumuna bakılarak anlaşılabilir. Bu
nedenle makalemizi 1970’lerde Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki durumu betimleyerek başlayacağız. Daha
sonra Türkiye-ABD ilişkilerindeki önemli olayları inceleyceğiz.
1970’lerde ULUSLARARASI SİYASET
1945 sonrasındaki en temel gelişme dünyanın temel olarak iki kampa ayrılmasıydı. Bir kampta
ABD’nin öncülüğünü çektiği liberal blok diğer kampta SSCB’nin öncülüğünü çektiği sosyalist kamp. Bu
kamplar NATO ve Varşova Paktı anlaşması etrafında toplanmıştı. Bu kamplaşma dünyadaki neredeyse bütün
ülkelerin politikasını etkilemiştir. Türkiye iç ve dış siyaseti bu kamplaşmadan çok etkilenmiştir. İkinci dünya
savaşının bitmesine yakın Türkiye Sovyet tehdidinin ve Batı merkezli Batılılaşmanın etkisiyle Batı bloğuna
katılmıştır. Türkiye-ABD ilişkileri bu dönemde çok sıcaktı. Türkiye Kore savaşına destek vermesinden sonra
NATO’ya kabul edildi.
Fakat 1964’te Kıbrıs krizi ilişkilerde bir kırılmaya sebep oldu. İnönü Kıbrıs’taki Türklerin
korunmaması durumunda Türkiye’nin adaya müdahale edebileceğini ifade etti.73 ABD Başkanı Johnson
İnönü’ye sert bir mektupla uyardı. Bu mektup ve mektubun üslubu Türkiye-ABD ilişkilerinde depreme neden
olduğu düşünülür. 1974 yılında Yunanistan Kıbrıs’ta bir darbe yaparak Makarios’u devirdi. Türkiye bunun
adada yaşayan Türkler için kötü olacağını düşünerek askeri operasyon yaptı. Askeri operasyon sonrasında
ABD ve Batılı ülkeler Türkiye’yi eleştirdi. Bu operasyondan sonra Türkiye’nin Batı ilişkileri türbülansa girdi.
Ökçün’ü en çok uğraştıracak meselelerden biri Kıbrıs olmuştur.
Bu dönemde diğer önemli olay petrol krizidir. 1973 Arap-İsrail savaşında Batılı devletler İsrail’i
destekledi. Bunun üzerine OPEC ve OAPEC petrol üretimini azaltmaya ve petrol fiyatlarını arttırmaya karar
verdiler.74 1973 yılında petrol fiyatları neredeyse 4 kat arttı. 1978 yılında yaşanan ikinci petrol krizinde petrol
fiyatı 3 kat daha arttı. Petrol fiyatları 2.48 dolardan 36.06 dolara çıktı.75
Diğer bir önemli olay Jimmy Carter’ın başkan seçilmesidir. Carter Amerikalıların savaştan bıktığı bir
zamanda başkan olarak seçildi. Onun idealist dış politika izlediği kabul edilir.76 Carter göreve başlayınca
73 Oran, B.(2001). Türkiye Dış Politikası, İletişim Yayıncılık, 15. Baskı İstanbul. s. 726
74 Seymour, I.(1980). OPEC: Instrument of Change, Palgrave Macmillian. s. 116
75 Garavini, G.(2019). The Rise and Fall of OPEC in the Twentieth Century, Oxford University Press, s.222
76 Morris, E, K.(1996). Jimmy Carter, American Moralist, University of Georgia
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détente’yi devam ettirmek ve ilerletmek istedi. Carter’ın détente’yi uzatmak istemesi uluslararası sistemi
gevşetti. Türkiye’nin batı dışı ittifak arayışlarını güçlendirdi. Carter’ın çabaları sonucunda Camp David
Anlaşması ve SALT II imzalandı.
Fakat 1979 yılında iki olay détente’yi bitirdi: İran İslam Devrimi ve Afganistan işgali. İran şahı
ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biriydi. Şah 1979 yılında geniş bir koalisyon tarafından
iktidardan düştü. İktidarı radikal batı karşıtı Humeyni ele geçirdi. ABD bölgede en önemli müttefiklerinden
birini kaybetti. SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi sonrası détente sonlandı ve soğuk savaş alevlendi. Bu iki
olay Türkiye’nin stratejik önemini arttırdı. Bu olaylardan sonra Batı Türkiye’nin taleplerini hızlı bir şekilde
karşıladı.
1970 lerde İÇ SİYASET
1960’larda Süleyman Demirel hükümeti uzun bir süre görev yaptı. Fakat 1971’de TSK’nın
muhtırasıyla hükümet düştü.77 Ecevit muhtıraya sert bir şekilde karşı durdu ve partisi CHP’den biraz
uzaklaştı. Ecevit 1972’de RPP kongresinde başkan seçildi.78 1970ler boyunca CHP ve AP rekabeti vardı.
Fakat bu dönemde hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. 1973 yılında CHP ve Milli Selamet Partisi koalisyon
kurdu. 1975’te sağcı partiler I. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.1977 yılında ise Ecevit, AP’den bazı
milletvekillerinin desteğiyle ancak hükümet kurabildi.
Bu dönemde Türkiye siyasetindeki en büyük sorunlar siyasal şiddet ve ekonomik krizdi. 1960’larda
Türkiye’deki gruplar daha çok ABD ve İsrailli diplomat ve askerlere saldırmaktaydı. 1970’lerde sağcı
kesimdeki örgütlenmelerle birlikte sağcı ve solcu çatışması başladı. Solcu THKP-C, THKO ile sağcı
Bozkurtlar çatışmaktaydı. Özellikle 1970’lerin sonunda siyasal şiddet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
çok ciddi rakamlara ulaştı. 1979 yılında 1362 kişi, 1980 yılında ise 2206 kişi siyasal şiddet nedeniyle öldü.79
Diğer yandan bu dönemde bölücü Kürtçü örgütler kuruldu.80
En yakıcı sorunlardan bir diğeri ise ekonomik krizdi. Türkiye’ye petrol ambargosu uygulanmamıştı.
Fakat Türkiye’nin ihracatı aynı seviyede iken petrol harcaması çok artı. 1979 yılında Türkiye’nin petrol
harcaması neredeyse ihracatına eşit iken 1980 yılında sadece petrol harcamaları tüm ihracatı geçti.81 Diğer
yandan enflasyon çok yüksekti. 1978 yılında enflasyon %60’ın üzerine çıktı. 1980 yılında ise %90’nın üzerine
çıktı.82 Gündüz Ökçün işte böyle bir dönemde görev yaptı. Batılı devlet ve kurumlardan hatta İslam
ülkelerinden birçok defa yardım istendi.
AHMET GÜNDÜZ ÖKÇÜN DÖNEMİNDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
Ökçün döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde 3 önemli olgu vardır: Kıbrıs sorunu, silah ambargosu ve
U-2 krizi. Makalenin bu son kısmında bu olaylar ABD büyükelçiliği telgrafları eşliğinde anlatılacaktır.
Öncelikle Ökçün’ün hayat hikâyesine hızlıca göz atalım. Ökçün 1936 yılında Eskişehir’de doğdu. 1958
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede asistan olarak
çalışmaya başladı. 1961 yılında devlet tarafından NATO’nun organize ettiği “The Relations between the
Atlantic States and the Developing Countries” konferansına gitti83. 1976’da SBF’de dekan oldu. 1977
seçimlerinde Eskişehir milletvekili oldu. Birçok yakın arkadaşı siyasete girmesine şaşırdı84
77 Aydın, S. Taşkın, Y.(2014). 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları. s. 205
78 Zurcher, E. J.(2004). Turkey: A Modern History, I.B. Tauris. s. 260
79 Ergil, D.(1980).Türkiye’de Terör ve Şiddet, Yapısal ve Kültürel Kaynaklar, Ankara, Turhan Kitapevi as cited in Karpat,
K.(2015). Türk Siyasi Tarihi, Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları. s.305-306.
80 Özcan, A. K.(2005). Turkey’s Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan, Routledge. s. 78
81 OECD Economic Surveys March 1981, p. 61-62, OECD Economic Surveys January 1985, s.59-60.
82
World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=1982&locations=TR&start=1960
(Erişim: 04.08.2021 )
83 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, Yer Bilgisi: 160 - 30 – 5 Belge Tarihi: 03.06.1961-00.00.0000
Erişim:
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=191012&Hash=976DB0DC0CAAE72C9E4C6BE5
9EEE3E2C35407B87C188C4D522D1032ED8FA937A&Mi=0
84 Unat, İ(1992). Gündüz Ökçün’ün Ardından, Ankara üniversitesi SBF Dergisi
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Ecevit o dönemler Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından devrimci bir konumda idi. Türkiye’nin
Batı’ya koşulsuz olarak eklemlenmesinden rahatsız idi. Muhtemelen Ecevit Batı’ya karşı risk alan bir dış
politika uygulamak istediği için bu ajandasını yürütecek bir dışişleri bakanı bakıyordu. Bu kişinin bakanlık
içinden biri olması zordu çünkü kurumun geleneksel kodları böyle bir duruşa karşıydı. Ecevit daha kolay
çalışacağı biri olarak Ökçün ile çalışmak istemiş olabilir.
Kıbrıs Sorunu ve Silah Ambargosu
Bu dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini en çok meşgul eden konu Kıbrıs sorunu ve askeri ambargodur.
Türkiye ABD’den sürekli silah ambargosunu kaldırmasını istemiştir. ABD bunun için Türkiye’nin Kıbrıs
sorununda tavizler vermesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye Kıbrıs ile askeri ambargonun arasında bir bağlantı
kurulmaması gerektiğini söylemiştir. ABD yetkilileri Kıbrıs ve ambargo arasına bir bağ kurmadıklarını, ama
senatonun bunun arasında bir bağ kurduğunu söylemektedir. Bu dönemde senatoda Yunan asıllı Paul Sarbanes
ve John Bradermas yoğun şekilde Türkiye aleyhinde çalışmaktaydı.85 Bu dönemde Ronald Spiers ABD
büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı ve ambargonun hiçbir faydasının olmadığını düşünüyordu86. Bu
nedenle ambargonun kalkması için yoğun çaba harcamıştır.
Ökçün göreve başlar başlamaz ABD dışişleri bakanı Cyprus Vance Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Vance
demokratik rejimlerin birbiriyle daha çok dayanışması gerektiğini söylemiştir ve Ecevit ve Yunanistan
başbakanı Karamanlis’in çözüm çabalarını övmüştür.87
Ökçün döneminde Türkiye-ABD arasında ilk yaşanan kriz ABD senatosunda yayınlanan Türkiye insan
hakları raporu üzerine olmuştur. Raporda Türkiye’nin Kürtlerin haklarını ihlal ettiği yazıyordu. Ökçün,
Spiers’i bakanlığa çağırdı. Ecevit hükümetinin insan haklarına verdiği önemin göz ardı edildiğini söyledi ve
ekledi “bu rapor düşmanca değilse bile dostça olmadığı kesindir”88 Spiers Washington’la birçok kez
yazıştıktan sonra raporda bazı düzenlemelerin yapılmasını sağladı. Fakat Türkiye’nin eskiden beri Batılı
ülkelerin ayrılıkçı Kürtçü hareketlere destek verecek korkusu vardı. Bu rapor Türkiye’nin bu korkularını
arttırmıştır.
10-11 Mart’ta Kıbrıs konusunu görüşmek için Ecevit ve Karamanlis Montrö’de buluştular. Fakat 8
Mart’ta ortaya çıkan bir mektup ABD-Türkiye ilişkilerinde ikinci bir krize sebep oldu. ABD Temsilciler
Meclisi üyesi Clement J. Zablocki, Vance’a Türkiye ilişkileriyle ilgili bir soru sordu. Vance bu soruyu
cevaplarken Kıbrıs ile savunma anlaşması ve Montrö görüşmeleri arasında bağlantı yaptı.89 Bu görüşme çok
olumsuz geçti. Ökçün henüz görüşmeler bitmemişken Spiers ile görüştü. ABD’nin Yunanistan’ı sürekli
desteklemesi nedeniyle görüşmelerin olumsuz geçtiğini bu nedenle ABD’yi protesto ettiklerini söyledi.90 Bu
görüşmeden sonra Ecevit ve Ökçün ABD ve Batı hakkında ağır eleştirilerde bulundular. Ecevit Türkiye’yi
Batı ekseninden ayrılabileceğini ima etti.
Montrö zirvesi Türkiye-ABD ilişkilerinin en kötü noktası olduğu söylenebilir. Bu noktadan sonra
ilişkiler hızla düzeldi. Kısa sürede ABD’den birçok temsilci Türkiye’ye geldi ve ilişkileri düzelteceği
teminatını Verdi. Jacob K. Javits, Warren Christopher, Matthew Nimetz arka arkaya Türkiye’yi ziyaret etti.
Carter yönetiminin ambargoyu kaldırmak için elinden geleni yapacağının teminatını verdiler. Nihayetinde
Temmuz 1978’de senato ambargonun kaldırılmasını onayladı ve 26 Eylül’de Carter bunu imzaladı. Ecevit
bundan kısa bir süre sonra Türkiye’deki askeri üslerin ABD askerlerine açılacağını ilan etti. Bu şekilde silah
ambargosu kalkmış oldu.
Ambargonun kalkmasından sonra Türkiye ekonomik krizin yıkıcılığını azaltmak için askeri ve maddi
yardım taleplerinde bulunmuştur. Türkiye IMF, OECD ve özel bankalardan kredi çekmek istiyordu. ABD’li
85 ADST(1991). The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR
RONALD I. SPIERS, p.76
86 ADST(1991). The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR
RONALD I. SPIERS, p.76
87 TURKISH MEDIA COVERAGE OF SECRETARY'S VISIT TO ANKARA, ANKARA 0425, 18 January 1978
88 HUMAN RIGHTS REPORT TO CONGRESS ON TURKEY, ANKARA 0801, 31 January 1978
89 TURKISH-AMERICAN RELATIONS: JAVITS-ECEVIT CONVERSATION, ANKARA 2249, 24 March 1978
90 US-TURKISH RELATIONS, ANKARA 1850, 11 March 1978
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temsilciler bu kurumların kararlarının etkilemelerinin mümkün olmadığını söylüyordu. Ökçün bunun gerçekçi
olmadığının ABD’nin böyle bir gücü olduğunu söylüyordu.91
U-2 Krizi
Ökçün döneminde bir diğer kriz U-2 casus uçaklar nedeniyle olmuştur. 1950’lerde Türkiye U-2 casus
uçaklarının uçuşuna koşulsuz izin vermişti. 1960’ta U-2 uçuşlarını nedeniyle Türkiye-SSCB ilişkileri epey
bozulmuştu. Silah ambargosunun kalkmasından sonra ABD SALT II vaatlerini takip etmek için Türkiye’de
tekrar U-2 uçaklarını kullanmak istediler. Fakat Türkiye 1960’lardaki gibi tekrar zor durumda kalmak
istemiyordu.
ABD’li temsilciler birçok kere Türkiye’de U-2 uçaklarını uçurmak için izin istediler. Örneğin Solarz
Ecevit’ten uçuşlara izin verip vermeyeceğini sordu. Ecevit SSCB’nin rızası olmadan buna izin veremeyeceğini
söyledi.92
SONUÇ
Ökçün göreve geldiğinde Türkiye-ABD ilişkileri belki tarihinin en kötü noktasındaydı. Bunu o
dönemde görev yapan Taner Baytok da hatıratında yazmaktadır. “Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki
hükümet, galiba, Cumhuriyet tarihimizin” ABD Hükümeti ve onun politikalarıyla en ters düşen iktidarı
oldu.”93
Bu dönemde ilişkiler Mart ayında Türkiye-ABD ilişkileri en kötü noktasına ulaşmıştır. Fakat Ecevit
ve Ökçün’ün kullandığı sert dil ABD’yi korkutmuş ve bazı tavizler vermesini sağlamış görünmektedir. ABD
uzun yıllar Türkiye Kıbrıs konusunda taviz vermez ise askeri ambargoyu kaldırmayacağını ve ortak savunma
anlaşması imzalamayacağını ima etmekteydi. Montrö zirvesinden sonra Türkiye bu konuda açık bir taviz
vermemesine rağmen ABD’li birçok temsilci türkiye’yi ziyaret etmiş ve ambargonun kalkması için ellerinden
geleni yapacaklarını söylemişlerdir. ABD yönetiminin çabaları sonucunda senato ve meclisteki üyeler ikna
edilmiş ve Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu kalkmıştır. Bununla birlikte Türkiye-ABD ilişkileri tekrar
düzelmiştir. İran devriminden sonra Türkiye’nin stratejik önemi artmış ve Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı
artmıştır.
Ulaştığımız belgelere göre Ahmet Gündüz Ökçün “profesyonel” bir bakanlık yapmamıştır. Hem bu
dönemde görev alan bürokratlar hem de ABD büyükelçiliğinin telgraflarına göre Ökçün’ün kararlı ve titiz bir
söylemi yoktu. Daha çok pazarlık yapılması zor bir kişi olarak görünmektedir. Bu dönemde dış politikada asıl
karar verici kişinin Ecevit, Ökçün’ün ise yalnızca bir uygulayıcı olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Fakat
Ökçün’ün pazarlık yapılması zor biri ve sert üslubu olan biri olması ABD’nin Türkiye’nin gidişatından endişe
etmesine neden olmuş görünmektedir. Bu endişe ile Türkiye-ABD ilişkilerinin restore edilmesi hızlanmıştır.
Bu açıdan bakılır ise Ökçün dışişleri bakanı olarak iyi bir performans sunmuştur.
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(49)
Vəfa ABDULLAYEVA-NƏBIYEVA94
DİL, MƏDƏNİYYƏT VƏ MƏDƏNİ KOD ANLAYIŞI
LANGUAGE, CULTURE AND THE CONCEPT OF CULTURAL CODE

ÖZ
XX yüzyılda dilin ve kültürel ilişkilerin karmaşıklığını anlamak, dil, ulusal kimlik ve kültür üçlüsüne
semiyotik yaklaşım, dilbilimde yeni bir yönün ortaya çıkmasının temellerini attı. Çünkü "dil ve kültür"
arasındaki bağlantı, daha geniş bir sorun bağlamında "insan ve kültür" olarak anlaşılmaya başlandı. Dilin hem
kültürel bir ifade aracı hem de kültür üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak kabul edilmesinden sonra, dil
birimlerinin incelenmesine yönelik dil-kültürel yaklaşım, dilbilimin en acil konularından biri haline geldi.
Dil-kültürel araştırmaların içeriği, dildeki insanların yaşam tarzlarını ve geleneklerini araştırmayı ve
aynı zamanda artzamanlı, karşılaştırmalı, bölgesel, kavramsal, deneysel, sinerjik yönleriyle analiz etmeyi
kapsar. Dil yapılarının eksiksiz bir tanımı, tam ve eksiksiz bir "dil imgesi", dil-kültürel sorunlara değinmeden
imkansızdır. Makale, dil ve kültürel faktörlerin etkileşimini, ulusal-kültürel ve kültürel-dilsel özellikleri,
bunların evrenselleri arasındaki ilişkiyi, dil kavramı ve kültürel kod ve diğer konuları incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: dil, kültür, bilinç, toplum, dil kültürü bilimi.

ABSTRACT
In the twentieth century, the understanding of the complexity of language and cultural relations, the
semiotic approach to the trinity of language, national identity and culture, laid the foundation for the
emergence of a new direction in linguistics. Because the connection between "language and culture" began
to be understood as "man and culture" in the context of a broader problem. After the adoption of language as
both a means of cultural expression and an indicator of its impact on culture, the linguocultural approach to
the study of language units became one of the most pressing issues in linguistics.
The content of linguocultural research covers the study of people's lifestyles and traditions in
language, as well as analyzes it in diachronic, comparative, regional, conceptual, experimental, synergetic
aspects. A complete description of language structures, the definition of a complete and complete "image of
language" is impossible without touching on linguocultural problems. The article examines the interaction of
language and cultural factors, national-cultural and cultural-linguistic features, the relationship between
their universals, the concept of language and cultural code, and other issues.
Keywords: language, culture, consciousness, society, linguoculturology.
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GİRİŞ
“Dil-milli ruhdur” (V.Humboldt) fikrinə əsaslanan nəzəriyyə dilin birbaşa mədəniyyətin əksi kimi başa
düşülür. Dil və mədəniyyət arasındakı birbaşa və hərtərəfli əlaqəni təsdiq edən bu nəzəriyyənin fonunda millilinqvistik spesifiklik bütöv və vahid bir sistem daxilində deyil, ayrılıqda faktlarda əks olunmağa, tədqiq
edilməyə başlandı. XX əsrdə dil və mədəni əlaqələrin mürəkkəbliyini bu səviyyədə dərk etmək, dil, milli
şəxsiyyət-təfəkkür, mədəniyyət üçlüyünə semiotik yanaşma dilçilikdə yeni bir istiqamətinin meydana
gəlməsinə zəmin yaratdı, çünki “dil və mədəniyyət” arasındakı əlaqə “insan və mədəniyyət” olaraq daha geniş
bir problem kontekstində başa düşülməyə başlandı. Dilə fəlsəfi yanaşan V.Humbolt yazır: “Xalqın dilinin
mənəvi özünəməxsusluğu və onun quruluşu bir-birinə o qədər sirayət edir ki, əgər biri mövcuddursa, digərini
ondan ayırmaq olmaq” (В.А.Звегинцев,1968:71). Bu fikir sonradan psixoloji dilçilik məktəbinin
nümayəndələri olan H.Şteyndalla, M.Larasinin “Xalqların psixologiyası və dilçilik jurnalı” məcmuəsində şərh
edilməyə başladı. Sonrakı mərhələ dilçilikdə nisbilik nəzəriyyəsinin yaranması ilə əlamətdar oldu. Bu
nəzəriyyənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yalnız öz ana dili ilə məhdudlaşan hər bir xalqın dünyagörüşü də
məhduddur. Amerikalı relyativistlər baxımından “dil mütləq və hər şeyi əhatə edən bir gücə malikdir. O,
düşüncə və davranış normalarını təyin edir, məntiqi kateqoriyaların və bütöv anlayışların formalaşmasına
rəhbərlik edir, insanın ictimai və fərdi həyatının hər tərəfinə nüfuz edir, mədəniyyətinin formalarını
müəyyənləşdirir, hər addımda insanı müşayiət edir” (В.А.Звегинцев,1960:118). Mədəni və linqvistik
qarşılıqlı təsəvvürün inkişafının növbəti mərhələsi bir-birindən fərqli fikirlərə əsaslanmağa başladı. Dil və
mədəniyyət arasındakı birbaşa əlaqəni inkar edən bir fikrin yaranması ilə dilin universallığı fikri yenidən güc
qazandı. Dördüncü mərhələ, dilçi alimlərin sadaladıqları yanaşmaların həddindən artıq olması və dil ilə
mədəniyyət arasındakı incə qarşılıqlı əlaqələri müəyyən etmək istəyi ilə xarakterizə olunur. Bu mənada
A.Vejbitskaya "dil və təfəkkürün öyrənilməsində həddindən artıq universalizm, mədəniyyətin öyrənilməsində
həddindən artıq nisbilik qədər əsassız və təhlükəlidir", - demişdir (Вежбицкая, 1996: 238). Bununla da indiyə
qədər tətbiq olunan yanaşmalar çərçivəsində birmənalı olaraq dil ilə mədəniyyətin qarşılıqlı asılılığı haqqında
bir yanaşma yarandı. Maksimalist fikirlər, dil və mədəniyyət arasındakı əlaqənin təfsirində birmənalılığın
inkar edilməsini göstərən daha balanslı fikirlərə əsaslandı, çünki dil həm mədəni ifadə vasitəsi, həm də
mədəniyyətə təsir edən vasitədir.
Dil və düşüncə problemi
Dil və düşüncə ilə bağlı fikir və mülahizələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1.
Qarşılıqlı münasibət. Dil ilə həm yaxınlıq, həm oxşar cəhətlər mövcuddur, lakin bu onların
üyniyəəyti kimi təsəvvür edilə bilməz. Dil və düşüncə arasında ikitərəfli qarşılıqlı münasibət var. Dilə
münasibətdə düşüncənin, düşüncəyə münasibətdə də dilin konkret vəzifələri var.
2.
Dialektik əlaqə. Dil ilə düşüncə və onun tərkib hissələri, vahidləri, formaları arasında möhkəm
dialektik əlaqə hökm sürür. Bu əlaqə aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
a)
Dil düşüncəsiz, düşüncə isə dilsiz yarana və yaşaya bilməz.
b)
Həm dil, həm də düşüncə ictimai hadisədir.
c)
Hər iki kateqoriyanın hər birinin varlıı digəri üçün zəruridir.
d)
Hər bir fikrin yaranması üşün dil ilə düşüncənin qarşılıqlı fəaliyyəti vacibdir. Dil ilə düşüncə
arasında eyniyyət yox, üzvi xarakterli vəhdət təşkil edən möhkəm əlaqə var.
3.
Daimi asılılıq. Dil ilə düşüncə yarandığı andan bir-biri ilə asılı vəziyyətdədir (A.M.Qurbanov,
1993: 22-23)
“Dil ictimai, təbii, psixoloji, fizioloji və fiziki hadisələr kimi bəzən işarələr sistemi təmiz əlaqələr
sturkturası kimi, bəzən xalqıntarixi, xalqın dünyagörüşü, nəzəri idrakın ifadəsi fərdi yaradıcılıq aktı kimi izah
edilmişdir. (A.Axundov, 2018: 496) Dil və mədəni əlaqələrin mürəkkəbliyi anlayışı üç prinsipin- dil,
şəxsiyyət, mədəniyyətin ətrafında cəmləşən yeni bir dilçilik araşdırması istiqamətinin ortaya çıxmasına səbəb
oldu, çünki “dil və mədəniyyət arasındakı əlaqə "insan və mədəniyyət" olaraq təyin edilə bilən daha geniş bir
problemdir. Beləliklə, XX əsrin son rübündə dilçilikdə antropoloji paradiqmanın bir məhsulu olaraq
linqvokultorologiya sahəsi meydana gəldi.
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Dilə etnolinqvistik yanaşma
Ümumi qəbul edilmiş təriflə yanaşı, linqvokulturologiyanı bir elm olaraq təyin etmək üçün aşağıdakı
fikirlərə rast gəlinir. Məsələn, V.A.Maslov linqvokulturologiyanı "dilçilik və mədəniyyətşünaslığın
kəsişməsində yaranan dilçiliyin bir qolu", "canlı milli dildə təcəssüm olunan maddi və mənəvi mədəniyyəti
öyrənən humanitar bir fənn" olaraq təyin etməklə onu dilçilik və mədəniyyətşünaslıq, dilçilik və
etnolinqvistik, dilçilik və mədəni antropologiyadakı araşdırmaların nəticələrini özündə birləşdirən inteqrativ
bilik sahəsi kimi izah edir (В. А Маслова, 2001: 57)
V.V.Vorobyevə görə, linqvokulturologiyanın əsas obyekti "mədəniyyətin və dilin qarşılıqlı əlaqəsi və
bu qarşılıqlı əlaqənin vahid sistem bütövlüyündə şərhinin öyrənilməsidir. Onun fikrincə, "cəmiyyətin milli
formaları dil ünsiyyət sisteminə və onun mədəni dəyərlərinə əsaslanaraq onun linqvistik mənzərəsini təşkil
edən hər şeydir” (В. В. Воробьев, 1997: 87)
Linqvokultorologiya "ekstralingvistik sahələrə" daxil olan və dil faktları üçün idrak, mədəni və sosial
izahları əks etdirən araşdırmaları əhatə edir. Yu.S.Stepanova görə dil quruluşlarının tam təsviri, bütöv "dil
imicinin" yaradılması linqvokultural problemləri həll etmədən mümkün deyil və bu tip araşdırma, yəni dil
və mədəniyyət kompleksinin linqvistik komponentinin təhlili ön plandadır.
Linqvokulturologiya dil və mədəni anlayışlar arasındakı əlaqəni öyrənən dilçiliyin bir hissəsi olmaqla
həm idrak elminin (idrak qabiliyyətinin paylanmasının kompleks sistemlərinin və proseslərinin öyrənilməsi
daxil olmaqla), həm də antropologiyanın nəzəri və analitik tərəqqisini sürətləndirir. Linqvokulturologiya fərqli
dillərin xüsusiyyətləri ilə mədəni modellər, mədəni kateqoriyalar və mədəni metaforalar da daxil olmaqla
mədəni anlayışları necə əks etdirdiyini araşdırır. Linqvokulturologiya çərçivəsində dil mədəni idrak
səviyyəsindən qaynaqlanan bir şey olaraq qəbul edilir.
Eyni zamanda, bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, mədəniyyətin linqvistik strukturlardan birbaşa
asılılığını qurmağa yönəlmiş lingvo-mədəni tədqiqatlar metodologiyası elmi xarakterin əsas meyarlarına
cavab vermir. Bu, "mədəni dilçiliyi" yalançı elmi nəzəriyyələr kimi təsnif etməyə imkan verir.
Linqvokulturoloji araşdırma bir dilin mədəniyyətlə ayrılmaz bir əlaqəsinin öyrənilməsi kimi qəbul
edilir və Safir- Uorf hipotezindən qaynaqlanır. Bu hipotezə əsasən, linqvokulturologiya "dildə əks olunan
mədəni dəyərlərin vahid nəzəri və təsviri araşdırması, dilçilikdə nisbilik nəzəriyyəsi əsasında müxtəlif dillərin
(xalqların) linqvokulturoloji sahələrinin təzadlı təhlilidir."
Safir- Uorf hipotezi
E.Safir linqvokulturologiyanın əsas obyektini "mədəniyyət və dilin qarşılıqlı əlaqəsi və bu qarşılıqlı
əlaqənin vahid sistem bütövlüyündə şərhinin öyrənilməsi" adlandırır və onun fikrincə, linqvokulturologiyanın
mövzusu dünyanın dil mənzərəsini "təşkil edən hər şey eləcə də "milli formalardır" (В.В.Воробьев, 1997: 32)
Linqvokulturoloji obyektlərin öyrənilməsi semantikanın, siqmatikanın, sintaktikanın və praqmatikanın
vəhdətindən ibarət olan sistemli bir metoddan istifadə edilməklə "həqiqi dil və ekstra-dil məzmunu ilə
dialektik olaraq bağlıdır” (В.В.Воробьев, 1997: 43)
Dil və mədəniyyət problemi, mədəni kod anlayışı
"Linqvokulturologiya" termini hazırda o qədər geniş dövriyyədədir ki, tez -tez müxtəlif tədqiqat
sahələrini əhatə edir. Bu səbəbdən linqvokulturologiyaya dissipativ, qeyri-müəyyən terminlər də bir çox
hallarda aid edilir. Dilçiliyə tətbiq edildikdə, linqvokulturoloji araşdırmalar çox vaxt etnopsixologiyaya aid
olaraq başa düşülür. Bu işdə dil spesifikliyi ön plandadır, çünki oriyentasiya nitq fəaliyyətinin sistemi və
məhsulu olaraq dilə yönəldilir. Dilçiliyin inkişafının müxtəlif mərhələlərində dünyanın linqvistik
mənzərəsinin milli spesifikliyi ideyası aktual olmağa başladı. Buna görə də hər dəfə linqvokulturoloji tədqiqat
fərqli metodoloji əsaslara söykənirdi və fərqli analiz mərhələlərini əhatə edirdi. Bütün bunlar müxtəlif və
çoxşaxəli xarakterli nəticələrin yaranmasına zəmin oldu. V.Von Humboldtun dilə xalqın ruhu kimi
kommunikativ-funksional yanaşması praqmalinqvistikanın, koqnitologiyanın, dildə subyektiv amilin tədqiqi
semantik tədqiqatlar fonunda baş verdi. Dilçilik tədqiqatının bu tip geniş əhatəsi dil və mədəni xüsusiyyətlər
haqqında genişmiqyaslı nəticələr əldə etməyə imkan verdi. Digər tərəfdən, müasir dilçiliyin "yarı
paradiqmatik vəziyyəti" ilə əlaqəli mədəni dilçilik problemlərinin belə çox yönlü inkişafı fərqli şərhlərə səbəb
367

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

oldu. Buna görə də hər hansı linqvokulturoloji araşdırmaya başlayarkən həll edilməli olan əsas problem,
mədəniyyət və dilin qarşılıqlı təsirinin açıq formada dil vahidlərində əks edilməsini ortaya çıxarmaqdır. Bu
problemi həll etmək üçün üç istiqamətdə yanaşma var. Birincisi, linqokultural əlaqələri müəyyən etmək üçün
dil sisteminin mümkün qatlı öyrənilməsi. İkinci yanaşma Stepanovun fikrinə əsaslanır: “dilin üç funksiyası
var və buna görə də dilin üç rəsmi aparatı arasındakı fərqə əsaslanaraq, linqvokulturoloji tədqiqatlar da üç
rəsmi aparat mənsubiyyətlərinə uyğun olaraq üç dilçilik paradiqması çərçivəsində aparıla bilər: dilin
semantikası, sintaktikası, praqmatikasının araşdırılması” (Stepanov 1989: 89) Hind-Avropa təklifinin struktur
sxemlərinin təhlili). Üçüncü yanaşmaya əsasən, dil poblemlərinin linqvokulturoloji aspektdə öyrənilməsi ilk
növbədə dil ilə mədəniyyət arasındakı əlaqələrin dil sisteminin bütün səviyyələrini, dilin bütün funksiyalarını
əhatə etməsi ilə ifadə olunan dil və mədəniyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqənin mürəkkəb və qeyri-müəyyən
təbiəti hipotezinə əsaslanmalıdır.
Bütün bu səviyyələrdə olan dil və mədəniyyət arasındakı əlaqə kulturoloji komponentin konkret bir
formasında təcəssüm olunan kulturoloji işarələmə anlayışının tətbiqi nəticəsində eksteryerləşir. Dil
elementlərinin linqvokulturoloji müstəvidə öyrənilməsi aşağıdakı məsələləri aktuallaşdırır:
•
dil və mədəniyyətin öyrənilməsinə müxtəlif yanaşmaları təhlil etmək;
•
milli/etnomədəni xüsusiyyətlərin araşdırılması sahəsindəki nailiyyətləri ümumiləşdirmək;
•
dil və mədəniyyət arasındakı qarşılıqlı təsir mexanizmlərini müəyyənləşdirmək;
•
mədəni komponentin müəyyən edilməsi, milli-mədəni və mədəni-dil xüsusiyyətlərini və
onların universalları arasındakı əlaqənin tədqiq edilməsi;
•
müxtəlif səviyyəli dil vahidlərinin linqvokulturoloji təhlili modellərini yaratmaq;
•
dil və mədəni kod anlayışı, mədəni komponent və mədəni komponentlərin növlərinin
müəyyənləşdirilməsi;
•
linqvokulturoloji tədqiqat vahidləri, linqokulturoloji tədqiqatın formatı və perspektivlərini
tədqiq etmək;
Linqvokulturoloji tədqiqatın obyekti linqvokultural kodun nümayəndəsi rolunu oynayan dildir. Dilmədəni kod mürəkkəb bir xarakter daşıyır və bu kod dil və mədəniyyət kompleksinə əsaslanır. Dil-mədəni
kodun rolu dil tərəfindən yerinə yetirilir və bu kodun daşıyıcısı şəxsiyyətdir. Mədəni komponent isə dil
vahidlərinin kulturoloji işarələnməsinin göstəricisidir, yəni dilin dil və mədəni kod kimi fəaliyyətinin
göstəricisidir. Şəxsiyyətin matris quruluşu, kulturoloji komponentin lokalizasiyasına kömək edir. Müxtəlif dil
təhlili üsulları mədəni komponentin hərəkətini müəyyən etməyə imkan verir. Bu istiqamətdə olan elmi
tədqiqatlar çoxsaylı və müxtəlif sahələrinin qovşağında yerləşir (dilçilik, etnopsixolinqvistik, etnofəlsəfə,
dilçilik və mədəniyyətşünaslıq; dilçilik çərçivəsində: semantika, praqmatika, mətn nəzəriyyəsi, nitq aktları
nəzəriyyəsi). Linqvistik analizdən sonra dildə tədqiq edilməmiş nə qalır və eyni zamanda cəmiyyətə xidmət
edən dilin canlı parçasını nələr təşkil edir? Bu sualın cavabı psixolinqvistika, sosiolingvistika, linqvistik və
regional araşdırmalar çərçivəsində formalaşdı. Müasir dövrdə dilçilikdə bu problemi araşdıran sahələrdən biri
də linqvokulturologiyadır. Bu araşdırmaların məqsədi, müəyyən bir mədəni-linqvistik və ya milli-dil və
cəmiyyət daxilində ünsiyyəti (həm yazılı, həm də şifahi) vurğulamaqdır. Bu istiqamətdə yanaşmada dil
sisteminin sosial mahiyyətini vurğulayan dili "sosial bir məhsul, nitq fəaliyyətinin həyata keçirilməsini,
fəaliyyətini təmin etmək üçün kollektiv tərəfindən qəbul edilmiş zəruri konvensiyalar toplusu" olaraq başa
düşən F.de Sossürün ideyası yada düşür” (F.Saussure 1977: 47-48). Bu fikirlər əvvəlcə ünsiyyət aktının
özünün və ünsiyyət iştirakçılarının sosial parametrlərini nəzərə alaraq dili öyrənən sosiolinqvistikada inkişaf
etdirildi. Daha sonra cəmiyyət anlayışı dil və mədəni birlik şəklində təqdim olunmağa, özünəməxsus hipostaza
əsaslanmağa başladı. Müvafiq olaraq mədəni cəmiyyətə xidmət edən və etnososium üzvlərinin linqvo-mədəni
ehtiyaclarını əks etdirən dilin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə maraq yarandı. Bu baxımdan linqvistik
universalların təhlili idioetnik xüsusiyyətlərin öyrənilməsinin vacibliyinə gətirib çıxarır və dillərin
"polifoniyası" nın öyrənilməsi zəruri hal oldu. Cəmiyyətin dilə təsiri iki istiqamətdə baş verir.
1.
Dilin inkişafına cəmiyyətin stixi yolla təsiri. Bu yolla inkişaf hər hansı bir dilin qeyri-ədəbi
danışıq formasında dialekt və şivələrində müşahidə olunur.
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2.
Dilin inkişafına cəmiyyətin şüurlu və daimi yolla təsiri. Dilə şüurlu təsir prosesində sosial
tələblər əsas vasitə rolunu oynayır. Bu yolla ümumxalq dilinin ədəbi formasına təsir göstərili (A.Qurbanov,
2004: 259)
Dilçilik şüurunun ayrılmaz bir xüsusiyyəti olan milli və mədəni spesifiklik bir sıra dilçilik sahələrində
tədqiqat mövzudur: linqvokultorologiya, koqnitologiya, sosiologiya. Təyin olunmuş sahələrin hər birinin bu
problemin öz xüsusi tədqiqat sahəsi, öz terminoloji və metodoloji aparatı var. Sosiolinqvistikanın məqsədi dil
və sosial nizam faktorları arasındakı uyğunluqları müəyyən etməkdir. Kognitologiyanın araşdırmalarının
mərkəzində hər bir xüsusi dilə xas olan və hamı üçün universal olan idrak strukturlarını və mexanizmlərini
yerləşdirir. Onun təhlilinin mərkəzində olan dilçilik və regional araşdırmalar dildə əks olunan reallıqların
öyrənilməsini əsas görür.
Linqvokultorologiya müəyyən bir milli-mədəni birliyin mənəvi dəyərləri və təcrübəsini öyrənən
filoloji intizam olaraq, dil və mədəniyyətin qarşılıqlı təsirinin təzahürünə yönəlmişdir. Yuxarıda adları çəkilən
sahələrin hər biri həm universal hadisələri, həm də hər bir spesifik dilin milli xüsusiyyətlərini müəyyən etmək
məqsədini güdür. Lakin, şübhəsiz ki, mədəni dilçilik çərçivəsində dil ilə mədəniyyət arasındakı əlaqənin
problemləri üstünlük təşkil edir. Beləliklə, dil vahidlərinin kulturoloji xüsusiyyətlərini ortaya çıxarmaq, yalnız
dil, mədəniyyət və düşüncə aləmlərinin kəsişməsində deyil, yuxarıda göstərilən bütün sahələrin
proyeksiyasında tədqiq olunur. Dil -mədəniyyətin və təfəkkürün müəyyən bir dil ilə qarşılıqlı əlaqəsinə xas
olan işarə kimi özünü göstərir. “Dil vahidlərinin mədəni işarələnməsi etnomədəni xarakter daşıyır və ya milli
spesifikliklə səciyyələnir və "mədəni zehniyyət" in formalaşmasına xidmət edir” (Trostnikov, 2001: 570).
"Mədəni zehniyyət", kulturoloji dil vahidinin xüsusi məlumat komponentinin fəaliyyəti nəticəsində əmələ
gəlir. Mədəni komponentin fəaliyyətini isə linqvistikada üç səviyyədə izləmək olar: leksik-qrammatik, idrak
və praqmatik-ekstralingvistik. Mədəni komponent dil işarəsinin semantikasına, sintaktikasına və
praqmatikasına aiddir.
Linqvokultural tədqiqatların aparılmasında balanslaşdırılmış bir yanaşmanın həyata keçirilməsinin
çətinliyi dil və metodologiyasının bir sıra amillərindən qaynaqlanır. İlk amil dil və mədəniyyət arasındakı
qarşılıqlı əlaqənin xüsusiyyətlərini, bir dil vahidində bu qarşılıqlı əlaqənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi
çətinliyini və mədəni əhəmiyyət kəsb edən dil daşıyıcısının təyin edilməsidir. İkinci amil tədqiqatın metodoloji
əsası ilə bağlıdır. Linqvokulturoloji tədqiqat metodlarının seçilməsindəki çətinliklər uzun müddətdir ki, dil
təhlilinin linqvistik və etnoqrafik mahiyyətinin təzadlanmasına səbəb olur. London Dilçilik Məktəbinin
qurucusu B.Malinovski dil öyrənməyə iki fərqli yanaşmanın mövcudluğunu belə izah edir: filoloqun
yanaşması və etnoqrafın yanaşması. Birinci tədqiqat növü yazılı qeydlərə, vəziyyətin kontekstindən çıxarılmış
mətnlərə əsaslanır. İkinci yanaşma tədqiqatında bu cür materiallardan istifadə edə bilməz (Malinovski, 1949:
102).
NƏTİCƏ
Deyilənlənləri ümumiləşdirsək, dil vahidlərinin kulturoloji spesifikliyi məsələsi dil + mədəniyyət +
şəxsiyyətin təməl sahələrinin birləşməsi nəticəsində həll olunur. Dil vahidlərinin kulturoloji spesifikliyi
mahiyyətcə mədəni və linqvistik kod kimi fəaliyyət göstərən dildə ortaya çıxır. Dilin mədəni-linqvistik
kodunun statusunun tanınması mədəni komponentin təsirini aşkar etməyə imkan verir. Mədəni komponent
kulturoloji işarələmənin konkret təzahürüdür. Mədəni kod cəmiyyətin mədəni-linqvistik və ya milli-linqvistik
və ya milli-mədəni faktor kimi işləməsi ilə əlaqəli əlavə bir məlumat qatının dil vahidlərində olmasını nəzərdə
tutur. Buna uyğun olaraq, kulturoloji komponentin təsiri milli və mədəni spesifiklik şəklində özünü göstərir.
Kulturoloji komponent dil və mədəniyyətin çoxyönlü, çoxistiqamətli, çoxölçülü əlaqələrinin özünü
göstərdiyi dil sisteminin bütün səviyyələrində mövcuddur. Digər tərəfdən, bu heterojenliyin nəticəsi,
kulturoloji komponentin dil sisteminin müxtəlif səviyyələrində fərqli markerlərə sahib olmasıdır. Dil
vahidlərinin kulturoloji komponentin müəyyən edilməsinin müxtəlif üsulları var. Dil vahidlərinin kulturoloji
aspektinin təsviri, dil sisteminin bütün səviyyələrində olan dil vahidlərinin semantikasına, sintaktikasına və
praqmatikasına, dildən istifadə edərkən həyata keçirilən idrak mexanizmlərinə və ünsiyyətin ekstralinqvistik
faktorlarına müraciətini müəyyən edir. Bu tip araşdırma, bir dil vahidinin semantikasının dəqiq bir şəkildə
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müəyyənləşməsinə, eləcə də bir çox - linqvistik və ekstralinqvistik faktorların təsir etdiyini ehtimal edən
müasir məna anlayışına əsaslanır.
Mədəni metodlar və tədqiqat aparatı, müxtəlif səviyyəli dil vahidləri daxilində fəaliyyət göstərən
mədəni dil komponentinin inkişafını izləməyə, dil və mədəniyyətin birləşməsinin fərqli xarakterə fərqli
konfiqurasiyalara malik ola biləcəyi qənaətinə gəlməyə imkan verir.
Linqvokulturologiya problemi "təlimat şəklində təqdim edilə bilən öz metodunu müəyyən etməkdir"
(Frumkina, 1995: 93). Məqsədi linqvistik vahidlərin mədəni məzmununu müəyyən etmək, eyni zamanda
linqvokulturoloji tədqiqat metodunun inkişafına da kömək etməkdir. Belə bir təhlilin nəticəsi mədəni
işarələmənin ətraflı formuludur və qrammatik, idrak və ya praqmatik-ekstralingvistik amillərə əsaslanır.
Mədəni komponentin mövcudluğunun tanınması dilə linqvistik-mədəni kod statusu verməyə təkan
verir, həmçinin milli-mədəni spesifikliyin fəaliyyətinin linqvistik mənzərəsini yaratmağa kömək edir. Bundan
əlavə, dil, mədəniyyət və düşüncə arasındakı əlaqə məsələsinin həlli üçün kulturoloji komponentin varlığının
tanınması əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə araşdırmaların əhəmiyyəti və aktuallığı şüur, idrak və dünyagörüşü
fərqini vurğulayan dil vahidlərinin mədəni xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi prosesində ortaya çıxır.
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(50)
Doç. Dr. Askim Nurdan Tümbek TEKEOGLU; Abdaljabbar RAMDOUN
A GENERAL REVİEW ON THE OF EFFECTS OF COVİD 19 PANDEMİC
COVİD 19 PANDEMİSİ'NİN ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

ABSTRACT
The purpose of this paper is to explore how the pandemic of CONID-19 have –and possibly still- effecting
different industries around the world. Since the common believe is that pandemics effect economies in a negative
way, we aimed to review the work done in relation to the current COVID-19 pandemic, in the purpose of
obtaining a more clear view, on how does it effects each industry separately. We reviewed papers assessing the
effect of COVID-19 pandemic on: aviation, tourism, restaurants and cutlery, food, gaming, professional sport,
and medial supplements industries. The researches had data collected on both. The findings shows that in most
industries, the effect was negative, yet in numerous cases, the pandemic was an opportunity for growth, also it
presents the degree of severity to which each industry was effected. Businesses losses varied between temporarily
setbacks to bankruptcy on the negative spectrum.
The review points to the fields that are effected the most during the pandemic, which in return guides
researchers in the direction that needs more focus in future researches, in the hope of recovering from the
side effects of the pandemic.
Keywords: pandemics, covid-19, business, review, industry.

ÖZ
Bu makalenin amacı, CONID-19 pandemisinin dünyadaki farklı endüstrileri nasıl etkilediğini ve
muhtemelen hala nasıl etkilediğini araştırmaktır. Genel kanı pandemilerin ekonomileri olumsuz etkilediği
yönünde olduğundan, her sektörü ayrı ayrı nasıl etkilediğine dair daha net bir görüş elde etmek amacıyla
mevcut COVID-19 pandemisi ile ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirmeyi amaçladık. COVID-19
pandemisinin havacılık, turizm, restoranlar ve çatal bıçak takımı, gıda, oyun, profesyonel spor ve medial
takviye endüstrileri üzerindeki etkisini değerlendiren makaleleri inceledik. Araştırmalar, her iki konuda da
veri toplamıştır. Bulgular, çoğu endüstride etkinin olumsuz olduğunu, ancak birçok durumda pandeminin
büyüme için bir fırsat olduğunu ve ayrıca her bir endüstrinin etkilenme derecesini ortaya koyduğunu
gösteriyor. İşletmelerin kayıpları, olumsuz spektrumda geçici olarak iflasa kadar olan gerilemeler arasında
değişiyordu.
İnceleme, pandemi sırasında en çok etkilenen alanlara işaret ediyor ve bunun karşılığında
araştırmacıları pandeminin yan etkilerinden kurtulma umuduyla gelecekteki araştırmalarda daha fazla
odaklanması gereken yöne yönlendiriyor.
Anahtar Kelimeler: pandemi, covid-19, işletme, inceleme, endüstri.
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INTRODUCTION
In December 2019, the world was introduced to the first reported case of the novel COVID-19 infectious
disease from Wuhan city in China, caused by a virus called SARS-CoV-2; a species of the known coronavirus
family (Page, Hinshaw & McKay, 2021). Although its origin is not definite, similar viruses were discovered in
animals, particularly in bats. The number of people infected by the COVID-19 virus kept increasing in China,
spreading to the surrounding countries and quickly to the whole world (WHO, 2021). On the 30th of January
2020, the World Health Organization (WHO) announced a public health emergency of international concern,
and on the 11th of March 2020 a global pandemic was declared consequently (WHO, 2020). Until the day of
preparing this paper, the pandemic has reached the vast majority of the countries in the world. According to
Worldmeters.info (2021), 171,104,397 cases have been reported since the pandemic has started, of whom
153,252,559 were recovered and 3,558,273 were dead. With the USA, India and Brazil being the leading
countries regarding the total numbers of infected cases, the infection rate is still higher than both recovery and
death rate combined, meaning that the number of active cases is in an increasing trend, reaching 14,126,292 so
far.
As a response, drastic measures were taken by most of the world's governments in order to control the
spread of the virus. Actions were in the form of lockdowns, quarantines, and curfews, partial at the beginning
and full at later stages when the pandemic took its toll. Infected individuals were isolated while being treated,
and social distancing became compulsory along with wearing masks in many countries. Education continued
online, and many companies adapted themselves to work-from-home settings .Yet most governments were not
prepared to deal with a pandemic of this scale, which led to shortcomings in the health sector (Anadolu Ajansi,
2020). Those measures were effective in saving many lives and lowering infection rates, but they absolutely
had their effects on all life aspects, including society, economy, culture and others.
As a result, businesses in all sectors have been affected one way or another, the observed consequences
by public were negative in general. As governments declared curfews; restaurants, cafes, and bars were to be
closed forcibly, only allowing delivery service in some cases. In conjunction with curfews, airports were closed
and internal travelling was limited, resulting in devastating losses for airline companies. Tourism industry took
a substantial hit because of those governmental actions, the global tourism industry was forecasted to lose 2030 percent of its income in comparison to 2019 figures according to (Statista, 2021).
Various industries were affected as well; food, FMCG, liquor and beverages. The struggle was in more
than one aspect of the supply chain; production, logistics and distribution all suffered to different degrees. Certain
goods have increased in demand (everyday food, so called Fast Moving Consumable Goods FMCG) as
consumption increased during lockdowns (Eftimov et al., 2020), with minimum traffic in malls, restaurants and
supermarkets while curfews in place. This suggests a problem logistically, due to the need of fulfilling that
demand under challenging terms. In such conditions, a loss is almost certain as retailers in general are compelled
to achieve their sales targets in a shorter opening time. Later, retail-to-go policy was in place, were the customers
have their orders ready at a pick up point to avoid contact and crowds. Delivery increased considerably since the
beginning of the pandemic too.
Sports, art, and cinema industries also took a considerable hit. Matches in football, basketball, tennis and
other sports, both international and local, were postponed due to the fear of spreading the virus to different
countries and localities, later to be resumed without fans attendance. Local art galleries were included amongst
the facilities obligated to close their doors, cinemas were not an exception, which in terms suggests that moviemaking industry is due to share the same struggle.
Video games industry was impacted differently by the pandemic than other industries. The obligation to
stay indoors, social distancing, and the free time caused by work-from-home or unemployment settings,
contributed to a considerable rise in the number of players online. Indeed, the activity became a counter to the
physical distancing. We can assume that developers, operators and even publishers were able to continue their
work remotely, therefore numbered companies presumably made remarkable revenue in the gaming industry.
The Medical sector was overwhelmed by the pandemic, making a dynamic struggle to maintain supply
at the cost of high demand. Hospitals had to provide more rooms and equipment for new patients, and mask
producers had to make billions of masks to cover the global demand.
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In this paper, we review published articles, the ones related to the recently broke-out pandemic, and its
impact on different businesses, exploring the already done research and efforts in the field, in the hope to obtain
a clear and more accurate view on the pandemics' effect generally.
Aviation Industry
Regarding the aviation industry, a research was done by (Maneenop & Sotcharin, 2020) in which they
addressed the effect of the novel COVID-19 pandemic on airline companies around the world, they included 52
listed companies from North America, Europe, Asia, Australia, Chile, and South Africa. They defined three
events as their temporal landmarks of the research, ranging from January to March 2020, those were: the first
reported case of Corona virus by WHO, the outbreak of the pandemic in Italy, and the USA president
announcement of travel ban to 26 European countries, they used the event study methodology by (Fama et al.,
1969) gathering longitudinal data during that time period, identifying 2 basic dependent variables: market stock
price and market return, which will provide the main parameters to estimate the expected stock return, they also
identified another variable they named "abnormal returns", as the difference between the expected return and
the actual value of return for a stock. The abnormal return value can have a maximum of zero, the more it
deviates from zero towards the negative, the more the stock price is considered off its fair value.
They found that those abnormal returns came as negative values, which suggests that the pandemic had
a negative effect on the stock price; however, considering the timeline when this data was collected, they noticed
financial underreaction (lack of significant volatility) towards Event 1 by the investors' part, yet towards the
event 2 anxiety and fear were increasing in the global financial market reaching overreaction by the Event 3. In
addition, the study shows that the return of the stocks in the airlines industry declined more severely than the
return of the market. Even more, they mentioned that Western countries were faster to react to information in
comparison to the rest of the world. As a result. The authors considered the inevitability of bankruptcy in aviation
industry and the businesses related to it, unless we see some form of governmental interventionism by either
changing tax policies, or making governmental subsidies.
Tourism Industry
In tourism, we review the work of (Skare, Soriano & Porada-Rocho, 2021) 3 in which they study the
impact of COVID-19 on travel and tourism industry, they utilized the (PSVAR); a dynamic model enables
researchers to project the effect of COVID-19 on the tourism industry worldwide based on previous events of
pandemics in recent history. To do so they gathered annual data sets from the year 1995 to 2019 from 185
countries. The model takes: TCGD, TCEMP, SPEND, ARRIVALS, GOV, INV, PANDEMIC, and IPEDEMIC
shock as inputs. Which stand for respectively: total of travel and tourism contribution to the national/regional
GDP, total travel and tourism contribution to national/regional employment, total spending in the domestic
economy by foreign visitors, total tourist arrivals, individual government expenditures on travel and tourism,
capital investment both private and public, the existence of pandemic, and outbreaks SARS-2002, H1N1-2009,
MERS-2012, and H7N9 bird flu-2013.
The model anticipate the effect of the current COVID-19 pandemic on the global tourism industry to be
far more severe and lasting than previous epidemics, past pandemic crises like SARS 2002 and H1N1 2009
operated mostly through "idiosyncratic" channels; channels that have dominant negative effect on the domestic
tourism industry. Yet, once the shock disappears, the industry revives immediately and tourist arrival numbers
increases. On the opposing side, since COVID-19 has high infectious rate, it spreads faster to other regions,
causing a so-called "common shock"—as opposed to idiosyncratic shock" in which multiple regions share
similar symptoms of the pandemic, intensifying the crises on tourism, as the industry will not experience the
bounce-back effect in arrivals at a given region due to the fact that other regions have not lifted the restrictions
related to the pandemic alert.
The researchers made 3 scenarios for the impact of COVID-19 on the sector. First one is assuming the
lockdown that was in place during March 2020 continues until April 2020; the second scenario assumes that the
lockdown extended to August 2020, the third scenario is if the lockdown lasted until the end of the year 2020.
They found that in the first and most optimistic scenario, the world's GDP was estimated to experience
a loss of 4.54% of its previous value in 2019, or to put it in other words, will face a recession equals up to 4.54%.
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As for the second scenario; and as a result of the adverse microeconomics effect on the pandemic, the
study estimates that the world economy will suffer from a loss of 9.80% by August 2020.
For the final scenario, or the most sever scenario in which the lockdown lasts until the end of the year
2020, the estimated losses in the global economy will reach 12.72%.
For losses employment in the global tourism industry, the estimated losses for the first scenario is 164,5
million jobs around the world, the second scenario; losses of 354.7 million jobs, the third scenario; 514 million
jobs. This depends mainly on 2 factors; if the whole season was lost since tourism is a seasonal industry, and the
speed of the resonance by the governments' part, also it is noted that the losses are bigger in developed countries
in which tourism contributes more to its GPD.
As for foreign tourists spending, the study expects a drop of 604.8US$ bn (scenario 1) 1.3US$ tn
(scenario 2) , 1.90US$ tn (scenario 3) (real dollar: an equivalent currency with inflation factor controlled)
worldside, also they mentioned that scenario 1 is considered affordable for the industry, since recovery of that
loss will take anywhere between 10-15 months, on the other hand, scenarios 2 and 3 are not so indulgent; scenario
2 sets the threshold, beyond that limit the tourism and travel industry will be in a need of government bailout to
recover. As for the worst case scenario 3, the government will need a full support plan as the income levels will
be set back to the rates of 1980.
Regarding the investment flow in the tourism industry, scenario 1 estimated a loss of 362.9 US$ Billion,
scenario 2 estimated loss of 781.5 US$ Billion, scenario 3 estimated loss of 1.1 US$ Trillion. Inferred from
previous experience with pandemics like SARS and H1N1, the market suffered turmoil for around a year before
starting to revive again, mostly because of the decrease of return from investments, and the decrease in the
numbers of arrivals after the restrictions are lifted.
To summarize, the effect of the pandemic was estimated to be negative on every studied variable, and
the pandemic is unprecedented in modern history in terms of the severity, they recommended the governments
to organize support policies to the industry, as recovery will be challenging.
Restaurants & Catering Industry
As for the restaurants and hospitality industry: we review the word of (Dube, Nhamo and Chikodzi,
2020) investigating the effect of COVID-19 pandemic on restaurants and hospitality global industry, they
acquired data from a reservation company, with reach in Australia, UK, USA, Mexico Germany and Ireland,
then did year-over-year comparison, using the number of sited dinners from the registered restaurants in the
company, throw any of its multiple channels.
The study showed that: restaurants utilizing the platform were affected heavily by the pandemic and the
sit-in guests disappeared! Due to the social distancing and the lockdown policies that were in place by
governments. Noticing that the number of sit-in guests until the end of February of 2020 was relatively at the
same level as it was the year before, suggesting that the sudden and drastic decrease –until the point of
disappearance- was a result of the restriction in place to deal with the COVID-19 alert. Moreover, by the time
WHO declared COVID-19 as a global pandemic, restaurant were operating between 10%-20% of its capacity
comparing it to the previous year.
The authors projects the consequences of this phenomenon to be severe on the industry, as it will affect
the employees involved within, in the form of layoffs, and emphasizes the necessity of government support to
the industry.
As for catering and dining industry, (Wilkesmann and Wilkesmann, 2020) conducted a survey-based
research in German-speaking countries to assess the impact of COVID-19 on fine dining businesses. They asked
654 persons (ranging from managers, to chefs, to staff, to guests) on their perceptions about the pandemic, and
its effect on their restaurants. They found that half of the restaurants would not be able to survive 6 weeks of
lockdown, with the best restaurant being able to handle 11 weeks of lockdown but no more. This proved
detrimental to the working force, of whom services staff comprise 65% (e.g. waiters), are particularly affected,
even more than cooks who seem to be in a slightly more comfortable position. Indeed, by the time of writing the
paper (late 2020), cooks were 12% more likely to be employed than services staff. German and Austrian
restaurant followed a global trend of shifting towards internet- and phone-based delivery services in order to
maintain a connection with the market.
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Food Industry
As for the pandemic's effect on food industry: the industry's supply chain was severely challenged by the
pandemic, logistics and distribution weren’t able to operate efficiently due to travel bans, distribution faced the
same struggle because of the movement restriction, disturbances occurring in the network (Singh et al., 2020,
a). another noticed phenomena, is the purchasing increase during the period following the announcing the
pandemic (panic buying), and hording staple food (Hobbs, 2020), which puts a pressure on retail stores to fulfill
that demand, especially with the restrictions in place by governments, as they were only allowed to operate in
specific hours of the day. In addition, consumption patterns have shifted from eating away from home to prepared
meals, 30 % of the dollar spent on food by Canadians was shifted from restaurant to retail stores (Goddard,
2020).
The agriculture sector shared the same suffering because of the pandemic, the shortage in labor force and
the difficulty of acquiring access to the food of livestock caused many problems in farming them (FAO, 2020),
and another issue was the impossibility of breeding poultry due to the restrictions on travel (Vorotnikov, 2020).
Fishing also took a hit, as the activities were reduced in many regions because of physical distancing, and as
most industries, they suffered from the shortage in labour and limited supply of inputs. Seeds and feeds were not
easy to obtain, the ordinary production process could not be maintained. Besides, as a result of the difficulty of
merchandising the goods, farmers were forced to store the product unsold since it is desirable fresh in the market,
which results in increase of the production costs and affects the quality and taste of the food negatively (Poudel
et al., 2020).
We also review the work of (Singh et al., 2020, b) regarding FMCG (fast moving consumer goods)
industry. Their paper suggested the COVID-19 will affect the FMCG sector in 4 ways: The prices of goods will
remain stable and shall not be affected by fluctuations in supply and demand; a shift towards local production is
going to occur; more reliance on credit and future installments against “cash” payments; and finally, high end
brands and retailers will witness high risks in the market
Gaming Industry
The gaming industry has witnessed a considerable boom in the COVID-19 era, mainly due to lockdowns
and feelings of boredom and frustration experienced by the world population (López-Cabarcos, Ribeiro-Soriano
& Pineiro-Chousa, 2020). Indeed, different entertainment platforms witnessed increased traffic, whether on the
likes of YouTube or on Steam (the leading video games distribution platform on the internet). In their research
(López-Cabarcos, Ribeiro-Soriano and Pineiro-Chous, 2020) found that the boom in gaming stocks returns was
negative in relation to market volatility, or in other words, a volatile environment affected the gaming industry,
like other sectors, negatively. However, interestingly, they also found gaming to be positively related to gold,
the famous value saving precious metal; it is as if people are using gaming stocks as value saving instruments in
an environment filled with inflation, work restrictions and lockdowns. And while the gaming industry was not
affected by the COVID-19 deaths directly, the researchers found relation between COVID-19 Google searches
and gaming stocks returns; the two were negatively correlated, indicating that the more people search for
COVID-19 related issues on Google—an indicator of global awareness and concern about the pandemic—the
less returns were obtained by the Gaming-industry stocks. All these factors are drawing the attention of investors,
who are feeding this industry with more money as a way to diversify their portfolios and preserve their assets.
Professional Sports Industry
(Drews, Daumann & Follert, 2021) analyzed the impact of COVID-19 on the professional sports
industry, particularly on football, which can be taken as a good representation of the whole industry. The
Olympics games of Tokyo for instance, which originally scheduled to 2020, was postponed to 2021. Football,
the most famous professional sport in world, was affected too. The researchers suggest that football teams have
been reliant on fans attendance in stadiums and arenas to make revenue. The arrival of the pandemic and social
distancing turned once crowded matches into “ghost games” where players play without the atmosphere and
chants of fans. The only channel connecting the event of a match became the media. This caused a hit to the
main income of clubs, while being forced to lower or postpone their main expenditure, which is players' wages.
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Indeed, too many clubs were threatened by bankruptcy, which would have led total leagues to shut down or at
least weaken the marketability of the league. This forced clubs to activate an entrepreneurial mindset and a sense
of financial “solidarity” in order to keep the leagues running. A fine example of this was when richer clubs in
the German Bundesliga formed the so-called “solidarity funds” to subsidize other clubs. on other aspects, clubs
improvised other solutions by utilizing club equities in the financial stock markets more than ever, in order to
support themselves, some even went to make the step of publicly offering their own club crypto currency. The
researchers concluded by reminding us of the reliance of clubs on fans presence, and called for the leagues to
maintain their “entrepreneurial” outlook and the—eventually self-serving—financial solidarity, while
expressing rejection on the prospects of gaining governmental aid.
Medical Supplements Industry
(Wu et al., 2020) studied the impact of the shortage in facemasks during the COVID-19 outbreak on
public health measures. Pointing that, while wearing facemasks and keeping hands hygiene is considered the
prime measure to take in preventing the transmission of the virus, facemask's global shortage causes a social
concern amongst the public.
Addressing china, since it is considered the primary manufacturer of facemasks in the world, contributing
to 50% of the total production globally. Yet with the considerably high population of 1.4 billion citizens, this
poses a challenge to manufacturers to meet the local demand of the population, even with the production capacity
of 20 million masks a day, assuming the case was a universal facemask wearing policy in China.
The researchers conducted their study on a period of 162 days, covering five user groups; health workers,
infected patients, suspected cases, observational cases, and general population, stretching from January 2020 to
June 2020, while estimating the pandemic's peak being on 12 March 2020. Indeed, a spike in the number of
registered cases due to the addition of clinical diagnostic criteria into Hubei province was reported between the
29 January and 29 of March. Mask manufacturers increased facemask production from 8 to 116 million mask
daily to adjust for the new demand. The researchers also observed panic buying behavior, starting from 20th of
January after the confirmation of transmission possibility between humans; they mark the start of the shortage
in N95 masks on 24 January 2020, valued at 2.2 million mask.
In the purpose of measuring the effects of lack of supply in facemasks on public health measures, they
assumed 3 scenarios under 3 different facemask-wearing policies:
Scenario (1): universal facemask wearing policy was implemented in all regions of China.
Scenario (2); universal facemask wearing policy was implemented in the epicenter only
Scenario (3) no implementation of a universal facemask wearing policy. As it is reduced to a
recommendation only.
In the projected scenario 1, the shortage was assessed at 392.6 million mask.
In scenario 2, the shortage was assessed at 5.3 million mask.
In scenario 3: the shortage was assessed at 34.6 million mask.
The maximum daily shortage for the three scenarios were: 589.5, 49.3 and 37.5 million mask in each of
the three scenarios, respectively.
To summarize; the shortage in facemask is inevitable going to happen in all of the scenarios, however, it
will be way more severe if the policy in place was a universal facemask wearing policy.
CONCLUSION
This paper reviewed a number of papers to assess the impact of COVID-19 on different industries.
While some industries found opportunities to expand in the market (e.g. Gaming Industry, Medical
Supplements like masks.. etc.), most industries suffered a considerable set back in terms of value, revenue and
marketability, so much so, that a debate on bankruptcy and governmental intervention to save the relevant
industry was sparked during this crisis. In any case, measures to save industries have to be taken, whether by
activating alternative and innovative measures by the executives, or by finding ways to subsidize and fund
this challenging period be it via governmental support or community-based support.
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Rana AYDINGÖZ ÇAYLI95; Prof. Dr. Damla BULUT96
48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE UYGULANAN MÜZİK ETKİNLİKLERİNE
YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER OPINIONS ON APPLIED MUSICAL ACTIVITIES IN EDUCATION OF 48-60 MONTHS
OLD CHİLDREN

ÖZ
Araştırmanın amacı, 48-60 aylık çocukların eğitiminde uygulanan müzik etkinliklerine yönelik
öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilgili yaş gurubunda öğretmenlik yapan okul
öncesi öğretmenlerin uyguladıkları müzik etkinlikleri, belirtilen yaş grubunda ulaşılmak istenen kazanımlara
yönelik gelişim alanları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. İlgili
veriler literatür taraması ve araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Sinop ili merkez, Gerze ve Ayancık ilçelerinde görev yapan 17 okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda çalışma grubundaki okul öncesi öğretmenlerin; bilişsel
gelişim alanına yönelik kazanımlarda şarkı söyleme ve Orff, dil gelişimi alanına yönelik kazanımlarda şarkı
söyleme, sosyal ve duygusal gelişim alanına yönelik kazanımlarda dramatizasyon, psikomotor gelişim alanına
yönelik kazanımlarda ritim ve öz bakım becerileri alanına yönelik kazanımlarda ise şarkı söyleme
etkinliğinden yararlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi, Müzik Etkinlikleri.

ABSTRACT
Aim of this study is investigating teacher opinions on applied musical activities in education of 48-60
months old children. According to this objective; musical activities which are applied by the teachers who
teach to the relevant age group are evaluated in terms of desired attainments in stated age group. This study
is a descriptive field research. Relevant data gathered by literature scanning and interview form which
developed by the researchers. Study group of this research comprise 17 pre-school teachers who work in
Sinop city center, Gerze and Ayancık. According to our findings pre-school teachers benefit; attainments in
cognitive development field by singing and Orff technique, attainments in speech development by
dramatization activities, attainments in psychomotor development field by rhythm activities and attainments
in self care skills by singing activities.
Keywords: Pre-school Education, Music Education, Musical Activities.
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1. GİRİŞ
İnsanın müzikle ilişkisi doğumdan önce anne karnından başlayıp, yaşam boyu gelişerek ve değişerek
devam eden dinamik bir süreçtir. Bu süreç farklı düzeylerde farklı müzik eğitimi türleri ile zenginleşerek
bireylerin hayatına anlam katan önemli bir boyuttur. Dolayısıyla insanın, bir ses evreninin içinde doğduğu,
onunla iç içe yaşadığı, algıladığı seslerle etkileşim içinde bulunarak kendisini geliştirdiği söylenebilir (Say,
2009). Antik çağdan bu yana düşünürlerin, doktorların, psikiyatrların, psikologların ve eğitimcilerin bireyin,
zihinsel ve fiziksel gelişiminde müziğin önemli bir yeri olduğunu, eğitim ve tedavi açısından da büyük bir
değer taşıdığını savunmalarının (Öztürk, 2011) özünde de bu fikir yatmaktadır.
Argun’a (2011:1) göre, okul öncesi çağlar, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve sanatsal
gelişim alanlarında en çok hız kazandığı ve kişilik temellerinin atıldığı dönemdir ve bu nedenle, çocukların
gizli güçlerini, yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilinçli bir okul öncesi eğitimi gereklidir. Bu gereklilik
doğrultusunda MEB (2016), okul öncesi eğitim programının amaçları incelendiğinde; 3-6 yaş çocuğunun
gelişimini bütüncül olarak destekleyen, öğrenmeye karşı meraklı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünen, yeni ve
alışılmadık durumlarla baş edebilen, problem çözme becerisine sahip, kendini ifade edebilen ve Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanmaya, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürmeye, etkili
iletişim becerilerini kazanmaya, içinde yaşadığı doğal, sosyal ve tarihsel çevreye karşı duyarlılık göstermeye,
kendisi ve çevresi ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmaya, insan ilişkilerinde adil ve ayrımcılıktan uzak
yaklaşımlara, yaşadığı kültüre ilişkin değerlere yönelik farkındalık geliştirmiş öğrenciler yetiştirmek olduğu
görülmektedir.
Tüm bu ulaşılmak istenen hedeflerin gerçekleşebilmesinde müzik eğitiminin önemli bir rol oynadığı
söylenebilir. Çünkü, erken çocukluk döneminde verilen müzik eğitimi, çocuğun bilişsel, dil, sosyal duygusal,
psikomotor ve öz bakım olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanında
planlı bir müzik eğitimi, yaşamı algılamasını, yorumlamasını, yaratıcılık ve düşünme yeteneğini geliştirmesini
sağlamaktadır (Sözen, 2006). Dolayısıyla okul öncesi eğitimin bireyler üzerindeki etkilerinin
görülebilmesinde uygulanacak müzik eğitimi ile bu eğitim kapsamındaki etkinliklerin bilinçli ve sistemli bir
şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda okul öncesindeki müzik eğitiminin çoğunlukla
grupça yapılan çalışmalar olmakla birlikte, her çocuğun becerisini de sergileyebileceği çalışmalardan oluşması
bunun için de benzer etkinlik biçimlerinden kaçınılarak; şarkı söyleme, şarkılı oyun, taklit, şarkının
dramatizesi, solo, koro çalışmaları, iki grupla söyleme çalışmaları, çalgı çalışmaları, çalgı ile eşlik ederken
söyleme, söylenen şarkıya çalgı ile eşlik etme, yaratıcı dans, serbest dans olarak gibi farklı etkinlik
biçimlerinin birlikte ve birbirini tamamlayacak biçimde kullanılması gerektiği söylenebilir (Dinçer, 2000).
Belirtilen görüşlerden hareketle araştırmada okul öncesi öğretmenlerin uyguladıkları müzik
etkinlikleri incelenmiştir. Buna yönelik olarak araştırmanın problem cümlesi “48-60 aylık çocukların
eğitiminde uygulanan müzik etkinliklerine yönelik öğretmen görüşleri nelerdir? olarak belirlenmiştir.
1.2.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerin 48-60 aylık çocukların eğitiminde uyguladıkları müzik
etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir.
2.YÖNTEM
Araştırma betimsel nitelikli bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Sinop ili Merkez,
Gerze ve Ayancık ilçelerinde görev yapan 17 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada okul öncesi
öğretmenlerinin uyguladıkları müzik etkinliklerine yönelik görüşlerinin tespiti için araştırmacılar tarafından
geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. İlgili verilere nitel analiz yöntemleri kullanılarak ulaşılmıştır.
3.BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırma bulguları ve bu bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır.
3.1. 48-60 Aylık Çocukların Eğitiminde Uygulanan Müzik Etkinlikleri
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Rontlar
Müzikli Oyun

Ö8, Ö13
Ö8, Ö9, Ö10, Ö11,

2
5

11,8
29,5

Ö20, Ö32
Öğretmenler
Ö8, Ö13, Ö14, Ö17
Ö32
Ö29

2
f
4
1
1
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%
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5,9
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Ö10, Ö11, Ö23
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3
1
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Öz
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Ö14
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Dans Çalışmaları
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Tablo 3.1’de yer alan 48-60 aylık çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, %35,4’ünün bilişsel gelişim alanı ile ilgili kazanımlarda şarkı söyleme ve Orff etkinliğinden,
%41,3’ünün dil gelişimi alanı ile ilgili kazanımlarda şarkı söyleme etkinliğinden, sosyal ve duygusal gelişim
alanı ile ilgili kazanımlarda dramatizasyon etkinliğinden ve psikomotor gelişim alanı ile ilgili kazanımlarında
ritim etkinliğinden ve %23,6’sının öz bakım alanı ile ilgili kazanımlarında şarkı söyleme etkinliğinden
yararlandığı görülmektedir.
Öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şöyledir;
Bilişsel alana yönelik kazanımlarda şarkı söyleme ve Orff etkinliği:
Ö19; “Kalın ve ince sesleri ayırt edip eşleştirme-gruplama. Orff, ritim çalışmaları ve şarkılı oyunlar”
Ö23; “Orff, ritim çalışmaları, nefes çalışmaları ve şarkılı oyunlar.”
Ö9; “Nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları ve Orff çalışmaları.”
Dil gelişimi alanına yönelik kazanımlarda şarkı söyleme etkinliği:
Ö12; “Planda yer alan kavramı içine alan şarkılardan, tekerlemelerden yararlanıyorum.”
Ö26; “Şarkı söyleme”
Ö29; “Ritimli müzikler, tekerlemeler, çocuk şarkılarını söyleme, Orff etkinlikleri”
Sosyal ve duygusal gelişim alanına yönelik kazanımlarda dramatizasyon etkinliği:
Ö13; “Müzikli drama”
Ö29; “Drama çalışmalarında kullanılan tüm etkinliklerden yararlanıyorum(Tanışma oyunları, rol
yapma).”
Ö32; “Oyun etkinliği, drama etkinliği, yarışmalar, sanat çalışmaları.”
Psikomotor gelişim alanına yönelik kazanımlarda ritim etkinliği:
Ö25; “Basit danslar, müzik eşliğinde serbest dans çalışmaları, bedeni ve müzik aletlerini kullanarak
yapılan ritim çalışmaları.”
Ö20; “Vücudunu kullanarak ritim çalışması, eller – ayaklar ve parmaklarla örüntü şeklinde ritim,
müzik eşliğinde dans. Bedenini kullanarak suluboya olma draması, dans.”
Ö23 ; “Müzik eşliğinde hareket etme, ritim çalışmaları, Orff çalışması, bedenini kullanarak ritim
çalışması etkinlikleri.”
Öz bakım gelişim alanına yönelik kazanımlarda şarkı söyleme etkinliği:
Ö8; “Sağlıklı olmak ve temizlik konulu şarkıların öğretilmesi.”
Ö13; “Sınıf toplama çalışmasında şarkılardan yararlanıyoruz.”
Ö14; “Şarkı söyleme.”
Bu bulgular doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerin 48-60 aylık çocukların eğitiminde kullanmış
oldukları etkinliklerin şarkı söyleme, ritim ve dramatizasyon, olmak üzere belli başlı etkinliklerde
yoğunlaştığı, etkinlik çeşitliliğinin farklı gelişim alanları ile bu alanlara yönelik kazanımlarda dar bir kalıbının
bulunduğu, farklı gelişim alanlarına yönelik kazanımlarda benzer etkinliklerin tekrarlandığı söylenebilir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulguları ışığında çalışma grubundaki 48-60 aylık çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi
öğretmenlerin; bilişsel gelişim alanına yönelik kazanımlarda şarkı söyleme ve Orff etkinliğinden, dil gelişimi
ile ilgili kazanımlarda şarkı söyleme etkinliğinden, sosyal ve duygusal gelişim ile ilgili kazanımlarda
dramatizasyon etkinliğinden, psikomotor gelişim alanına yönelik kazanımlarında ritim etkinliğinden
yararlandığı ve öz bakım becerileri ile ilgili kazanımlarında ise şarkı söyleme etkinliğinden yararlandıkları
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda;
•
Okul öncesi öğretmenlerinin farklı öğrenme alanlarında farklı müzik etkinliklerinden
yararlanamama durumlarını tespit edici çalışmalar yapılması,
•
Okul öncesi öğretmenlerin farkı müzik etkinliklerini her bir öğrenme alanına yönelik
uygulayabilmesine yönelik hizmet içi seminerler verilmesi,
•
Okul öncesi öğretmenlerin kazanımlara yönelik etkinlikleri uygulama aşamasında
karşılaştıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapılması,
•
Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan müzik eğitimi dersi içeriğinin hizmet içi
okul öncesi eğitime paralellik göstermesinin sağlanması önerilmektedir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KAYNAKÇA
Argun, Y. (2011) Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 1,118.
Dinçer, İ. (2000) Müzik El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları, 9.
MEB (2016). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: MEB, 3,28-33.
Öztürk, A. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 16.
Say, A. (2009) Müziğin Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 17.
Sözen, D. (2006). 0-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklara Seçme Şarkılar. İstanbul: Ya-Pa Yayınları,

10.

383

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

(52)
Dr. Süleyman TAŞ
FİLİSTİN SORUNUNA FIKHÎ ÇÖZÜM
FİQH SOLUTİON TO THE PALESTİNİAN PROBLEM
ÖZ
Son günlerde İsrail’in Mescid-i Aksâ’yı yakmasıyla başlayıp Gazze’de katliam yapması, Türkiye
dışındaki ülkelerin bu vahşete sessiz kalması gayret sahibi tüm Müslümanların sinesinde bardağın taşmasına
vesile olmuştur. Siyonistlerin ve emperyalist Batı’nın Müslümanlara uyguladığı bu sürekli zulme genelde
İslam âleminin, özelde Arap ülkelerinin sessiz kalmalarının sebebi; Müslümanların teknolojik olarak geri
kalmaları, sekülerleşme ve dünyevileşme neticesinde yakînî imanlarını ve cihat ruhunu kaybetmeleridir.
Halifelik müessesesinin ilgası ile otorite boşluğuna mahkûm bırakılan İslam âleminin İsrail mezâlimine seyirci
kalmaya devam etmesi ileride daha trajik neticeler doğuracaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal
Müslümanların otorite sorununa çare aramalı, hilafet mekanizmasını gündemine almalı ve bir türlü işlek hale
getirmelidir. Müslüman toplumlar Birleşmiş Milletler gibi tarafgir kuruluşların merhametine terk edilmemeli,
devlet veya devletler eliyle bir “cihat mekanizması” oluşturulmalıdır. Müslümanlar böyle bir oluşuma son
derece susamıştır. Aslen Müslüman gençlerin kandırılarak Daiş, el-Kâide gibi illegal ve Batı bağlantılı terör
örgütlerine katılmalarının temel nedenlerinden biri işte bu müesseseye olan açlıktır.
Akademisyenler silah teknolojisine olan ihtiyaç, hilafet müessesesinin tesisi ve devlet/ler eliyle legal
bir cihat mekanizması oluşturmanın önemi hakkında çalışmalar yapmalı, ulusal ve uluslararası sempozyumlar
düzenlemeli ve bu konuları gündeme getirerek idarecilerin elini kuvvetlendirmelidir. Müslümanlar canı
pahasına izzetle ya kutsalını savunacak ya da zillet içerisinde sıranın kendisine gelmesini bekleyecektir. Belki
de Allah’ın yardımı Müslümanların unuttukları cihat faktörünü devreye sokmalarını ve zulme karşı somut
adımlar atmalarını beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, Mescid-i Aksâ, cihat.
ABSTRACT
In recent days, Israel's massacre in Gaza, which started with the burning of Masjid al-Aqsa, and that
countries other than Turkey remained silent about this atrocity, caused the glass to overflow in the hearts of
all Muslims who are zealous. The reason is why the Islamic world in general and the Arab countries in
particular remain silent about this constant persecution of Muslims by the Zionists and the imperialist West;
The technological backwardness of Muslims is the loss of their inner faith and spirit of jihad as a result of
secularization and secularization. The Islamic world, which was condemned to a vacuum of authority with
the abolition of the caliphate, will continue to be a spectator to Israel's atrocities, which will have more tragic
results in the future. The Organization of Islamic Cooperation should immediately seek a solution to the
authority problem of the Muslims, put the caliphate mechanism on its agenda and make it functional. Muslim
societies should not be left at the mercy of partisan organizations such as the United Nations, and a "jihad
mechanism" should be established by the state or states. Muslims are extremely thirsty for such a formation.
Hunger for this institution is one of the main reasons why Muslim youth are deceived and join illegal and
Western-related terrorist organizations such as Daish and al-Qaeda.
Academics should work on the need for weapon technology, the establishment of the caliphate and the
importance of establishing a legal jihad mechanism by the state/s, organize national and international
symposiums and strengthen the hand of the administrators by bringing these issues to the agenda. If Israel is
not intervened, other Islamic countries are next. Muslims will either defend their holy place with dignity, or
wait for their turn in humiliation. Maybe Allah's help is waiting for Muslims to activate the jihad factor they
forgot and take concrete steps against oppression.
Keywords: Palestine, Israel, Masjid al-Aqsa, jihad


DİB. Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi
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GİRİŞ
Müslümanlar olarak öteden beri Filistin mezâlimi yüreğimizde sancı olarak sızlamaktadır. Osmanlı
Devleti’nin batı kaynaklı türlü oyunlarla yıkılmasının ardından İslam coğrafyalarının parça parça edilerek
zayıflatılması bunun başlıca nedenleri arasındadır. Meşhur Arap atasözü; “Muhalefet et tanın, böl-parçala
yönet”97 siyaseti gereği Müslümanlar etnik parçalara ayrılmış, ümmetin birliği ortadan kaldırılmış, devam
eden yüz yıllık süreçte ümmet dünyevileştirilmek suretiyle rîhi/gücü 98 yok edilmiştir. Nihayet caydırıcılığını
kaybeden ümmet “düşmanın yüreğine korku salan ümmet”99 olmaktan çıkmış, siyonistlerin hedefi haline
gelmiştir.
Son günlerde İsrail terör devletinin Mescid-i Aksâ’yı yakmasıyla başlayıp Gazze’de katliam yapması,
Türkiye haricindeki ülkelerin bu vahşete sessiz kalması gayret sahibi tüm Müslümanların sinesinde bardağın
taşmasına vesile olmuştur.
Hz. Peygamber (sav) dualarında acizlikten, tembellikten ve kahr-ı ricâl’den Allah Teâlâ’ya
sığınmıştır.100 Doğrusu bu hadis-i şerif şimdiye dek kişisel manada algılanmış; acizlikten “yaşlılık”, kahr-i
ricâl’den de “borç batağına düşme” şeklinde anlaşılmıştır. İsrail terör devletinin silahsız Filistin halkına yaşlı,
kadın, çocuk demeden yapmış olduğu bu katliam karşısında Batı’nın İsrail tarafında yer alması, gözler önünde
cereyan eden mezâlime karşı dünya Müslümanlarının kayda değer bir ses çıkaramaması gerçek acizliğin
zulme karşı çaresiz kalmak olduğunu, kahr-ı rical’in de borca batmaktan öte ‘müslümanın harîmine nâmahrem
eli değmesi’ olduğunu göstermiştir.
Hz. Peygamber (sav); “Müslümanın derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir” buyurmuştur.101
Şiblî’nin (ra), bir zulüm görüp de müdahale edemediğinde kahrından kan işediği rivayet edilmiştir. İmam
Şarânî (ra):” Müslümanların sıkıntılı günlerinde eşi ve çocuğuyla eğlenen ile dört ayaklı hayvanlar arasında
fark yoktur” der. Hz. Peygamber bir yanlış gören Müslümanın onu öncelikle eliyle düzeltmesi gerektiğini,
aciz kalması durumunda ikinci planda diliyle müdahale etmesi gerektiğini bildirmiştir.102
Kanaatimce Kudüs, 1948’de İsrail Devleti kurulup Filistin halkı silahsızlandırıldığında kaybedilmişti.
Hatta Osmanlı devleti parçalandığında… Bu gün, Kudüs elden çıkınca sıranın Mekke’ye geleceğini
söylüyoruz. Aslında Haremeyn-i şerîfeyn de İngiliz oyunlarıyla Osmanlı’dan ayrılıp Batı emperyalizminin
piyonu olan Suûdîler’e teslim edilirken Müslümanların elinden çıkmıştı. Nitekim Amerikan dolarına endeksli
bir para birimi, Amerikan mandasında bir politika bunun zahiri göstergesidir. Bu gün Amerika, Kudüs’ü
İsrail’in başkenti ilan ederken keyfinin kaçmasından korkarak sessiz kalan Suûdiler’in yarın siyonistler
Mekke’yi istila ettiğinde direnmesini kimse beklemesin! Nitekim kurulma aşamasında Osmanlı’ya karşı
İngiliz subay Lawrence ve müsteşrık Hempher ile işbirliği yapanlar bu gün de aynı safta yer alacaktır.
A.
Müslümanların Batı Karşısında Zayıf Durumu
Bu gün dünya Müslümanlarının Batı emperyalizmi karşısında ezilmesinin sebeplerini kısaca şu şekilde
sıralayabiliriz:
1.
Osmanlı Devleti’nin zayıflayarak zamanla yıkılması.
2.
Müslümanlar arasında kavmiyetçilik duyguları kışkırtılarak en güçlü silahları olan “tek ümmet”
103
olma ruhunun bastırılması.
3.
Müslümanların teknolojik olarak Batı’dan geri kalması ve buna bağlı olarak silah sanayiinde
gerekli donanıma sahip olamaması. Oysa Kuran’da Müslümanların her an savaşa hazırlıklı olması
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َ َم ْن لَ ْم يَ ْهتَ هم بِأ َ ْم ِر ْال ُم ْسلِمِ ينَ فَلَي
102
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
Müslim, İmân, 20: سانِ ِه
َ  فإِن ل ْم يَ ْستَطِ ْع فبِ ِل،َِم ْن َرأَى مِ ْنك ْم ُمنك ًَرا فليُغَيِّرْ هُ بِيَ ِده
103
َ
Enbiya 21, 92: ُون
د
ب
ع
ا
ف
ِإنه َٰ َه ِذ ِه أ ُ همت ُ ُك ْم أ ُ همةً َواحِ دَة ً َوأَنَا َربُّ ُك ْم
ْ
ُ
ِ
97
98

385

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: 2021; Ay: Eylül; Cilt: 13/YAZ, Sayı: 51
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: September; Volume: 13/SUMMER, Issue: 51
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com

emredilmektedir.104 Bu manada Abdülhak Molla; “Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-û salâh” yani; “Barış
istiyorsan savaşa hazır ol” demiştir.105
4.
Arap coğrafyasının Batı’nın kendilerine sağladığı meşruiyyetle kendilerini bağımsız devlet
sanmaları, rahata alışmaları ve mevcut refah ortamının kaybedilmesinden korkmaları.
5.
Halifelik müessesesinin ilgası. Cumhuriyet dönemi siyasetinde sekülerleşme sürecinde
Müslümanlara vurulan en büyük darbe halifeliğin askıya alınması ve İslam âleminin birliğini sağlayan
otoritenin ortadan kaldırılmasıdır. Müslümanlar bugün parçalara bölünmüş, imamsız bırakılmıştır, fakat
Hristiyan veya Yahudi âlemi başsız değildir.
6.
Müslümanların genel olarak dünyevileşmeleri, yani Hz. Peygamber’in, ümmeti hakkında adeta
korkulu rüyası “vehen” (bitkinlik, çaresizlik, zayıflık, halsizlik, cesaretsizlik…) hali ortaya çıkması.
Nitekim Hz. Peygamber’in (sav); “Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan
yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır” buyurmuş, “-O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum
başımıza gelecek?” diye sorulduğunda; “Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip
yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın
kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize vehen (zaaf) atacak!” buyurmuştur. “Vehen de nedir yâ Rasulallah?” denildiğinde; “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurmuştur.106
7.
Seküler eğitim sistemleri, dünyevileşme, modernite ve görsel medyanın aile ve toplumu bozan
etkileri neticesinde müslümanların cihat ruhunu kaybetmeleri, sahabenin ve geleneğin sahip olduğu “yakînî”
iman kaybedilerek sözde iman seviyesine düşülmesidir.
Sahabe-i kirâm’ın mertebesinin müçtehid imamlar ve velilerden üstün olmaları, yakîn imana sahip
olmaları, ahirete gözle görür gibi inanmaları ve Hz. Peygambere canları ve malları ile teslim olmalarıdır. Onlar
bir Arap için en büyük devrim mahiyetinde atalarının dinini terk etmişler ve sıkı bağlarla bağlı oldukları
akrabalarıyla savaşmışlardır. Sayılarının azlığını sorgulamamışlar Bedir’de 300 kişiyle 1 000 kişinin, Mûte’de
3 000 kişiyle 100 000 kişilik ordunun karşısına çıkmışlardır.107
B.
Çözüm Önerileri
1.
Mazlum Müslüman toplumlar BM gibi tarafgir kuruluşların merhametine terkedilmemeli,
şimdiye dek yaptıkları yapacaklarınn aynası olan emperyal Batı’dan medet umulmamalıdır. Yahudi ve
Hristiyanlardan Müslüman topluma hayırhah olması dostluk beslemesi beklenmez. 108 Çünkü onlar
Müslümanlara zarar vermek ve bozgunculuk çıkarmaktan geri durmazlar.109 Yakın tarihte Bosna’da,
Keşmir’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Irak, Mısır ve Suriye’de bunun örnekleri fazlasıyla görülmüştür.
Müslümanlar kendi göbeklerini kendileri kesmelidir.
2.
Fert bazında kadınıyla erkeğiyle Müslümanlar aslına döndürülmeli, milli ve manevi değerler
geri kazandırılmalıdır.
3.
Devlet veya devletler eliyle bir “cihat mekanizması” oluşturulmalıdır. Müslümanlar böyle bir
oluşuma son derece susamıştır.
Aslen Müslüman gençlerin kandırılarak Daiş, el-Kâide gibi illegal ve Batı bağlantılı terör örgütlerine
katılmalarının temel nedenlerinden biri işte bu müesseseye olan açlıktır. Örneğin Daiş örgütü İslam devleti ve
cihad sloganlarıyla şişirildiğinde bu örgütün islamafobia’ya hizmet amacıyla batı destekli kullanıldığını fark
edemeyen birçok saf Müslüman bu örgütü savunurken bunlara gerçeği anlatmakta zorluk çekilmiştir. Şayet
Daiş Müslümanları öldürmeyip İsrail’le savaşsaydı bugün foyası ortaya çıkmayacak, belki de çok daha
büyüyecekti. O halde cihat mekanizması devlet/ler eliyle oluşturulmalıdır. Böylece illegal oluşumların da
önüne geçilmiş olacaktır.
َ ََوأَ ِعدُّوا لَ ُهم هما ا ْست
Enfâl 8, 60: ٍط ْعتُم ِ ّمن قُ هوة
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4.
Rabbimizin buyruğu doğrultusunda Müslümanlar daima “savaşa hazır olmalı”110 nükleer
silahlar dâhil her türlü donanımda Batı’yı geçmelidir.
Siha’ların etkisi Ermenistan savaşında açıkça görülmüştür. İslam âlemi gerekirse yıllarca soğan-ekmek
yemeli fakat silah teknolojisine büyük yatırımlar yapmalıdır.
5.
Müslümanlara karşı yapılan bir taarruz eşzamanlı olarak birçok kanattan ve bizzat kaba güçle
yapılmalıdır.
6.
Zalime merhamet edilmemeli, fırsat ele geçtiğinde fitne derhal ortadan kaldırılmalıdır.
Savaşın da bir ahlakı vardır. Dinimize göre stratejik bir rolü olmadığı müddetçe savaşta kadın, yaşlı,
çocuk, din adamı ve savaşmayan köylü öldürülmez.111 Ancak tarihe baktığımızda gayr-i müslimlerde bu
ahlakın olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan-Ermenistan savaşı bunun son
örneklerindendir. Azerbaycan ordusu, Türk sihalarıyla tankları ve askerî birimleri hedef alırken çaresiz kalan
Ermenistan sivil halka füzeler atmış, buna rağmen Müslümanlar yine de halka ateş açmamıştır. Yine Türk
ordusu, 20 Ocak 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin’deki teröristleri birkaç saatlik bir
operasyonla yerle bir edebilecekken sivillerin siper edilmesi üzerime hiç bir sivile zarar verilmemesi adına
aylarca ince operasyon yapmıştır. Bu gün İsrail ise elinden silahları alınmış Filistin halkını uçaklarla
bombalamaktadır.
Tasavvufta af vardır. Ferdi hukukta af erdemdir, övgündür. Fakat siyaset-i şeriyyede af olmaz. Hz.
Peygamber (sav) kendine yönelik işlenilen kabahatleri hep affetmiş, fakat ümmete yapılan yanlışı
affetmemiştir. Mekke’nin Fethi günü sevgili amcası Hz. Hamza’nın katillerini dahi affetmişken ölüm-kalım
savaşı olan Hendek günü hainlik ederek saf değiştiren Kurayza Yahudilerine acımamıştır. 112 Bi’r-i Meûne
katillerini affetmemiş, onlar helak oluncaya dek her sabah namazında onlara beddua etmiştir.113
Kanaatime göre gerek Osmanlı döneminde, gerekse II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da Yahudiler
katledilirken onlara acıyan ecdadımız, onları himaye etmekle hata etmiştir. Sultan Abdulhamid’in de
merhametinden dolayı haksızlığa maruz kaldığı belirtilir. Savaşta ve siyaset-i şeriyyede rakip
affedilmemelidir. Fırsat ele geçtiğine düşmanın başı ezilmeli, asla merhamet edilmemelidir.
7.
Bazı toplumların atalarının yaptığı hatalar kendilerine fatura edilmemeli, mazlum Müslümanlar
kendi dertleriyle baş başa bırakılmamalıdır. Mazideki hataları gerekçe göstermek yerine maziden ders çıkarma
yoluna gidilmelidir.
“Araplar Osmanlı’ya ihanet etti” sözünün doğruluk payı olmakla birlikte onların hatalarından
torunlarını sorumlu tutmak doğru olmaz. Kimse bir başkasının suçundan sorumlu değildir. 114 Suçlanması
gerekenler Mescid-i Aksâ’yı savunma uğruna ihtilâle direnen bu günkü Filistinliler değil, İsrail zulmüne sessiz
kalan Batı karşısında ezik müslüman idarecilerdir. Batı’nın din adamı kisvesinde içimizdeki hainleri
kullanarak entrika kurmadaki mahareti gözden kaçmamalıdır. Nitekim Osmanlı’nın yıkılış sürecinde türlü
fitnelerle, değil Arapları, birçok önemli kanaat önderlerini dahi kandırmış, daha sonra bu aydınlar hatalarını
anlamışlardır. Ayrıca Batı, sadece Filistin’in değil, tüm Müslümanların düşmanıdır. Bosna, Afganistan, Mısır,
Keşmir, Myanmar vs. mezalimine sessiz kalması bunun delilidir.
8.
Hilafet müessesesi bir türlü tekrar oluşturulmalıdır. Çünkü İslam kültüründe imama itaat
emredilmektedir ve Müslümanların başında bir imam olması caydırıcı bir güç olması ve düşmanın kendisinden
korkması için yeterli bir nedendir.
C.
Cihadın Dindeki Rolü
Allah Teâlâ; “Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın” buyurmuştur.115
Hz. Peygamber (sav); “Ey insanlar! Düşmanla savaşmayı arzulamayın ve Allah’tan afiyet isteyin.
Fakat düşmanla karşılaşırsanız sebât edin ve cennetin kılıçların gölgesinden geçtiğini bilin. Ey Kitab’ı
Enfâl 8, 60.
Şeybânî, el-Asl, VII, 438; Merginânî, el-Hidâye, II, 380; Mavsılî, el-Muhtâr, IV, 120.
112
Ebû Davud, Hudud, 17; Tirmizi, Siyer, 29.
113
Buhari, Cihad, 19; Müslim, Mesâcid, 54; Muvatta, Câmi’, 31.
114
Fâtır 35, 18.
115
Bakara 2, 190: َّللا الهذ۪ ينَ يُقَا ِتلُونَ ُك ْم
ِ س ۪بي ِل ه
َ َوقَا ِتلُوا ف۪ ي
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indiren, bulutları sevk eden ve müttefik orduları hezimete uğratan Allahım! Kâfirleri hezimete uğrat ve onlara
karşı bize yardım eyle” buyurmuştur.116
Bu ayet-, kerime ve hadis-i şerif’ten kısaca şunlar anlaşılmaktadır:
1.
İslâm barış dinidir. Mecbur kalmadıkça savaş tercihimiz değildir.
2.
Müslümanlar bir düşman saldırısına maruz kalıp savaş kaçınılmaz olmuşsa savaşmak gereklidir
ve savaştan kaçmak haramdır.
3.
Cennet ehli olmak o gün sebat etmekten geçer. Cihad esnasında ölen Müslüman şehittir ve
cennet onu beklemektedir.
4.
Müslüman din ve vatan müdafaası adına gerekeni yapar ve Allah’tan yardım ister. Sefer bizden
zafer Allah’tandır. Müslüman ihlaslı olursa Allah yardım eder. Müslümanları binlerce melek ve gözle
görünmez ordularla destekler.
Müslüman için cihadın neticesi her durumda hayırlıdır. Müslüman hayatını kaybetse şehit olup cenneti
kazanmakta, savaşı kazanırsa büyük ecir ve gazilik şerefi elde etmektedir.
Düşmana karşı yapılacak olan cihad, normal şartlarda farz-ı kifayedir. Olağanüstü hâllerde (nefîr-i
âmm yani; vatan müdafaası durumunda) ise, farz-ı ayn olur.117 Bu gün Filistin halkı hakkında farz-ı ayn, diğer
Müslümanlar hakkında farz-ı kifâye hükmündedir.
Allah Teâlâ; "Hoşunuza gitmese de kıtal (savaş) size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey
hakkınızda hayırlı olabilir. Hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz"
buyurmuştur.118
Şer zannedilen bazı şeyler ders çıkarıldığı takdirde hayra dönebilir.
28 Şubat 1997’de ülkemizde İslamî değerler ve Müslümanlar hedef alınmış, bin yıl sürmesi planlanan
zulüm hesapları yapılmıştır. Ancak milletin iman mayasıyla yoğrulmuş sinesi bunu kabul etmemiş, en kısa
zamanda bu zulmün sahiplerini cezalandırmayı bilmiş ve Müslümanlar eskisinden daha güçlü konumlar elde
etmişlerdir.
Yine 15 Temmuz 2016’da Fetö terör örgütünün silahlı kuvvetlere sızmış elemanları Amerika güdümlü
olarak darbeye kalkışmış, fakat eski tecrübelerden ders almış olan milletimiz hayatı pahasına buna müsaade
etmemiştir. İlk anda bu kalkışma şer olarak başlasa da sonrasında din kisvesine bürünmüş, kendini Müslüman
gösteren ve dini değerleri suiistimal eden bir örgüt deşifre olmuştur.
Bu gün Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yapılan hunharca saldırılar bizim yüreğimizi yakmakta
olmakla birlikte acizliğimizi fark etmemize ve ileriye yönelik bir strateji belirlememize vesile olacaktır. Her
şey arttıkça kuvvetlenir, fakat zulüm arttıkça kopması yakındır.
SONUÇ
İsrail terör devletinin Filistin üzerinden Müslümanlara uyguladığı mezâlim karşısında Müslümanların
takınacağı tavır Mescid-i Aksâ’nın ve Orta Doğu’nun kaderini belirleyecektir. Peki, acaba bundan sonra ne
olacaktır?
1.
Ya Müslümanlar birlikte aktif pozisyon alıp elini taşın altına sokacak, bilfiil cihad edecek ve
kaybettiği onurunu kazanacak. Allah Teala da ona Bedir’de Hendek’te Malazgirt’te Çanakkale’de,
Kıbrıs’ta…. yardım ettiği gibi Müslümanlara yardım edecek, onları gözle görünmeyen ordularla
destekleyecek, böylece zulmü kaldırıp Müslümanın eliyle adaleti sağlayacak, sonuçta Müslüman dünyevî
izzet ve şerefini koruyacak.
2.
Yahut en kötü (!) ihtimalle bazı mücahitler öldürülecek ve şehit olacak, uhrevî şereflerin en
güzelini elde edecektir. Batı ise, Müslümana karşı cüret edemeyecek, cesaret bulamayacak, bir tecavüze
yeltendiğinde iki defa düşünmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla cihat neticesinde Müslümanın kaybedeceği
bir şey yoktur, Her halde kazanacaktır.
Buhâri, Cihad ve Siyer, 114; Müslim, Cihad ve Siyer, 6:  واعلموا أن، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وسلوا هللا العافية، َل تتمنوا لقاء العدو،أيها الناس
 اهزمهم وانصرنا عليهم، وهازم اْلحزاب، ومجري السحاب، «اللهم منزل الكتاب: ثم قال،»الجنة تحت ظالل السيوف
117
el-Muhtar, IV, 117; İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid Nihayetü'l Muktesid, I, 380-381; Kurtubî, el-Câmi’u liahkâmi’l-Kur’ân,
III, 27; Àlûsî, Ruhu'l-Meanî, II, 106.
118
ٰٓ َٰ ع
ٰٓ َٰ ع
Bakara, 2, 216: ََّللاُ َي ْعلَ ُم َواَ ْنت ُ ْم ََل تَ ْعلَ ُمون
َ سى اَ ْن تُحِ بُّوا
َ سى اَ ْن تَ ْك َرهُوا
شيْـٔا ً َوه َُو ش ٌَّر لَ ُك ْۜ ْم َو ه
َ شيْـٔا ً َوه َُو َخي ٌْر لَ ُك ۚ ْم َو
َ علَ ْي ُك ُم ْال ِقتَا ُل َوه َُو ُكرْ هٌ لَ ُك ۚ ْم َو
َ ِب
َ ُكت
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3.
İsrail’e müdahale edilmezse sırada Suriye, Ürdün ve Lübnan vardır. Sonra Mısır ve Mekke…
Zillet devam edecektir.
Müslümanlar olarak bugün ya aziz bir tavır sergileyip Kudüs için şerefimizle şehitler vereceğiz, fakat
Allah’ın yardımıyla zafer ve izzet kazanacağız. Ya da zelil şekilde Kutsal mekânlarımızın birer birer
çiğnenmesine göz yumacak ve göz göre göre Müslüman katliamı seyretmeye alışacağız.
“Allah’ın izniyle nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir.”119 Siyonist İsrail ve destekçisi
emperyalist Batı, teknik güç ve füzelere güveniyorsa Müslümanlar Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
güvenmelidir.120 Allah yerin ve göğün yegâne hâkimidir, mutlak tasarruf sahibidir. Göklerin ve yerin orduları
Allah’ındır.121 Belki de Allah’ın yardımı Müslümanların bunu hatırlamasını, unuttukları cihat faktörünü
devreye sokmalarını ve somut adımlar atmalarını beklemektedir.
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Bakara 2, 249: َّللا
َ َك ْم مِ ْن فِئَ ٍة قَل۪ يلَ ٍة
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َ ۪غلَبَتْ فِئَةً كَث
ْ
ْ
َ
ه
َ
ُ
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ِ ّلِل ُجنُودُ السهمَٰ َوا
ض َوكَانَ ه
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َ َُّللا
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(53)
Lala GASİMOVA BADALBEYLİ122
AZERBAYCAN'DA TOLERANS POLİTİKASI
THE POLICY OF TOLERANCE IN AZERBAIJAN
ÖZ
Yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında, dünya küresel ve ulusal değişimlerle
tanıştı. Günümüzde her toplum, aynı bölgede yaşayan farklı etnik gruplara özgü farklı alt kültürlerin bir arada
yaşaması bağlamında zorluklarla karşı karşıyadır. Sonuç olarak, farklı etnik gruplar ve itiraflar arasındaki
ilişki, karşılıklı saygı, tolerans ve çok kültürlülük sorunları üzerine yapılan araştırmalar özel bir önem
kazanmaktadır.
Modern Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları eski çağlardan beri birçok millete ev sahipliği yapmıştır.
Çok uluslu bir devlet olan Azerbaycan, hala ülkede kompakt bir şekilde yaşayan bir çok etnik gruba ev
sahipliği yapmaktadır - Udin, Kınalık, Buduq, Ləzgi, Tat, Talış, İngiloy, Qrız ve diğer küçük halklar. Makale,
Azerbaycan'da tolerans politikasının kendine has özelliklerini yansıtmaktadır. Farklı etnik ve dini topluluklar
arasında her zaman güçlü bir tolerans ve karşılıklı saygı geleneği vardır. Bu gelenekler, Azerbaycan'ın
bağımsızlığının yeniden kazanılmasından sonra daha da geliştirildi ve güçlendirildi. Ülkenin liderleri düzenli
olarak dini toplulukların temsilcileriyle buluşuyor ve onların sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar.
Azerbaycan genellikle uluslararası konferanslara ve dini etkinliklere ev sahipliği yapar. Ülkemiz kendi dinler
arası diyalog ve dini tolerans modelini oluşturmuştur. Azerbaycan'daki ulusal ve kültürel çeşitlilik nedeniyle
ülkemizde tolerans tutumu her zaman en üst düzeydedir. Ülkemiz çok etnikli ve çok dinli bir ülke olarak
bilinmektedir. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nde başarıyla uygulanan devlet politikası, bu kültürel, dilsel
ve etnik çeşitliliğin korunmasını amaçlamaktadır. Ülkemizin bu alanda ahlaki değerler açısından lider olması
ve dünya halkları tarafından paha biçilmez bir örnek olarak kabul edilmesinden gurur duyabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, mezhepler, tolerans.
ABSTRACT
In the end of the XX - beginning of the XXI century the world became familiar with global and national
changes. At present, any society is faced with problems arising in the context of coexistence of various
subcultures inherent in different ethnic groups living in a common territory. As a result, studies devoted to the
relationship between different ethnic groups and confessions, the problems of mutual respect, tolerance and
multiculturalism are acquiring special relevance.
The territory of the modern Azerbaijan Republic has been a place of settlement for many peoples since
ancient times. Being a multiethnic state, Azerbaijan is home to a number ethnic groups - Udins, Khinaligs,
Budugs, Lezgins, Tats, Talysh, Ingiloy, Gryz and other small peoples who live compactly in the country to this
day. The article shows a specific feature of the tolerance prevailing in the Republic of Azerbaijan. There are
have always been strong traditions of tolerance and mutual respect among different ethnic and religious
communities. These traditions have been further fostered and strengthened since Azerbaijan regained its
independence. The government constantly meets with the leaders of religious communities and displays
interest in their problems and needs. Azerbaijan often hosts international conferences and meetings of
religious representatives. Our country has established its own model of interfaith dialogue and religious
tolerance. Due to the national and cultural diversity existing in Azerbaijan, the atmosphere of tolerance in
Azerbaijan is always at the highest level. Our Motherland is famous as a multinational and multi-confessional
country. Today, the state policy, which is successfully implemented in the Republic of Azerbaijan, is aimed at
preserving this cultural, linguistic and ethnic diversity. We have the right to be proud that in terms of spiritual
values our country occupies a leading position in this area and is perceived by the peoples of the world as an
irreplaceable example.
Keywords: Azerbaijan, religious denominations, tolerance.
Azerbaycan Cumhuriyeti; Cumhurbaşkanına bağlı Yönetim Akademisi; "Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika" doktora
öğrencisi; E-posta: lalabadalbeyli@hotmail.com
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Мир сегодня напряжен. Вокруг происходят войны, совершаются акты терроризма,
проявляется ненависть на религиозной или национальной почве. Миру сегодня не хватает мира
и спокойствия, терпимости и толерантности. Азербайджан в этом плане может быть ярким
примером мультикультурализма. Азербайджан – образец миролюбивой и толерантной страны.
Видас Каваляускас,
профессор Литовского университета
образовательных наук123
В мировой истории конец ХХ – начало XXI века ознакоменовались глобальными и
национальными изменениями. В настоящее время любое общество сталкивается с проблемами,
возникающими в контексте совместного проживания различных субкультур, присущих различным
этносам, проживающим на общей территории. В результате этого особую актуальность обретают
исследования, посвященные вопросам взаимоотношения между различными этносами и конфессиями,
проблемам взаимного уважения, толерантности и мультикультурализма.
Необходимо отметить, что развитие каждого общества проходит при взаимовлиянии и
взаимообогащении различных культур, каждой из которых присущи свои особенности, и при этом
ценности одной культуры не соответствуют или даже кардинально отличаются от особенностей
другой. В результате недопонимания, нежелания относиться к особенностям других людей и культур
с уважением и принятием возникают дискриминация и нетерпимость, а порой даже столкновения,
перерастающие в серьезные вооруженные конфликты.
Территория современной Азербайджанской Республики издревле являлась местом поселения
многих народов. Будучи полиэтническим государством, Азербайджан является родиной ряда
автохтонных этносов – удинов, хыналыгов, будугов, лезгин, татов, талышей, ингилойцев, грызов и
других малочисленных народов, которые по сей день компактно проживают в стране. Например,
хыналыги, считающиеся одними из самых древних поселенцев на территории Азербайджана,
отличаются своеобразными этнографическими особенностями. Этот этнос обладает единственным в
мире языком и поселением, т.е. в мире существует только одно село и язык хыналыг, и расположено
это село на территории Губинского района. Неслучайно, Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 декабря 2007 года историческая территория села
Хыналыг была объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим
заповедником «Хыналыг».124
То же самое можно сказать и про удинский этнос, который на этнической карте мира компактно
проживает лишь на территории нашей республики; живущие в поселке Нидж Габалинского района
удины сохраняют свой язык, религию, обычаи и традиции.
Помимо автохтонных этносов, в Азербайджане проживают русские, татары, украинцы, евреи и
т.д. Как отметила на состоявшейся в городе Габале III Летней международной школе
мультикультурализма «Мультикультурализм как образ жизни в Азербайджане: национальные и
религиозные ценности» (июль, 2016) Ирина Кунина, преподающая предмет «Азербайджанский
мультикультурализм» в итальянском Университете Сапиенца, все «эти народы вместе с
азербайджанскими тюрками составляют единый полиэтнический азербайджанский народ… Только в
Баку действует более двадцати различных культурных общин. Среди них – русская, украинская,
курдская, лезгинская, славянская, татская, татарская, грузинская, ингилойская, талышская, аварская
общины, общества турок-ахыска, европейских и горских евреев, грузинских евреев, немцев и греков.

Алекперова Дж. «Азербайджан – образец миролюбивой и толерантной страны». Газета «Эхо», 26 апреля 2017. с. 1, 4.
Джафарова Н. «Музей» этнографических сокровищ. Журнал «Мультикультурализм» как отражение межкультурного
диалога. Газета «Эхо», 11 августа 2016. №143 (3782). С. 1, 5.
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В целом, такие общины существуют во всех районах с компактным проживанием этнических
меньшинств».125
Неудивительно, что 2016 год был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым «Годом
мультикультурализма». В связи с этим в Азербайджане на высоком государственном уровне
проводились широкомасштабные мероприятия, посвященные вопросам истории, культуры, диалога
цивилизаций и мирного сосуществования различных религий и конфессий. В то время как лидеры ряда
европейских стран (Германии, Великобритании и Франции) официально заявили, что в их странах
мультикультурализм потерпел крах, систематизация и анализ развития азербайджанской модели
мультикультурализма, сохранения представителями различных народов и религий своей
идентичности, проживание в условиях взаимного уважения друг другу представляет особую
актуальность.126
Специфической чертой царящей в Азербайджанской Республике толерантности является
отношение представителей различных религиозных конфессий друг к другу и государства к ним в
целом и частности. Принимая руководителей конфессий, Президент Ильхам Алиев проводит с ними
консультации, официально поздравляет всех верующих со знаменательными религиозными
праздниками и церемониями. Целый ряд священных мест, памятников, религиозных символов и
предметов реставрируется и охраняется со стороны государства. Азербайджан и азербайджанский
народ всегда был пристанищем и убежищем не только для приверженцев других религий, но и разных
течений. До сих пор не было ни одной этнической или же религиозной группы, которая, поселившись
на территории Азербайджана, покинула бы страну по причине нетерпимости и преследования.
Религиозные и этнические группы, поселившиеся на территории Азербайджана в разную
историческую эпоху, не только не чувствовали себя здесь чужими, но и слившись с местным
населением, установили родственные связи, боролись за наш государственный суверенитет и
территориальную целостность. Азербайджанский народ всегда отличался своей специфической
чертой толерантного отношения к религиям и религиозно-философским течениям не только на
Востоке, но и во всем мире.127
Проблемы и опасности, с которыми сегодня столкнулось человечество, можно устранить
только усилиями всех народов и государств. Поэтому для обеспечения совместного проживания всех
культур необходимо организовать их диалог, с уважением относиться к ценностям и особенностям
иных культур, которые передаются из поколения в поколение. Различия между культурами всегда
существовали и будут существовать. Однако к этим различиям следует относиться как к движущей
силе человечества. Культурное разнообразие и общие ценности должны быть одним из основных
условий для сохранения мира и безопасности во всем мире. Международные события в данной сфере,
в том числе объявление Генеральной Ассамблеей ООН 2001 года «Годом диалога между
цивилизациями», 2010 года – «Международным годом сближения культур», «Альянса цивилизаций»
и т.д. – все это является еще одним свидетельством того, какое большое значение в мире придают
культуре и культурному диалогу.128
На открытии международной конференции «Наследие под угрозой: перспективы
исторического городского ландшафта», которая проходила в Баку в 2012 году, Президент ICOMOS

Участники III Международной школы мультикультурализма стали гостями удинов в Нидже.
https://azertag.az/ru/xeber/Uchastniki_III_Mezhdunarodnoi_shkoly_multikulturalizma_stali_gostyami_udinov_v_Nidzhe973868
126
Heydər Əliyev – Ümummilli lider. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyatı, 2004, 774 s. С. 5.
127
Оруджов Г. Толерантность в Азербайджане. С. 422. https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/ 2015/01/ORUDJOVGidayat-%d0%9e%d0%a0%d0%a3%d0%94%d0%96%d0%9e%d0%92-%d0%93 %d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%8f%d1%82%d0%a2%d0%9e%d0%9b%d0%95%d0%a0%d0%90%d0 %9d%d0%a2%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%ac-%d0%92%d0%90%d0%97%d0%95%d0% a0%d0% 91%d0%90%d0%99%d0%94%d0%96%d0%90%d0%9d%d0% 95.pdf
128
Əliyeva S.A. Azərbaycan Respublikasının qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərarası diqloqda iştirakı (müqayisəli-siyasi
təhlil). Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. B., 2016. 28 s. С.
13, 15.
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Густаво Араоз отметил: «Культурное наследие должно быть объединяющей силой, а не
разделительным фактором».129
Развитие межкультурного и межцивилизационного диалога является одним из основных
направлений внешней политики Азербайджана. Одним из них является «Бакинский процесс» –
инициатива, направленная на развитие диалога и сотрудничества между различными культурами
мира. В 2008 году в Баку на Форум министров культуры стран – членов Совета Европы были
приглашены также министры культуры стран – членов Организации исламского сотрудничества, что
вызвало огромный резонанс в мире. А в 2009 году на встречу министров культуры стран – членов
Организации исламского сотрудничества были приглашены министры культуры из Европы. То есть
по инициативе нашей республики начался очень важный новый процесс. 130
Таким образом, сложившись как региональная инициатива, впервые выдвинутая Президентом
Ильхамом Алиевым в 2008 году, «Бакинский процесс», начиная с 2010 года, стал превращаться в
глобальное событие. В основе выдвижения Азербайджаном такого глобального процесса стоит фактор
разнообразия религиозных общин, этнических групп, а также культурное многообразие, сложившееся
исторически на территории Республики. 12 июня 2018 года в Париже при поддержке Фонда Гейдара
Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО был
отмечен 10-летний юбилей «Бакинского процесса».
С превращением «Бакинского процесса» в глобальное движение в Баку прошли
международные форумы и конференции, посвященные развитию межкультурного и
межцивилизационного диалога в мире. Среди этих мероприятий можно назвать Саммит религиозных
лидеров мира (2010), всемирные форумы по межкультурному диалогу (2011, 2013, 2015, 2017, 2019),
Международные гуманитарные форумы (ежегодно, начиная с 2011 года), VII Глобальный форум
альянса цивилизаций ООН (2016) и т.д. Также следует отметить, что наряду с привлекательным
местом для туристов, Азербайджан превратился в арену проведения республиканских и
международных конференций и симпозиумов, посвященных развитию традиций толерантности и
межкультурного диалога. Это такие конференции, как «Удины: вчера, сегодня и завтра» (2012),
«Укрепление религиозной толерантности (Азербайджанская модель, вызовы в регионе ОБСЕ и за ее
пределами)» (2014), «Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель
мультикультурализма Азербайджана» (2016), «Прошлое и настоящее Албанской Апостольской
церкви» (2016), «Образец толерантности – Азербайджан» (2017), «Толерантный Азербайджан» (2019),
«От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству» (2019), «Межрелигиозный
диалог и борьба с радикализмом» (2019) и многие другие.
На всех этих мероприятиях, наряду с волнующими мировое сообщество прочими проблемами,
широко обсуждался также вопрос о толерантности и мультикультурализме. В последнее время к
мультикультурализму часто обращаются как к последнему варианту решения этно-национальных
проблем, существующих в современных обществах. Также мультикультурализм воспринимается в
качестве модели социокультурного поведения и соответствующей политической стратегии, выступает
в роли реакции на феномен культурного разнообразия и опирается на общий принцип равенства.
Мультикультурализм, считающий, что данный принцип необходимо применять как в культурной, так
и в политической жизни, превратился в самое интересное и, в то же время, неоднозначно
воспринимаемое явление современности.
Напомним также о крупных международных событиях, которые прошли в Азербайджане и
способствовали налаживанию диалога между различными народами и культурами: «Евровидение»
(2012), первые Европейские игры (2015), 42-я Всемирная шахматная олимпиада (2016), IV Игры
исламской солидарности (2017) и многие другие.
Дементьева В. В Баку проходит конференция «Наследие под угрозой: перспективы исторического городского
ландшафта». // http://ru.apa.az/news/221205
130
Мехтиев Р. V Бакинский международный гуманитарный форум – площадка мирового масштаба, которая дает
понимание, в каком направлении обществу надо двигаться. Журнал «Мультикультурализм», № 3, 2016, с. 12-32. С. 21.
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Роль всех вышеперечисленных мероприятий в налаживании тесных связей между различными
народами, представителями разных конфессий и культур подчеркивали и подчеркивают все
участники форумов, конференций, сессий и прочих подобных мероприятий. Приведем, как мы
считаем, наиболее наглядно показывающую суть дела статью писателя Рауля Ловери Контрераса
«Напрасны ли были жертвы?», опубликованную в газете The PortervilleRecorder и посвященную
предыстории Бакинского международного форума: «Что могло объединить рожденного в Испании
римско-католического священника, епископа баптистов из Гватемалы (Южная Америка) и
мусульманского имама из Лос-Анджелеса? Все вместе они летели на самолете в Стамбул, а потом в
Баку – на участие в гуманитарном форуме. Затем вместе посетили поселок Красная слобода в Губе,
где горские евреи традиционно проживают вместе с азербайджанцами».131 Эти слова прекрасно
характеризуют всю специфику толерантности, сложившейся в Азербайджане.
И, наконец, несколько слов следует сказать о деятельности Бакинского международного центра
мультикультурализма, который был создан в 2014 году по Распоряжению главы государства. Менее
чем за 2 года своего существования центр организовал преподавание курса «Азербайджанский
мультикультурализм» в 13-ти зарубежных университетах, расположенных в Италии, Чехии,
Швейцарии, Германии, Португалии, Турции и т.д. Помимо этого, центром за рубежом периодически
организовываются конференции и круглые столы, например, конференции «Азербайджанский
мультикультурализм и Кавказская Албания (удины)» (Рим), «Азербайджанский мультикультурализм:
исторический опыт и модель общества будущего» (Берлин), «Мультикультурализм и межрелигиозная
толерантность: опыт Азербайджана и его значение для Европы» (Стокгольм) и т.д.132
Также необходимо отметить печатные издания, подготовленные при поддержке Бакинского
международного центра мультикультурализма. Это периодически издающийся с 2016 года журнал
«Мультикультурализм», научные труды «Литературно-художественные истоки азербайджанского
мультикультурализма», «Научно-философские и публицистические истоки азербайджанского
мультикультурализма»
и
«Политические
и
правовые
истоки
азербайджанского
мультикультурализма», подготовленные при интеллектуальной поддержке Национальной академии
наук Азербайджана, благодаря которым мультикультурализм поднялся на уровень научной
дисциплины.133
Итак, специфическими чертами царящей в Азербайджане толерантности являются: отношение
представителей различных религиозных конфессий и этносов друг к другу и отношение к ним на
высшем государственном уровне, превращение республики в центр проведения различных
мероприятий как республиканского, так и регионального и международного уровня, посвященных
изучению вопросов толерантности и мультикультурализма, на которых самое активное участие
принимают Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент республики Мехрибан Алиева, тем
самым демонстрируя, какое высокое значение придается развитию диалога между различными
конфессиями, народами и культурами.
Также следует отметить, что толерантность и мультикультурализм в Азербайджане тесно
связаны с разработанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым идеологией
азербайджанства. Азербайджанцы, гордясь своими родным языком, литературой, музыкой,
экономикой и нравственно-моральными ценностями, стали носителями двух важных особенностей,
присущих идеологии азербайджанства. Первой из них является сознание государственности, а второй
– толерантность. Толерантность обусловлена наличием у азербайджанцев позитивной этнической
идентичности.

Мехтиев Р. V Бакинский международный гуманитарный форум – площадка мирового масштаба, которая дает
понимание, в каком направлении обществу надо двигаться. Журнал «Мультикультурализм», № 3, 2016, с. 12-32. С. 27.
132
Наджафов Э. Пропаганда достижений азербайджанского мультикультурализма в мире. Журнал
«Мультикультурализм», Б., № 1, 2016, с. 48-53. С. 52.
133
Ализаде А. Точная идеологическая цель – мультикультурализм. Журнал «Мультикультурализм», Б., № 1, 2016, с. 2836. С. 35.
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Другая важная особенность идеологии азербайджанства Гейдара Алиева состоит в достижении
стабильности в обществе в широком смысле. Здесь понятие «стабильность», наряду с политическим,
идеологическим и экономическим аспектами, предусматривает также непротиворечивость
межгрупповых нравственных и этнических отношений. Этот аспект идеологии исходит из позиции
тесной взаимосвязи всех сторон азербайджанства с государственностью.134
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(54)
Dr. Ali AÇIKGÖZ135; Dr. Oğuzhan KOÇER136
BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI KAPSAMINDAKİ TEHDİT UNSURLARI
THREAT ELEMENTS WITHIN THE SCOPE OF BIODIVERSITY PROTECTION

ÖZ
Ekosistem yeryüzünde bir bütünlük içerisinde bulunmakla beraber, bu düzen içerisinde bulunan
unsurlardan birinde oluşabilecek problem veya düzensizlik tüm ekosistemi etkileyebilecektir. Ekosistemin
biyoçeşitliliği ile direnci arasında doğrusal bir orantı olup, canlılar bütününün kendilerine ait ekosisteminde
oksijen üretimi, su temizliği, toprak temizliği, besin zincirinin parçası olma, erozyona engel olmak gibi
görevleri bulunmaktadır. Ekosistem içerisinde bulunan herhangi bir öğenin yok olma veya çekilme
durumunda ekosistem etkilenecektir. Tabiatta bulunan bitkilerin çoğundan insanoğlu tarafından, bitkisel yağ,
yiyecek, baharat, hayvan yemi, yakıt, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak faydalanılmaktadır. Tarım
alanlarının genişletilmesi ve aşırı otlatma, çorak alan ıslahları, tarımsal mücadele kaynaklı kirlenme, düzensiz
imar, sanayileşme, doğadan düzensiz toplamalar biyoçeşitliliği tehdit eden etmenler arasında
söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Biyolojik çeşitlilik, Biyogüvenlik, Ekoloji.

ABSTRACT
Although the ecosystem is in integrity on earth, a problem that may occur in one of the elements in this
order may affect the entire ecosystem. There is a linear ratio between the biodiversity and the resistance of
the ecosystem, and all living things have duties such as oxygen production, water cleaning, soil cleaning,
being a part of the food chain, and preventing erosion in their ecosystem. In case of extinction or withdrawal
of any element in the ecosystem, the ecosystem will be affected. Most of the plants in nature are used by human
beings as vegetable oil, food, spice, animal feed, fuel, and ornamental plants in parks and gardens. Expansion
of agricultural areas and overgrazing, wasteland improvement, pollution caused by agricultural struggle,
irregular development, industrialization, irregular collections from nature can be said among the factors that
threaten biodiversity.
Keywords: Biodiversity, Biological diversity, Biosecurity, Ecology.
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GİRİŞ
Yeryüzünde yaklaşık olarak 270 bin bitki bulunurken, bu bitkilerden 25 bini tıbbi amaçlı, 10 bini ise
besin olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiler yeryüzüne eşit olarak dağılmamakla birlikte tropik iklim
bölgelerinde çeşitlilik fazla iken kutuplar yönünde azalış göstermektedir. Endonezya takım adaları ile Güney
Amerika’nın kuzey bölümleri tür olarak zengin bölgelerdir. Biyoçeşitlilik bakımından tür çeşitliliği yanında
endemik tür sayısıda önemlidir. Yurdumuzun da içerisinde bulunduğu Iran Turan bölgesi endemik tür olarak
ön sırada yer alırken, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafyası bölgeleri takip eder. Ülkemizde bulunan
endemik bitkilerin, 800 kadar türü Akdeniz, 380 türü Doğu Anadolu ve 280 türünün İç Anadolu, bölgesinde
bulunduğu bildirilmektedir (Arslan, 2010).
Bir yerin faunasını orada bulunan hayvan türlerinin tümü, florasını ise orada bulunan bitkilerin tümü
oluşturmaktadır. Bu bitki ve hayvan türlerinin tümü ise o o bölgenin biyolojik çeşitliliğini veya
biyoçeşitliliğinin oluşturmaktadır. Biyoçeşitlilik doğal dengenin korunması ve yaşamın devamı için elzem bir
durumdur (Akın, 2009). Başka bir deyişle Biyoçeşitlilik, genetiği farklı olan canlıların oluşturduğu, farklı
fonksiyonları olan, değişik ekosistemlere dağılan, tür ve sayı olarak oldukça zengin canlı birlikteliğinin
meydana getirmiş olduğu yaşam alanlarıdır (Çepel, 2003). Biyoçeşitlilik bir yerde ne kadar fazlaysa
ekosistemdeki enerji akışı ile madde dolaşımı güven içerisinde bulunmaktadır. Canlıların yaşam alanları
üzerinde oluşabilecek herhangi bir farklılık birey sayısını ve tür sayısını direkt olarak etkilemektedir (Çepel,
2003). Ekosistemin düzenlenmesi için biyoçeşitlilik önemli bir unsur olup, düzenli bir ekosistem çere sorunları
ve krizlerinin oluşumunun önüne geçecektir. Ekosistem üzerindeki kuraklık, çölleşme, erozyon, sel baskınları,
su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, küresel ısınma Biyoçeşitlilik üzerinde direkt bir etkiye sahiptir.
Bunun yanında bitkilerin fazla gereğinden fazla kullanımı ile düzensiz ve aşırı avlanma biyoçeşitliliğin
azalmasında büyük paya sahiptir. (Akın, 2009).
İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimindeki biyoçeşitlilik milyonlarca yıldır süregelen evrimsel bir
süreçle oluşmuştur. Biyolojik çeşitliliğin korunması insanoğlunun kendi faydasına olup canlılığın devamı için
büyük önem arz etmektedir (CBD, 2009; UNESCO, 2011). Biyolojik kaynaklar üzerine medeniyetler inşa
edilmiş olup doğal kaynaklardan insanlık her dönemde büyük oranda yararlanmıştır. Sanayide hammadde,
turizm, besin maddesi, ilaç hammaddesi gibi alanlardan elde edilen gelirler biyoçeşitliliğin ekonomi ayağını
oluşturmaktadır (Akın, 2009; CBD, 2009). Bu bağlamda biyoçeşitliliğin muhafazası modern dünyada oldukça
önemlidir. Fakat; iklim değişikliği doğal kaynakların azalması veya tükenmesi gibi çevreyle ilgili birçok
problemin yanı sıra insanların bilinçsiz kullanımları nedeniyle birçok türün soyu tükenmektedir (Bruni,
Chance, ve Schultz, 2012; Lee ve Grace, 2010).
Biyoçeşitlilik
Dünyanın başlangıcından bu yana birçok doğa olayı yaşanarak süre gelmiştir. Bunlardan volkan
patlamaları, seller gibi doğal kaynaklı krizler meydana gelmiş, yüzbinlerce canlı türü nesli tükenirken, bir o
kadar yeni canlı türü de ekosisteme katılmıştır. Dünyada birçok çevresel kriz meydana gelmesine rağmen
canlılık, varlıklarını devam ettirebilmiştir. İklim olaylarında meydana gelen ani ve düzensiz değişimler
heyelanları, erozyonu, çölleşmeyi, orman yangınlarını ve sel felaketlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden
mevcut tarım arazilerini etkileyecektir bunun yanı sıra nüfustaki artış ile de beraber yeni tarım arazisi
gerekecektir. Yeni tarım arazisi açılması o bölgenin ekosistemini etkileyecek ve canlılar için hayati tehditler
oluşturacaktır. Bu şekilde insan etkisi ile biyoçeşitliliğin azalmasında son 300 yılda büyük bir artış olmuştur.
Örneğin 3-5 milyon yıl önce bin yıllık bir dönem de 1-2 tür yok olurken son dönemde bu sayı 10-15 bine,
günümüzde ise 20-40 bin civarında türün yok olabileceği varsayılmaktadır (Akın, 2009). Biyoçeşitlilikdeki
bu azalma tüm ekosistemin etkilenmesine, toprak, su ve havanın yapısal bozulmasına zemin hazırlayacak bu
bozulmalar ise birçok yeni çevresel krize yol açacaktır.Biyolojik çeşitlilik veya bioçeşitlilik en açık şekilde,
"yaşam çeşitliliği"dir ve toplu olarak biyolojik organizasyonun tüm seviyelerindeki varyasyona atıfta bulunur
(Gaston,2004). Biyoçeşitlilik tanımların en önemlisi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde (Convention on
Biological Diversity/CBD) geçenidir. Sözleşmenin ikinci maddesinde “Biyolojik çeşitlilik, diğerlerinin yanı
sıra, karasal, deniz ve diğer su ekosistemleri ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil tüm
kaynaklardan gelen canlı organizmalar arasındaki değişkenlik anlamına gelir: buna türler içindeki, türler
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arasındaki ve ekosistemlerdeki çeşitlilik dahildir.” (Convention on Biological Diversity) tanımı geçmektedir.
Biyoçeşitlilik, doğal varyasyonun tüm form, seviye ve kombinasyonlarını kapsayan geniş ve birleştirici
kavramdır.Biyoçeşitliliği oluşturan pek çok unsur vardır. Bunlardan birinin etkilenmesi veya bozulması tüm
sistemleri ekilebilecektir. Bu unsurlar tablo 1 olarak verilmiştir (Heywood, 1995).
Tablo. 1. Biyoçeşitlilik unsurları
Ekolojik çeşitlilik
Genetik çeşitlilik

Organizma çeşitliliği

Biyomlar

Etki Alanları ve canlı âlemleri

Biyobölgeler
Manzaralar
Ekosistemler
Habitatlar
Nişler
Popülasyonlar

Filum (şubeler)
Familyalar
Cinsler
Türler
Alt Türler
Popülasyonlar
Bireyler

Popülasyonlar
Bireyler
Kromozomlar
Genler
Nükleotidler

Biyoçeşitliliğin Korunması
Biyoçeşitlikdeki azalma ve bazı türlerin yok olma tehlikesinde olduğunu gösteren en önemli çalışma
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUNC) tarafından sunulan, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan
Türlerin Kırmızı Listesi’dir. Bu liste belirli bir bölge veya ülkedeki nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan
türlerini kapsamaktadır. Kırmızı Liste en az 160.000 türü değerlendirmek istemektedir ancak bu sayı tür
çeşitliliği içerisinde az kalmaktadır. Bugüne kadar 134.400'den fazla tür Kırmızı Liste için değerlendirilmiştir,
bunların %41'i amfibiler, %34'ü kozalaklı ağaçlar, %33'ü resif inşa eden mercanlar, %26'sı memeliler ve
%14'ü kuşlar dahil olmak üzere 37.400'den fazla tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit
edilmiştir (The IUCN Red List of Threatened Species).
Bilimsel çalışmalar ile hazırlanan Liste, biyoçeşitlilik verileri için en geçerli kaynak, kabul
edilmektedir. Bu liste ile nesli tükenmekte olan canlıların belirlenme çalışması yapılmış bu çalışma ile de
biyoçeşitlilikdeki azalma gösterilmiştir.
Biyoçeşitliliği tehdit eden birçok faktör vardır. Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine yönelik problemler
ve tehditler özetle şunlardır (Demirayak, 2002):
•
Aşırı nüfus artışı sebebiyle ekonomik baskı ve mevzuat boşluklarından kaynaklanarak, kırsal
alanlarda, tarım alanlarının oluşumunda sorunlar yaşanmaktadır. Çiftçilerin gelirlerinin düşmesi ile yeni arazi
kazanmak için orman tahribatı, aşırı otlatma ile meraların fazla kullanımı ve bitkilerin fazla ürün alınması gibi
etmenler;
•
Geleneksel ve sürdürülebilir olmayan tarım yöntemleri ile fazla ürün alınamaması sebebiyle,
verimli toprak elde etmek için step alanlarında yapılan tahribat;
•
Tarımsal faaliyetlerin (çoğunluğu yasadışı orman kesimi ve mera açılması sonucu elde edilen)
5.1 milyon hektar alanda 5 ve 6. sınıf topraklarda gerçekleşmesi;
•
Verimli tarım topraklarından yaklaşık 460.000 hektarı, farklı amaçla kullanımı ve şehirsel alan
uygulamaları ile yok olması;
•
Kıyı habitatlarının tahrip edilmesi ile karasal ve deniz alanlarındaki pek çok hayvan ve bitki
türünün kaybolması;
•
Yaban hayvanlarının avlanması veya toplanması, balıkçılık ve avcılık, tıbbi bitkilerin
kontrolsüz toplanması veya sökülmesi ve bu süreçlerde yapılan kontrol ve takipsizlik;
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•
Tarımsal faaliyetlerde, çevreye duyarlılığa dikkat edilmeden yapılan teşvikler, ağır kimyasal
ve gübre kullanımı ile yanlış sulama projelerinin uygulanması;
•
Yanlış sulama ile tarım alanlarının tuzlanması;
•
Kıyı, deniz, sulak alanların ekosistemlerinin evsel atık, endüstriyel ve tarımsal kirlilikle
etkilenmesi;
•
Turizm sektörüne verilen teşviklerle kıyı habitatları, kumullar, lagünler, kıyı ormanları ve
verimli tarım alanlarının geri dönüşümsüz olarak tahrip olması;
•
Çevre koruma programlarında çalışan uzman ve teknik eleman azlığı;
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine yönelik yapılan bu problem ve tehdit sıralama tüm dünya için de
geçerli bir problemdir. Ekosistemin bütünlüğü ile bir bölgede yaşanan sorun diğer bölgelerinde etkilenmesine
yol açmaktadır.
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde devamını olumsuz etkileyebilecek ve
modern biyoteknoloji yöntemleri ile genetik yapısına müdahale edilerek değiştirilmiş olan canlı
organizmaların kullanımı ve güvenli bir şekilde taşınması konularında gerekli bir koruma oluşturulması için
düzenlenen Cartegena Protokolü, dünyada 11 Eylül 2003’de Türkiye’de ise 24 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. İmzacı taraf ülkelere protokol ile düzenlenen mekanizmaların işlerliğinin sağlanması için yasal, idari
ve kurumsal düzenlemeleri yapmak zorunluluğu getirilmiştir. 193 devletin taraf olduğu Cartagena
Biyogüvenlik Protokolü’nün ana anlaşması 29 Aralık 1992 tarihinde dünyada yürürlüğe girmiştir. Türkiye
ise Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 14 Mayıs 1997’de katılarak taraf olmuştur. Protokol’ün yürürlüğe 2004
yılında girmesine müteakip ulusal mevzuatta 2010 yılında çıkarılan 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile
detaylı düzenleme yapılmıştır. Bu kanun ile yapılacak başvurular için bilimsel esaslara uygun ayrı ayrı risk
değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
yürütülecektir ve kanuna aykırı eylemler adli, idari, hapis cezası ile cezalandırılmaktadır (Değer ve Açıkgöz,
2021).
SONUÇ
Ekosistemde çevre sorunlarından kaynaklanan bozulmalar, kıtlık, doğal kaynakların kullanımındaki
çatışmalar, aşırı nüfus artışları, çevre sorunlarından kaynaklanan göç, gibi toplumsal sorunlar sıralanabilir.
Burada dikkat edilecek husus, çevresel sorunların insan faaliyetleri sonucu gerçekleşmesi ve sorunların netice
itibari ile yine insanları da etkilemesidir. Nüfus artışı ile beraber gıda ihtiyacını karşılamak için yeni tarım
alanlarını açılması, barajların yapılması ve barınma ihtiyacını gidermek için yapılan konut inşaası artmıştır.
Bu durum beraberinde yeni çevre sorunları getirmiştir. Tüm canlıların ekosistemde belirli görevleri vardır.
Örneğin, hava, su ve toprağın temizlenmesi, oksijen üretmek, besin zincirinin bir parçası olmak, erozyonu
önlemek gibi. Ekosistemdeki bir unsurun çekilmesi ya da yok olması tüm ekosistemi etkileyecektir. Tüm
ekosistemler bir bütünlük içermektedir. Bir ekosistemi oluşturan etmenlerden birinde meydana gelen bir sorun
bütün ekosistemi etkilemektedir. Ekosistemde biyoçeşitlilik ne kadar fazla ise o ekosistemin direnci o kadar
fazla olacaktır. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bireylerden sivil toplum ve devlet
yönetimine kadar her düzeyde bilinç düzeyinin artırılması ve eğitim politikaları geliştirilmesi gerekmektedir.
Biyoçeşitliliğin yaşam döngüsü için önemi ele alındığında bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmede çevre bilinci
ve eğitiminin gerekliliğinin önemi görülmekte olup bu süreçte biyoçeşitliliğin özel bir yeri bulunmaktadır.
İleriki zamanlarda mevcut kaynakların bilinçli bir şekilde tüketilmesi, kullanılması ile önemli karar ve
sorumluluk almasında özellikle yeni nesillerin çevreyle ilgili beceri, bilgi ve tutumları oldukça önemlidir.
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