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EXCLUDING ISTANBUL METROPOLITIAN AREA, TÜRKİYE 

 

 

 

ÖZ 

Gelişmiş ülkelerde; yükseköğretim kurumlarının yapısı, genelde sahip oldukları öğrenci profili ile 

tanımlanır. Bu amaçla; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları önem arz etmekte ve bu 

sayıların oransal büyüklüklerine göre üniversitelerin öğretim yapıları tanımlanmaktadır.  Bu çalışmada, 

Marmara bölgesi içinde yer alan (İstanbul metropoliten bölgesi hariç) farklı statüdeki üniversitelerin, 

uluslararası literatürde anlam ifade eden parametreler kullanılarak, öğretim yapıları incelenmiş ve sınırlı 

veriyle de olsa öğretim kalitelerine değinilmiş ve bu alanlarda üniversiteler arasında bir sıralama yapılmıştır. 

Ayrıca ilgili üniversitelerin, ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

öncülüğünde uygulanan Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) esasındaki performansları 

değerlendirilmiştir.  Çalışma sonuçları göstermiştir ki; öğretim yapısı yönünden uygun vasıflara sahip 

olmayan üniversiteler, GYUE esasında da yeterli değildir. Bu çalışmada dikkate alınan üniversiteler, GYÜE 

esasında büyük farklılıklar arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Üniversite, Yükseköğretim, Performans Değerlendirme, Yenilikçi-Girişimci 

Üniversite Endeksi, Öğretim Yapısı, Öğretim Kalitesi 

 

 

 

ABSTRACT 

The student profiles of higher education institutions usually reveal the status of the relevant 

institutions.  The structure of higher education institutions, especially in developed countries, is usually 

defined by the student profile they have. For this purpose, the number of associate's, bachelor's, master's and 

doctoral students is important and the teaching structures of universities are defined according to the 

proportional sizes of these numbers. In this study, for different statues universities (excluding the metropolitan 

area of Istanbul) teaching structure and quality are evaluated on a national scale in the international 

literature that expresses the meaning of the university and using the parameters examined between the 

universities and the teaching structures in this area is made of a sort. In addition, the performance of the 

relevant universities on the basis of the Entrepreneurial-Innovative University Index (GYUE), which was 

implemented under the leadership of the Scientific and Technological Research Council of Türkiye 

(TÜBİTAK) in the country, was evaluated. The results of the study showed that the quality of universities that 

do not have the appropriate qualifications in terms of their teaching structure are also not enough in GYUE 

and the universities considered in this study present great differences on the basis of GYUE. 

Keywords: University, Higher Education, Performance Assessment, Innovative-Entrepreneurial 

University Index, Teaching Structure, Teaching Quality.  
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GİRİŞ 

Yükseköğretim kurumlarının sahip oldukları öğrenci profilleri, genellikle ilgili kurumların “küresel 

üniversite”, “araştırma üniversitesi”, “kampus üniversitesi”,  “kitle üniversitesi”, “şehir üniversitesi” ve “butik 

üniversite” gibi statülerini ortaya koymaktadır.  Özellikle son yıllarda düşük öğrenci sayısına sahip 

yükseköğretim kurumlarının yüksek performans gösteren üniversiteler içinde yer alması, konunun önemini 

bir kat daha artırmış ve bu kurumsal yapılar sorgulanır hale gelmiştir.  İlgili üniversitelerde lisansüstü öğretime 

ayrı bir önem verilmekte ve Humboldt üniversite modelinde benimsenen “özgürlük-yalnızlık” kavramı yerine 

“özgürlük-işbirliği” sloganı esasında yüksek toplumsal katkının sağlanması esas alınmaktadır. Üniversite 

kurumunun; öğrencilerini diploma sahibi yapma gibi temel görevlerinin yanında bilgi üreten ve bu bilgiyi 

toplum yararına paylaşan bir konuma kavuşması, ancak uygun öğretim yapısına sahip olması, öğretim 

kalitesinde asgari koşulları sağlanması ve başarılı bir şekilde yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde, özellikle Kuzey Amerika üniversite modelinde, değer yaratmaya yönelik bir 

anlayış hâkimdir.  Bu anlayışta üniversitelerin disiplinler arası işbirliği ile bilgi üretilmesi hedeflenmekte ve 

üniversiteler, mezunlarının “girişimci insan” niteliğine sahip birey olarak yetişmesi hedeflenmektedir.  Bu 

yükseköğretim kurumlarının, profesyonel bir idare tarzı ile yönetilmesine özen gösterilmektedir. Ülkemizde 

2547 sayılı kanunla yeni bir düzene kavuşturulan yükseköğretim sistemi, bazı farklılıklar mevcut olsa da, 

genelde Kuzey Amerika Yükseköğretim modeli esasında örgütlenmiştir. Aslında ilgili kanun; yukarıda bahse 

konu edilen esaslarının uygulanmasında, söylenen tersine engel olacak hususlara sahip değildir.  

Üniversitelerin performansı; her yıl bilimsel yayın verimleri, proje üretimleri, fikri mülkiyet alanındaki 

katkıları, öğretim yapısının uygunluğu, öğretim kalitesi ve öğrenci memnuniyeti gibi farklı alanlarda 

değerlendirilmektedir.  Değerlendirme sonuçları, kamuoyu ile paylaşılmakta ve üniversitelerin ülke ve dünya 

sıralaması içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.  Türkiye’de de 2000’li yıllardan sonra bu esasta çalışmalar 

yapılmış, bölgesel anlamda üniversiteler arasındaki farklılıkların en aza indirmesi ve kurumlar arası 

işbirliğinin artırması için üniversite birlikleri oluşturulmuş ve bir Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi 

(GYÜE) uygulanmaya başlanmıştır. 

Yazar, ülkemizdeki devlet üniversitelerin ‘girişimci ve yenilikçi üniversite’ anlayışı ile ilgili değişik 

dönemlere ait performansları üzerine araştırmalar yapmış ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmış 

(Tosun, 2004; 2006; 2015; 2016; 2019a) ve özellikle devlet üniversitelerinin performansları ve finans 

modelleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.  (Tosun, 2011, 2017, 2019b, 2020a ve 2020b) ve yakın 

zamanda ülkemizdeki yükseköğretim kurumları için GYUE değerleri ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak 

farklı çalışmalar yapmıştır (Tosun, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f ve 2020g).  Yazarın konuyla ilgili en güncel 

çalışmaları, araştırma ve vakıf üniversitelerin bu endeks esasındaki performansları üzerinedir (Tosun, 2021a, 

2021b, 2021c, 2021d ve 2021e). Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının veriminin değerlendirmesinde 

kullanılan GYÜE ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Er ve Yıldız, 2018; Koyuncuoğlu ve Tekin, 2019; 

Uslu vd., 2020; Yıldırım ve Yıldırım, 2020). Göksu (2020), devlet üniversitelerinin analitik bir yöntemle 

performans değerlendirmesi ile ilgili çalışma yapmıştır.  

Bu çalışmada, Marmara bölgesinde yer alan (İstanbul Metropoliten alanı dışındaki) yükseköğretim 

kurumlarının öğretim yapılarına değinilmekte, öğretim kaliteleri özgün parametreler ile değerlendirilmekte ve 

TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi esasındaki performansları 

üzerinde durulmaktadır.  Yükseköğretim yönetim sistemi ile ilgili ülkemizde güncel çalışmalar da yapılmıştır 

(İlhan ve Yelkenci, 2021; Oskaloğlu ve Çatı, 2022) 

 

MALZEME ve YÖNTEM 

Türkiye’de 2022 yılı itibariyle, 127’i devlet ve 79’ı vakıf olmak üzere toplam 206 yükseköğretim 

kurumu mevcuttur.  Bu çalışmada, Marmara Bölgesinde yer alan yükseköğretim kurumları dikkate alınarak 

bir değerlendirme yapılmıştır.  Çalışmada, özgün araştırma ortamına sahip ve İstanbul Metropoliten alanı 

içinde yer alan üniversiteler dikkate alınmamıştır. Ülkemizin en genç üniversitesi olan ve henüz öğrencisi 

bulunmayan Mudanya Üniversitesi de değerlendirme dışı bırakılmıştır. Özetle, bu çalışma kapsamında 1975 

ve 2017 yılları arasında kurulmuş ondört (14) Devlet ve bir (1) Vakıf üniversitesi değerlendirilmiştir (Tablo 

1).  Bu yükseköğretim kurumları; bölgenin kuzeyinde (Trakya) yer alan 3 devlet (Kırklareli, Tekirdağ Namık 
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Kemal ve Trakya), Güney Marmara’da 7 devlet (Balıkesir, Bandırma O.Eylül, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, 

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Yalova) ve Kocaeli yarımadasında 4 devlet (Gebze, Kocaeli, 

Sakarya ve Sakarya Uygulamalı Bilimler) ve 1 vakıf (Kocaeli Sağlık ve Teknoloji) üniversitesidir. Bölgedeki 

en eski üniversite Bursa’da 1975 yılında kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi ve en genç üniversitesi ise yine 

Bursa’da 2022 yılında kurulan Mudanya Üniversitesidir.   

 

Tablo 1. Çalışmada dikkate alınan üniversitelerinin öğrenci sayıları 

# Üniversite 

Kuruluş Kurumsal 

Statü 

 

Öğrenci Sayısı 

Yılı Yeri Önlisans Lisans Y.Lisans Doktora Toplam 

1 Balıkesir 1992 Balıkesir Devlet 8 112 20 381 1 513 299 30 305 

2 Bandırma O. Eylül 2015 Balıkesir Devlet 4 833 9 022 1 092 101 15 048 

3 Bilecik Ş. Edebali 2007 Bilecik Devlet 5 857 8 979 1 089 111 16 036 

4 Bursa Teknik 2010 Bursa Devlet - 5 821 1 548 225 7 594 

5 Bursa Uludağ 1975 Bursa Devlet 18 901 41 358 4 614 2 163 67 036 

6 Çanakkale O. Mart 1992 Çanakkale Devlet 12 722 29 294 4 370 703 47 089 

7 Gebze Teknik  1992 Kocaeli Devlet - 5 418 2 097 746 8 261 

8 Kırklareli 2007 Kırklareli Devlet 9 356 12 434 1 278 44 23 112 

9 Kocaeli S. ve Teknoloji 2009 Kocaeli Vakıf 2 748 122 - - 2 870 

10 Kocaeli 1992 Kocaeli Devlet 19 997 40 549 5 316 1 338 67 200 

11 Mudanya 2022 Bursa Vakıf - - - - - 

12 Sakarya U. Bilimler 2018 Sakarya Devlet 14 105 7 479 1 190 242 23 016 

13 Sakarya 1992 Sakarya Devlet 4 404 40 149 5 836 1 579 51 968 

14 Tekirdağ Namık Kemal 2006 Tekirdağ Devlet 10 201 14 424 1 572 243 26 440 

15 Trakya 1982 Edirne Devlet 11 214 26 667 2 860 679 41 420 

16 Yalova 2008 Yalova Devlet 5 842 7 145 793 240 14 020 

 Toplam 128 292 269 242 35 168 8 713 441 415 

Oran  (%) 29.06 61.00 7.97 1.97 100.00 

 

İlgili üniversitelerin kuruluş bilgileri ile güncel öğrenci sayıları, Tablo 1’de sunulmaktadır. Bu verilere 

göre, çalışma kapsamında yer alan tüm üniversitedeki öğrenci sayısı 441 415 olup, bunların % 29.06’sı 

önlisans, % 61.00 lisans, % 7.97’si yüksek lisans ve %1.97 doktora seviyesinde öğretim yapmaktadır.  Bu 

bölgedeki yükseköğretim kurumlardaki öğrencilerin % 44.65’i güney Marmara Bölgesi içindeki 

Üniversitelerde (6 üniversite), % 20.61’ı Trakya Bölgesindeki 3 üniversitede ve % 34.74’i Kocaeli 

yarımadasındaki 5 üniversitemizde yer almaktadır. En büyük öğrenci sayısı Bursa Uludağ ile Kocaeli 

Üniversitelerinde ve en küçük öğrenci sayısı ise Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde bulunmaktadır. 

Bu tabloda sunulan ilgili veriler; 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, üniversitelerin sahip olduğu değerleri 

temsil etmektedir.  

Bu kapsamda değerlendirilen 16 üniversite de, 2022 yılı başı itibariyle toplam 16 675 öğretim elemanı 

bulunmaktadır (Tablo 2).  Bu öğretim elemanlarının % 49.49’u öğretim üyesi ve 50.51’i öğretim ve araştırma 

görevlisidir.  Bir başka deyişle, bu üniversitelerde öğretim üyesi sayısı 8 727 ve öğretim görevlisi ve araştırma 

görevlisi sayısı 8 908’dir. Öğretim üyelerinin % 15.87’si (2 799) profesör ve % 11.35’i (2 001) doçent 

unvanına sahiptir.   Doktor öğretim üyesi sayısı ise 3 927 olup tüm öğretim elemanları içindeki oranı % 

22.27’ye karşılık gelmektedir (Tablo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

14 

Tablo 2. Öğretim elemanı dağılımları 

# Üniversite 

 Öğretim Elemanı 

Profesor Doçent Dr.Ö.Ü 

Toplam 

Öğretim 

Üyesi, 

ÖÜT 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

Toplam  

Öğretim 

Elemanı 

ÖET 

1 Balıkesir 209 179 268 656 259 361 1 276 

2 Bandırma O. Eylül 45 78 192 315 110 120 545 

3 Bilecik Ş. Edebali 62 82 209 353 251 102 706 

4 Bursa Teknik 55 50 147 252 86 183 521 

5 Bursa Uludağ 687 303 262 1 252 583 671 2 506 

6 Çanakkale O. Mart 312 266 508 1 086 456 507 2 049 

7 Gebze Teknik  114 78 127 384 119 297 735 

8 Kırklareli 34 84 241 359 251 240 850 

9 Kocaeli S. Ve Teknoloji 20 5 63 88 27 9 124 

10 Kocaeli 350 235 444 1 029 464 724 2 217 

11 Mudanya 6 0 19 25 2 2 29 

12 Sakarya U. Bilimler 57 61 163 281 254 77 612 

13 Sakarya 337 234 413 984 224 448 1 656 

14 Tekirdağ Namık Kemal 186 135 282 
603 

281 366 1 250 

15 Trakya 262 162 414 838 417 672 1 927 

16 Yalova 63 49 175 287 178 167 632 

Toplam 2 799 2 001 3 927 8 727 3 962 4 946 17 635 

Oran (%) 15.87 11.35 22.27 49.49 22.46 28.05 100.00 

 

Çalışma kapsamında öğretim yapısı; önlisans öğrenci sayısı-toplam öğrenci sayısı, lisans öğrenci 

sayısı-toplam öğrenci sayısı, lisansüstü öğrenci sayısı-toplam öğrenci sayısı ve yüksek lisans öğrenci sayısı-

doktora öğrenci sayısı oranları esasında değerlendirilmiştir. Öğretim kalitesi için öğretim elemanı başına 

düşen öğrenci ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranları dikkate alınmıştır.    

Çalışmada dikkate alınan bu üniversitelerin genel performansı için Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 

Endeksi (GYÜE) toplam puanı esasında değerlendirme yapılmıştır.   Bu endekste 5 alanda 23 parametre 

kullanılmaktadır. İlgili alanlar; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve 

etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşmedir.  Bu endeksin tanımında 

2018 yılı sonrasında girişimcilik ve yenilikçilik kültürü alanı çıkartılmış ve değerlendirme yeni tanımlanmış 

4 alanda yapılmaya başlanmıştır (Tosun, 2020a; Tosun, 2021a).  GYUE, yalnızca müracaat eden devlet ve 

vakıf üniversitelerinin tamamı için uygulanmakta ve ilk 50 sırada yer alan Üniversiteler açıklanmaktadır. 

 

DEĞERLENDIRME ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada ülkemizin Marmara bölgesinde yer alan (İstanbul Metropoliten Bölgesi hariç) 15 

yükseköğretim kurumunun (Balıkesir, Bandırma Onbir Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Bursa Teknik, Bursa 

Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Gebze Teknik, Kırklareli, Kocaeli, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Sakarya, 

Sakarya Uygulamalı Bilimler, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya ve Yalova) öğretim yapısı incelenmiş, öğretim 

kaliteleri temel bazı parametreler esasında irdelenmiş ve TÜBİTAK tarafından 10 yıldır uygulanan bir endeks 

doğrultusunda performansları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada dikkate alınan 15 ayrı üniversitede de 2021-

2022 yılı verilerine göre toplam 441 415 öğrenci öğretim görmekte ve 17 635 öğretim elemanı çalışmaktadır. 

Bu üniversitelerde öğrencilerin 397 534’ü (% 90.06) önlisans ve lisans seviyesinde yer almakta olup, yalnızca 

43 881’i (% 9.94) lisansüstü öğretim yapmaktadır. Ülke genelinde doktora yapan öğrencilerin yalnızca % 

12.25’i çalışma kapsamında dikkate alınan 15 üniversitede yer almaktadır. 

Çalışmada dikkate alınan yükseköğretim kurumları içinde en kalabalık yükseköğretim kurumları; 

sırasıyla Kocaeli, Bursa Uludağ, Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart, Trakya ve Balıkesir Üniversiteleridir. Bu 
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üniversitelerin tamamında öğrenci sayıları 30 000’in üzerindedir.  Bursa Teknik ve Gebze Teknik 

Üniversitelerinde önlisans seviyesindeki öğrenci yoktur.  Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde ise 

lisansüstü öğretim yer almamaktadır.   En yüksek yüksek lisans öğrencisi, sırasıyla Sakarya, Kocaeli, Bursa 

Uludağ ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinde bulunmaktadır. En yüksek doktora öğrencisi sayısı ise 

sırasıyla Bursa Uludağ, Sakarya ve Kocaeli üniversitelerinde yer almaktadır.  

Bir yükseköğretim kurumunun öğretim yapısının değerlendirilmesinde, Malzeme ve Yöntem 

bölümünde değinilen dört ayrı oransal büyüklük dikkate alınmıştır.   Bunlar içinde özellikle önlisans öğrenci 

sayısı-toplam öğrenci sayısı oranı (ÖÖL/ÖT), lisansüstü öğrenci sayısı-toplam öğrenci sayısı oranı (ÖLÜ/ÖT) ve 

doktora öğrenci sayısı-yüksek lisans öğrenci sayısı oranı (ÖD/ÖYL) önem arz etmektedir. Her bir üniversite 

için hesaplanan bu oransal büyüklükler, Tablo 3’de sunulmaktadır. Tabloda ilgili sütunların yanında verilen 

değerler, her bir kurumun dikkate alınan üniversiteler arasında nispi sırasını ifade etmektedir.  Bu değerlerin 

en küçüğü, ilgili alandaki en uygun üniversiteyi, en büyüğü ise en uygunsuz üniversiteyi temsil etmektedir. 

İlgili veriler şematik olarak Şekil 1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 3. Öğretim yapısı ile ilgili oransal büyüklük değerleri ve nispi sıralar 
      

Üniversite  

Adı 

Oransal Büyüklükler*  

ÖÖL/ÖT Sıra ÖL/ÖT Sıra ÖLÜ/ÖT Sıra ÖD/ÖLÜ Sıra 

 1 Balıkesir 0.268 4 0.672 3 0.060 13 0.165 8 

2 Bandırma O. Eylül 0.321 9 0.600 9 0.079 8 0.085 13 

3 Bilecik Ş. Edebali 0.365 10 0.560 10 0.075 9 0.093 12 

4 Bursa Teknik 0.000 1 0.767 2 0.233 2 0.127 11 

5 Bursa Uludağ 0.282 7 0.617 7 0.101 5 0.319 1 

6 Çanakkale O. Mart 0.270 5 0.622 6 0.108 4 0.139 10 

7 Gebze Teknik  0.000 1 0.656 4 0.344 1 0.262 2 

8 Kırklareli 0.405 12 0.538 12 0.057 14 0.063 14 

9 Kocaeli S. Ve Teknoloji 0.957 15 0.043 15 0.000 15 0.000 15 

10 Kocaeli 0.298 8 0.603 8 0.099 6 0.201 5 

11 Sakarya U. Bilimler 0.613 14 0.325 14 0.062 12 0.169 7 

12 Sakarya 0.085 3 0.773 1 0.142 3 0.213 4 

13 Tekirdağ Namık Kemal 0.386 11 0.546 11 0.068 11 0.131 9 

14 Trakya 0.271 6 0.644 4 0.085 7 0.192 6 

15 Yalova 0.417 13 0.510 13 0.073 10 0.232 3 

Ortalama Oran ( )         

 (*) ÖÖL = Önlisans öğrenci sayısı;  ÖL = Lisans öğrenci sayısı; ÖLÜ = Lisansüstü öğrenci sayısı;   ÖD= Doktora 

öğrenci sayısı; ÖYL = Yüksek lisans öğrenci sayısı; ÖT = Toplam öğrenci sayısı 

 

 

 
Şekil 1. Üniversitelerin öğretim yapılarını gösteren oransal büyüklükler (ÖÖL/ ÖT = Önlisans 

öğrenci yüzdesi; ÖL/ ÖT = Lisans öğrenci yüzdesi ve ÖLÜ/ ÖT = lisansüstü öğrenci yüzdesi). 
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Üniversitelerin öğretim yapılarının değerlendirilmesinde dikkate alınan birinci kriter, önlisans-toplam 

öğrenci sayısı oranıdır (ÖÖL/ÖT).  Bu oran, iki üniversitemiz (Bursa Teknik ve Gebze Teknik) için sıfırdır. 

Sakarya Üniversitesinde ise oldukça küçüktür. Bursa Uludağ ve Kocaeli Üniversitelerinde de nispi olarak 

yüksektir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitelerinde çok 

yüksektir. Diğer Üniversitelerde ise bu oransal büyüklük, 0.268 ile 0.417 arasında değişmektedir. Bu 

üniversite grubu içinde yer alan nispi olarak yüksek önlisans-toplam öğrenci sayısı oranına sahip Yalova ve 

Kırklareli Üniversiteleri ile çok yüksek değerlere sahip olan ve yukarıda değinilen iki Üniversite, Politeknik 

Üniversite kategorisinde (İleri Öğretim Kurumu) değerlendirilebilir. İlgili oranın 0.250’den büyük olduğu 

yükseköğretim kurumlarının da potansiyel olarak bu kategori içinde yer alması düşünülmelidir. Ancak 

ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin yeniden yapılanma sürecinde bu oransal büyüklüğün yeniden 

tartışılması gereklidir.  

Öğretim yapısı yönünden dikkate alınabilecek ikinci önemli kriter ise, lisansüstü öğrenci sayısı-toplam 

öğrenci sayısı oranıdır. Bu oran (ÖLÜ/ÖT), Gebze Teknik Üniversitemizde oldukça yüksektir.  Bursa Teknik 

ve Sakarya Üniversiteleri ise nispi olarak yüksektir.  İlgili oran; çok eski yükseköğretim kurumları olmasına 

rağmen, Bursa Uludağ, Kocaeli ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinde de vasat seviyedir.  Diğer 

üniversitelerimizde de bu oran çok düşük olup ilgili yükseköğretim kurumları öğretim yapılarını yeniden 

düzenlemeden, “araştırma üniversitesi” olma potansiyeline sahip değildir. Hatta bu yükseköğretim 

kurumlarının gelecekte İleri Öğretim Kurumu çerçevesinde değerlendirilmeleri muhtemeldir. 

Öğretim yapısı açısından önemli diğer bir kriter ise, doktora öğrenci sayısı-lisansüstü öğrenci sayısı 

oranıdır.  Bu oransal büyüklük, tek başına çok anlamlı değildir.   Bu büyüklüğün, ikinci kriterle (lisansüstü 

öğrenci sayısı-toplam öğrenci sayısı oranı) birlikte değerlendirilmesi uygundur.  Her iki oranın da büyük 

olması halinde, üniversitenin öğretim yapısı düzgündür.  Bu tanıma göre, Gebze Teknik Üniversitesi, öğretim 

yapısı yönünden uygun bir üniversitedir.  Bursa Teknik Üniversitesinde bu oransal büyüklük düşüktür.  Bursa 

Uludağ Üniversitesinde de bu oran büyük olmasına rağmen, lisansüstü öğrenci sayısı-toplam öğrenci sayısı 

oranı düşüktür. Yalova Üniversitesinde de benzer bir durum oluşmaktadır.    

Öğretim kalitesi yönünden iki ayrı oransal büyüklük (öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve 

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı) dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.  Öğretim üyesi 

başına düşen öğrenci sayılarında üniversiteler arasında büyük farklar vardır (Tablo 4). İlgili verilerin şematik 

gösterimi, Şekil 2’de sunulmaktadır.  Bu esasta tüm üniversitelerin ortalama değeri, 50.58 öğrencidir.   En 

düşük değer, Gebze Teknik Üniversitesine aittir (21.51).  Bu değer, gelişmiş üniversitelerdeki seçkin araştırma 

üniversitelerine çok yakın ve ülkemizdeki bazı araştırma üniversiteleri (ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi) ile 

yaklaşık aynı seviyededir.  Bu üniversiteden sonra sırasıyla Bursa Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversiteleri gelmektedir.  İlgili oran; Sakarya Uygulamalı Bilimler, Kocaeli ve Kırklareli 

üniversitelerinde çok yüksektir. Özellikle Sakarya Üniversitesinin bölünmesi ile kurulan Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesinde çok yüksek bir değere (81.91) ulaşmaktadır. Bu çalışmada dikkate alınan diğer 

üniversitelerde ise ilgili değer, ülke ortalaması seviyesindedir. Ülkemizin en eski yükseköğretim kurularından 

biri olan ve bölgenin en kalabalık üniversitelerinden biri olan Uludağ Üniversitesinde de bu oran, bölge 

ortalamasından fazladır.  İlgili oranın, bölgenin diğer önemli yükseköğretim kurumu olan Kocaeli 

Üniversitesinde de yüksek olması düşündürücüdür.   
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Tablo 4. Öğretim Kalitesi ile ilgili değerler ve nispi sıralar 

# Üniversite ÖT/ÖÜT Sıra ÖT/ÖET Sıra 

1 Balıkesir 46.19  7 23.75  9 

2 Bandırma O. Eylül 47.77  8 27.61  12 

3 Bilecik Ş. Edebali 45.42  6 22.71  6 

4 Bursa Teknik 30.14 2 14.56  2 

5 Bursa Uludağ 53.54  12 26.75  11 

6 Çanakkale O. Mart 43.36  4 22.98  7 

7 Gebze Teknik  21.51 1 11.23  1 

8 Kırklareli 64.38  13 27.19  10 

9 Kocaeli S. Ve Teknoloji 32.61  3 23.14  8 

10 Kocaeli 65.31  14 30.31  13 

11 Sakarya U. Bilimler 81.91  15 37.61  15 

12 Sakarya 52.81  11 31.38  14 

13 Tekirdağ Namık Kemal 43.85  5 21.15 3 

14 Trakya 49.42  10 21.50  4 

15 Yalova 48.85  9 22.18  5 

Toplam 50.58  25.03  

 

 

 
Şekil 2. Öğretim kalitesi temel göstergelerinin üniversitelere göre değişimi 

 

Öğretim kalitesi temel göstergelerinden biri de, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısıdır.  

Bölgede yer alan ve bu çalışmada dikkate alınan üniversiteler arasında en düşük değer, diğer oransal 

büyüklükte olduğu gibi Gebze Teknik Üniversitesine ve en yüksek değer Sakarya Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesinde görülmüştür.  Bursa Uludağ ve Kocaeli Üniversitelerinde ilgili oransal büyüklük, bölge 

üniversiteleri ortalamasından büyüktür.  Bunun, yukarıda değinilen diğer parametre (öğretim üyesi başına 

düşen öğrenci sayısı) ile birlikte ilgili üniversiteler için bir öğretim zafiyeti olduğu belirtilmelidir.  
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 Çalışmada dikkate alınan bölgeye ait yükseköğretim kurumlarının performansının 

değerlendirilmesinde, TÜBİTAK tarafından yönetilen bir endeks (Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi) 

dikkate alınmıştır.  Uygulama esaslarına bölüm 2’de değinilen bu endeks esasında üniversitelerin aldığı 

puanlar ve ortalama değer, toplu olarak tablo 2’de sunulmaktadır.  İlgili verilere göre, bu listeye dokuz (9) 

üniversite girebilmiştir. Balıkesir, Bandırma Onbir Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Kırklareli, Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi ve 2017’de kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hiç listeye girememiştir.  

Bu listeye, Yalova ve Trakya Üniversiteleri bir (1), Tekirdağ Namık Kemal ve Bursa Teknik Üniversiteleri üç 

(3), Çanakkale Onsekiz Mart dört (4) defa girebilmiştir. Sakarya Üniversitesi dokuz yıl ve Bursa Uludağ ve 

Kocaeli Üniversiteleri ise tüm yıllarda listede yer almışlardır.  Öğretim kalite yönünden düşük bir profil arz 

eden Sakarya, Kocaeli ve Bursa Uludağ Üniversitelerinin, bu alandaki performansları ilginçtir.  Bölgedeki 

eski yükseköğretim kurumlardan olan Balıkesir ve Trakya Üniversitelerinin düşük performansı da bu 

yükseköğretim kurumları yönünden düşündürücüdür. Her bir üniversite için ilgili değerlerin ortalaması (OTP) 

şematik olarak şekil 3’de verilmektedir.  Bu şekilde listeye giren dokuz (9) üniversitenin yer aldığı 

belirtilmelidir.  

 

Tablo 2. Üniversitelerin GYÜE esasında yıllara göre toplam puanları ve ortalama değerler. 
     Üniversite  

Adı 

Yıl  

OTP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Balıkesir - - - - - - - - - - - 

2 Bandırma O. Eylül  - -    - - 

3 Bilecik Ş. Edebali - - - - - - - - - - - 

4 Bursa Teknik - - - - 33.90 35.18 - - - 35.04 10.41 

5 Bursa Uludağ 37.0 39.9 43.24 46.87 45.26 47.41 54.53 48.2 49.1 46.71 42.38 

6 Çanakkale O. Mart 25.0 - - - - - 32.15 34.9 - 35.42 12.48 

7 Gebze Teknik  57.0 54.7 56.81 60.43 77.82 85.18 77.82 60.1 64.4 62.71 59.43 

8 Kırklareli - - - - - - - - - - - 

9 K. S. ve Teknoloji  - - - - - 

10 Kocaeli 37.0 44.0 41.75 41.27 41.81 43.28 50.13 47.8 47.7 42.85 43.76 

11 Sakarya U. Bilimler  - - -- - - 

12 Sakarya 29.0 - 29.63 44.83 43.78 42.98 54.74 46.6 44.6 45.99 38.22 

13 Tekirdağ N. Kemal - - - - - - 31.69 36.7 34.7 - 10.31 

14 Trakya 26.0 - - - - - - - - - 2.60 

15 Yalova - - - - - - - 35.4 - - 3.54 

 

 
Şekil 3. Ortalama Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYUE) değerlerinin Üniversitelere 

göre değişimi 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında, ülkemizin Marmara Bölgesi (İstanbul Metropol alanı hariç) içinde yer alan 

14 devlet ve 1 vakıf üniversitesinin öğretim yapısı ile öğretim kalitesi incelenmiş ve Girişimci-Yenilikçi 

Üniversite Endeksi esasında oluşan performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 

sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı oluşan öneriler özet halinde aşağıda verilmektedir: 

• Marmara bölgesinde yer alan ve bu çalışmada dikkate alınan yükseköğretim kurumları içinde 

en yüksek öğrenci sayısına sahip yükseköğretim kurumları; sırasıyla Kocaeli, Bursa Uludağ, Sakarya, 

Çanakkale O. Mart, Trakya ve Balıkesir Üniversiteleridir. Bu yükseköğretim kurumları, öğretim yapısı 

esasında “kitle üniversitesi” özelliği taşımaktadır. Özellikle Bursa Uludağ ve Kocaeli üniversiteleri; 67 000’in 

üzerindeki öğrenci sayısı ve çok sayıdaki önlisans programları ile, düşük bir öğretim yapısı profiline sahiptir.  

• Çalışma kapsamında değerlendirilen Bursa Teknik ve Gebze Teknik Üniversitelerinde önlisans 

seviyesindeki öğrenci yoktur.  Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde ise lisansüstü öğretim yer 

almamaktadır.  En yüksek yüksek lisans öğrencisi, sırasıyla Sakarya, Kocaeli, Bursa Uludağ ve Çanakkale 

Onsekiz Mart üniversitelerinde bulunmaktadır. En yüksek doktora öğrencisi sayısı ise sırasıyla Bursa Uludağ, 

Sakarya ve Kocaeli üniversitelerinde yer almaktadır.  

• Öğretim kalitesi temel göstergeleri (öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve öğretim 

elemanı başına düşen öğrenci sayısı) esasında, çalışmada dikkate alınan üniversitelerin öğretim kalitesi çok 

değişkenlik arz etmektedir.  Bu veriler doğrultusunda Gebze Teknik ve Bursa Teknik Üniversiteleri farklı bir 

konuma sahiptir.  Bursa Uludağ ve Kocaeli Üniversitelerinde ilgili oransal büyüklük, bölge üniversiteleri 

ortalamasından büyüktür.  Bunun, mevcut durumda bir öğretim zafiyeti oluşturduğu belirtilmelidir.  

• TÜBİTAK tarafından yönetilen Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi esasında bu listeye 

dokuz (9) üniversite girebilmiştir. Balıkesir, Bilecik Şeyh Edebali ve Kırklareli Üniversitesi gibi köklü 

kurumlar, listeye hiç dâhil olamamıştır.  Bu esasta Bursa Uludağ ve Kocaeli Üniversiteleri ile Gebze Teknik 

Üniversitesi oldukça başarılıdır.  Sakarya Üniversitesi için de benzer başarıdan bahsetmek mümkündür. 

• Üniversitedeki bölünmeler, öğretim yapısının yeniden düzenlenmesi yönünde fayda 

sağlamaktadır. Bölgede 2015 yılında Balıkesir üniversitesinde ve 2017 yılında Sakarya Üniversitesindeki 

bölünmeler, ilgili üniversitelerin öğretim yapılarının değişmesine ve öğretim kalitelerinin yükselmesine neden 

olmuştur.  Ancak Üniversitelerin bölünmesiyle ortaya çıkan yeni üniversitelerin “İleri Öğretim Kurumu” 

şeklinde oluşmasına özen gösterilmelidir.  

• Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte halen araştırma üniversitesi hüviyeti taşıyan Bursa 

Uludağ Üniversitesinin öğretim yapısı yönünden yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardır. Bu üniversitede, 

mevcut imkânlar doğrultusunda öğretim kalitesi de düşüktür. Ancak tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen 

Uludağ Üniversitesi, ülkemizde son 12 yıldır yapılmakta olan Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi 

değerlendirmelerinde bütünüyle yer almayı başarmıştır. Bu üniversite, uygun yeniden yapılanma programı 

çerçevesinde çok daha başarılı bir öğretim profiline sahip olabilir.  

• Bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi için yukarıda Bursa Uludağ Üniversite için yapılan 

değerlendirme geçerlidir. Bu üniversitede öğretim yapısındaki düşük profiline ve vasat öğretim kalitesine 

rağmen, ülke genelinde yapılan Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi değerlendirmesinde, tüm yıllarda ilk 

50 üniversite arasında yer alabilmiştir. Bu iki yükseköğretim kurumumuz, önerilen yeniden yapılanma 

sürecinden sonra sahip oldukları coğrafi üstünlükle birlikte çok daha başarılı olabilecekleri yeni bir süreci 

başlatabilirler. 

• Bu çalışmada dikkate alınan üniversitelere ait performans değerlendirmesi, yalnızca Girişimci-

Yenilikçi Üniversite Endeksi esasında gerçekleştirilmiştir. Oysa üniversitelerin bu tür değerlendirilmesinde 

bilimsel çalışma (bildiri, atıf, fikri mülkiyet) birikimi, öğretim maliyeti, proje verimi ve öğrenci memnuniyeti 

gibi farklı alanlar dikkate alınmaktadır.  Bundan sonraki çalışmalarda, ilgili üniversitelerin bu yönde 

değerlendirilmesi planlanmaktadır.  

• Marmara bölgesi; fiziki imkânları ve insan kaynakları yönünden önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bölgede özellikle endüstriyel faaliyetler en üst düzeyde yapılmakta ve bölge, ülkemizde kendi iç 

potansiyeli ile oluşmaya başlayan üniversite ekosistemine çok yakın bir alanda yer almaktadır.  Hatta bölgede 
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Bursa merkezli olmak kaydı şartıyla Çanakkale’den Bilecik’e kadar olan yeni bir ekosistem (teknoloji 

merkezi) tanımlaması yapılabilir. 

• Tüm bu üstünlükler dikkate alındığında, Bölgede Bursa ve Kocaeli İl merkezli olmak üzere 

ticari kaygıdan uzak bir yapılanma ile Türk-Japon ve Türk-Kore işbirliği çerçevesinde özel kanun ile iki ayrı 

enstitü oluşturulmalıdır (Türk-Alman Üniversitesi gibi değil). Bu enstitülerde öğrenci-öğretim üyesi oranı 

10’u aşmamalı, öğrencilerinin % 70’inden fazlası lisansüstü öğretim yapmalı, öğretim üyelerinin % 10’undan 

fazlası yabancı uyruklu saygın bilim insanlarından oluşmalı, akredite ulusal ve uluslararası projelere katılma 

zorunluluğu getirilmelidir.  “Butik Üniversite” özelliği taşıyacak bu yükseköğretim kurumları, 10 yılın 

sonunda dünyada ilk 500 ve 20 yıl sonra da ilk 100 üniversite arasına girme hedefiyle örgütlenmeli ve 

yönetilmelidir. 
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SYMTOMATIC EFFECTS OF FACEBOOK 

FACEBOOK’UN SEMPTOMATİK ETKİLERİ 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was planned and orginized to find out the symptomatic influences of using facebook for individuals. Nowadays 

it is known from the experienced social life activities well how the  common social influence of social sharing sites are effective and 

widespread. It has been followed from some news published in written and visual nmedia that it causes very important psychological 

and traumatic damages for individuals. It is not possible for people to limit using time and necessity of facebook but it forces their 

borders and capacity. General acceptance and refusing areas were mixed and not having sharing dominant effects. The limitlesness 

of social deterioration were supported by the social sharing sites. But on the other hand it mustn’t be thought that the social sgaring 

sites have only negative influences but also it may have some positive influences too. For example, these sites encourages for 

everybody to develop the conscious of democracy and humanrights and to have more freedom. But the problem is when and the 

more important one where to stop. One of the most important influences of social sharing sites for people to serve not only their 

expectations but also their nonexpectations. The basing ifluence is not related to the accepted expectations it depends on 

nonaccepted not waited expectations.          

The data of this study were collected by a short symptom scanning scala and the data collected by the scala were evaluated 

and commended by eligible statistical methods. In the first chapter of the study the area study was done and given some conceptual 

and theorical information by means of scanning model. In the second chapter, the aim of the study, problem position, the importance 

of study, limitations, conjectures, problem question, research method, research world and sampling group were explained and given 

information about. In the third chapter, the data handed in accordance with the variables of gender, education position, age, using 

nikname, facebook count amount, facebook friend amount, communication form were analyzed by using necessary statistical 

methods. In the last chapter, some important and necessary comments and suggestions were given and presented depending on the 

data of the research. 

Keywords: Psycho-social influence of facebook, Facebookk and personal harms, Habitual activity of using facebook, 

Symptomatic effects of facebook. 

 

ÖZ 

Bu çalışma Facebook kullanımının bireyler üzerindeki  semptomatik  etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Günümüzde sosyal paylaşım sitelerinin  fonksiyonlarının ne kadar geniş ve etkili olduğu yaşanılan toplumsal düzeyli sorunlardan 

da anlaşılmaktadır. Bireysel düzeyde ise çok önemli psikolojik travmalara yol açtığı görsel ve yazılı medyadaki haberlerden takip 

edilmektedir. İnsanlar kendi ölçülerinde Facebook’a sınır koyamamakta, ancak Facebook insanların sınırlarını zorlamaktadır. 

Toplumsal ve bireysel açılardan genel kabul ve ret alanları birbirine karışmıştır.  Sosyal paylaşım sitelerinin sınırsızlıkları sosyal 

yapının bozulmasını teşvik etmektedir. Facebook’ un zorlaması sadece olumsuzluklar noktasından düşünülmemelidir. Demokrasi 

ve insan haklarına dayalı bilincin gelişmesi için de sosyal paylaşım siteleri bireyin daha da özgürleşmesini teşvik etmektedir. Ancak 

temel açmaz; sorunun nerede olduğu ve nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Sosyal paylaşım sitelerinin en önemli faaliyet alanlarından 

birisi de insanlara sadece beklentilerini değil, belki beklemediklerini de sunabilmesidir. Asıl etkili olan da gerçekleşen beklentiler 

değil, beklenmeyenlerin de gerçekleşmesidir.   

Çalışmanın verileri kısa semptom tarama ölçeği; cinsiyet, eğitim durumu, Facebook kullanım yılı, Facebook ortalama 

haftalık kullanım süresi, yaş, takma ad kullanımı, Facebook hesap sayısı, Facebook arkadaş sayısı ve iletişim şekli değişkenlerine 

göre uygulanmıştır. Çalışma betimsel bir çalışma olup, ulaşılan veriler belirlenen değişkenlere göre istatistiksel yöntemler yoluyla 

işlenmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde süreçle ilgili alan çalışması yapılmış ve literatür taraması yapılmıştır. Daha önce 

yapımlı çalışmalara atıflar yapılarak yöntem belirlenmiştir. İkinci bölümde Araştırmanın amacı, problem durumu, varsayım ve 

sınırlılıklar, problem sorusu, evren- örneklem ve yöntem hakkında tablolaştırılıp bilgilendirmeler yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

verilerle ilgili  uygun yöntemler kullanılarak  analizler yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise, elde edilen işlenmiş bilgilere göre 

önerilerde yorum ve önerilerde bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Facebook’un psiko-sosyal etkileri, Facebook ve kişisel zararları,  Facebook ve bireysel kullanım, 

Facebook’ un semptomatik etkileri. 
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INTRODUCTION 

It is necessary to talk about a world order in which the borders that distinguish societies from each 

other by globalization have almost disappeared and especially cultural interaction is at an extreme level. In 

this new world order, information, education and training technologies are changing and developing at a 

dizzying pace, as in other areas. While this dynamic and cyclical process renews itself rapidly, it also causes 

very important changes and restructuring in human and all living things. Within the framework of emerging 

new structures; There are also quite different formations in the fields of cognitive, affective and psycho-motor 

skills. While the things that we keep up with and experience together do not cause problems, the things that 

we can't keep up with are new sources of problems. When viewed from this perspective; While this inevitable 

and unavoidable change process forces humanity and all living things to adapt and change in order to survive, 

it can also cause chaos in cases where this adaptation process is not achieved (Dağ 2001: 24; Doğan 2006). 

According to Doğan (2006); In this sense, technological developments not only change the form of human 

relations, but also enable the use of new relationship channels and types. According to a study conducted at 

the Department of Psychology at the University of Gothenburg, Germany; Users who learn and follow other 

people's lives, experiences and experiences from social media networks get depressed when they compare it 

to their own lives, when very crazy and crazy differences emerge. One of the researchers, Leif Dent, can be 

thought of as designs that are completely different from the reality and aim to realize some dreams and 

expectations, even though the lifestyles watched and observed on Facebook are actually produced from 

realities. Indeed, the person who shares; He does not show his real life or unhappy moments on Facebook 

much. Being jealous of others' virtual life, which does not reflect reality, has become one of the problems 

affecting people with social networking sites” (Sabah, 06 March 2012). 

It can be said that the continuous and long-hour use of social networks and technology in pre-

adolescence and adolescence causes anxiety, depression and other psycho-pathologies. According to this 

research, social networking sites such as Facebook and Twitter put young people in an 'identity crisis'. It is 

understood that users who share their photos or write any opinions on these websites want to attract people's 

attention and interest by saying "Look, I'm here". Professor Baroness Greenfield, one of the researchers of the 

research carried out in this sense, stated that while virtual friendships that cannot be controlled one by one 

over the internet grow rapidly and surround the minds from all sides, our brains are almost like electrical 

wires. Greenfield said, “Banality has become a trend, especially on Twitter. Why would anyone care about 

the person they follow, what they have for breakfast or where they are going? It reminds me of young children 

constantly saying to their mothers, 'Look, mom, look what I've done, mom, look, I can do this too,'" she says. 

Experts consistently state that spending excessive time on these sites causes a lack of attention, the need for 

instant happiness, and nonverbal communication (www.nnet.gen.tr). Today, as it is tried to be expressed, 

Facebook; It has become a social mass communication network on which many scientists do research, on 

which many studies are carried out and data is produced. On Facebook, users can come together through 

various social groups and pages and create huge masses, and these masses even come together in real life and 

engage in various activities or actions (Lead Actor of Revolutions: Internet. Habertürk, Tuesday, February 22, 

2011). Today, we see that Facebook has started to be a place of life, experience and experience where people 

get information about their past. 

 

Facebook 

Facebook got its name from "Paper Facebooks". This form is a form at US universities that schools fill 

out and introduce their students, teachers, and staff. Facebook is thought to have perhaps more than a few 

billion users as of now. It is a social interaction and sharing website that aims to communicate and exchange 

information with their friends and peers.Facebook, which was founded on February 4, 2004, was originally 

established for Harvard University students.Facebook has been opened to all users since September 11, 2006. 

Users can participate in any network they wish (tr. According to Alexa statistics, Facebook has become the 

2nd most visited Site in the world as of October 31, 2010 (tr.wikipedia.org 2012). 

 With this; “The most visited site in Canada, South Africa and Norway; It is observed that it has become 

the 2nd most visited website of England and Sweden, and the 3rd most visited website of Egypt and Panama, 
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and the 5th most visited website of USA, Australia and Turkey. This shows that Facebook has become a 

virtual world platform where many people are influenced and spend their time. According to Tech Crunch; 

“85% of college students in the US have an account on Facebook, and 60% of them connect every day.” By 

the way, 85% are those who connect every week, 93% every month. Facebook spokesperson Chris Hughes 

said; he says that “users spend an average of 19 minutes on Facebook every day” (tr.wikipedia.org 2012). 

According to (tr.wikipedia.org) Facebook has 30.5 million users in Turkey as of September 2011. This shows 

how important Facebook's impact on the lives of people living in Turkey is. According to 

(www.socialbakers.com); The rate of male Facebook users in Turkey is 63%, while the rate of female users 

is 37%. According to (www.socialbakers.com); “Facebook user age distribution in Turkey: 34% users in the 

18-24 age group, 29% users in the 25-34 age group, 13% users in the 35-44 age group, 5% users in the 45-54 

age group. There are 1% users in the 55-64 age group and 1% in the 65-0 age group. It is now understood that 

these rates are much higher. 

 

Psycho-social Effects of Facebook 

Social communication and sharing networks, which are spreading rapidly all over the world today, 

make people more anxious and obsessive individuals, while preparing the birth of an arrogant generation 

without an identifiable and realistic purpose. Teens are now changing their relationship status on profiles, even 

using Facebook to break up with their lovers. According to the information obtained from Facebook; 

43,869,800 people changed their relationship status to 'single' in 2010 on the site. 3,025,791 people are related 

to their relationship status; stated as 'mixed' (www.nnet.gen.tr).    

 

Facebook Usage and Confidence 

More than 560 million people around the world are starting to spend a significant part of their day on 

Facebook. People continue to do serious research on this social networking platform, as in the riddle of "they 

always put the ball into the ball". The negativities related to this dynamic and virtual process; Interesting 

results have been obtained in scientific researches conducted in recent months about the use of Facebook, 

which is the target of many scientific claims, from "causing health problems, missing future job opportunities, 

deepening the sense of jealousy of its users and turning it into a 'monster', and narcissizing it". According to 

research by experts from York University in Canada; “Most users who frequently update their Facebook page 

are either narcissistic or self-confident.” In the 2008 research of the University of Georgia psychologists; It 

was concluded that “those who update too much on Facebook tend to be narcissistic”. Psychologists point out 

that narcissism is not just a desire to attract attention and be loved. York University research points out that 

while girls focus on posting attractive photos, boys focus on praising themselves in the "About Me" section. 

Especially for those who have a large number of friends, updating Facebook can either increase popularity or 

cause yours to disappear among many updates. Social studies show that people prefer to work, live or have 

fun with people who are 'similar to them'. Cornell University experts, with their work, Facebook users; 

revealed that they tend to assume that all their friends agree with them exactly. In the research, Facebook users 

were asked to identify their preferences on opposing political issues and were asked to guess what those on 

their friend lists thought about these issues. However, the result did not turn out as expected. The study said 

that 'people are often mistaken that their friends agree with them'. "Users on Facebook Can Be Affected by 

Happy Pictures of Their Friends" HuiTzuGraceChou and NicholasEdge, Faculty Members of the Department 

of Sociology at Utah Valley University in the USA, addressed this issue with a scientific approach and reached 

a meaningful conclusion. According to the research; It turns out that Facebook actually makes those users 

unhappy. Photos/videos added by Facebook users. Photos on Facebook are usually of people who are happy, 

smiling, enjoying the moment. It is as if these and similar photographs are thought to be a source of happiness, 

entertainment and pleasure for the person who looks at them, but they can also cause completely opposite 

perceptions. People always try to smile in front of the camera, they always try to immortalize their fun 

moments and take pictures of their joy. You are unlikely to see a sad, dejected, unhappy photo on Facebook. 

This situation can be a reinforcement for the unhappiness of the person looking at the photos and feeling 

unhappy at that moment. According to the person in this situation, the other person is happy, but he is unhappy. 
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Again, that person will fall into the illusion that the person in front of him is much happier than himself 

because he sees only happy, pleasant and funny photos on the social network (www.candanblog.com). 

 

Another of the results of the survey conducted during the research is as follows: "There is a direct 

correlation between the time spent on Facebook and believing that friends are happier." In other words, the 

person who spends more time on Facebook begins to believe that their friends are happier and more pleasant 

than they are, and that the world is not fair (www.candanblog.com). One of the most important results of the 

research is that “those who choose to socialize in real life instead of socializing with their friends in virtual 

environments feel happier than others (www.candanblog.com).” Facebook May Cause Psychological 

Disorders on Teens. As the dominance of Facebook over its users continues to increase, especially on young 

people and those living in the society, they are beginning to notice its impact more and more every day. Dr. 

Larry Rosen, Dominguez Hills professor of psychology at California State University, researched how 

technology affects youth and came to the following conclusions (www.zdnet.com). 

 

According to Rosen's research, the possible negative effects of Facebook are: 

• “Other mental disorders, including anti-social behavior, mania and aggressive tendencies, are more 

common in young adults who are extremely Facebook addicted, while using Facebook creates more 

narcissistic tendencies in young adults. 

• Media and technology make individuals more prone to extreme anxiety, depression and other 

psychological disorders in daily life. 

• Facebook can confuse you and negative learning can affect you.” 

Adverse effects are listed as follows: 

• Young adults who spend more time on Facebook show better "virtual empathy" and "virtual empathy" 

for their online friends. 

• Social networks can provide tools for teaching young learners in engaging ways. 

• Being online on social networks can help introverted adolescents socialize.” 

“On the Disadvantages of Using Facebook” 

Dutch psychologist Paul Kirschner; He determined that “students who check their Facebook page from 

time to time while studying are quite unsuccessful”. Kirschner, who studied 219 American university students, 

found that “Facebook users have a grade point average of 3.06 out of 5, whereas those who do not use 

Facebook have an average of 3.82”. Psychological research conducted by Ohio University in 2009; “He 

determined that the use of Facebook seriously affects learning success. According to this, the result was 

"Studying your ex on Facebook causes you to fail the class" (Milliyet 17 March 2011). The research conducted 

by Oxygen Media and Lightspeed Research Centers on girls aged 18-34 who are social media users has 

revealed striking results. While 34 percent of the participating girls admitted that they used Facebook before 

they woke up in the morning to meet their toilet needs, 39 percent of them defined themselves as Facebook 

addicts. On the other hand, 49 percent considered hacking and controlling their boyfriend's account as a normal 

behavior (Milliyet 17 March 2011). On the other hand, according to the claim of the British Computer Society 

(BCS); He opposes the notion that “spending too much time on social networks isolating people and 

disconnecting them from real life”. According to the research conducted by BCS, the use of social networks 

such as Facebook can also have a statistically significant positive effect on life satisfaction. This positive effect 

of online life is higher for women, those with low income and low education level (Milliyet 17 March 2011).

     

Purpose of the Study (Problem status) 

The purpose of this research; The aim of this study is to investigate the positive or negative 

symptomatic effects of Facebook, which has an important place in the lives of many people in society, on 

society and individuals. Thus, it is to raise awareness about the negative effects of social networks, which 

have become a social problem, and to make appropriate suggestions for the solution of the problems. 
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Model of the Research 

In this study, it was tried to determine the symptomatic effects of Facebook use on individuals by using 

the descriptive method. Conceptual and theoretical information was collected through scanning and the 

theoretical dimension of the research was formed with the evaluations made. In the application dimension, it 

was considered to determine the symptoms that may have occurred on the users by using the short symptom 

screening scale. The scale is a standard scale used in guidance and psychological counseling activities, and 

reliability and validity evaluations were made. It has been determined that it is suitable for research to be 

conducted only with expert opinions. The information obtained with the brief symptom screening scale was 

evaluated according to the gender factor. 

 

Problem Statement/Question 

*What are the symptomatic effects of Facebook use? 

 

Sub Problems 

*What are the symptomatic effects of Facebook on women? 

*What are the symptomatic effects of Facebook for men? 

*Is there a significant difference in the dimension of symptomatic effects related to Facebook use on 

men and women? 

 

Data Collection Tool and Data Analysis 

The brief symptom screening scale consisted of 53 items and 5 options for each item. Options; “I 

strongly disagree, I slightly disagree, I slightly disagree, I slightly agree, I somewhat agree” were ranked as 

ratings. The obtained data were evaluated in computer environment with SPSS program, necessary 

explanations were made and relevant suggestions were made. For statistical analysis, mean and rank totals 

were examined and the level of significance was taken into account. 

 

sample 

In this research, an instant and one-to-one questionnaire was applied to 66 university students who 

were volunteer Facebook users aged 18 and over, reached by random sampling in Kars. 

 

Universe 

The sample group in this study represents Facebook users who are 18 years old and over in Turkey. 

Therefore, the universe of the research; Facebook users aged 18 and over in Turkey are university students. 

 

Limitations 

The age of use of the social networking site Facebook has now decreased to 5 years old, and ignoring 

this factor is a limitation of this research. The research is limited to the answers given by the surveyed subjects 

and the evaluation of those answers. 

 

counts 

In this study, it was assumed that the volunteer participants evaluated the questionnaire items of their 

own free will and according to their own life, experience and experience. 

 

APPLICATION 

Evaluation of Data 

Brief Symptom screening scale results of Facebook users by gender 

 

Table-1:  Depression - Gender 

Depresyon Gender N Mean Rank Sum of Rank Sig. 
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Male 36 30,51 1098,50 ,166 

  

  
Female 30 37,08 1112,50 

Total 66   

 

As a result of the short symptom screening scale application, when the preferences made by the 

participants regarding the options determining the effect of depression are examined, it is understood that there 

is no significant difference based on gender. It can be said that the depressive effects of Facebook create 

similar symptoms for all individuals, regardless of gender. 0.05<0.166. 

 

Tablo-2: Anxiety - Gender 

Anxiety Gender N Mean Rank Sum of Rank Sig. 

Male 36  30,32  1091,50  ,140 

Female 30  37,32  1119,50 

Total 66   

 

From the table data, no significant difference was found between the anxiety caused by the use of 

Facebook and gender. As in depressive effects, it can be thought that it creates the same effect area in terms 

of anxiety in men and women. 0.140>0.05. 

 

Table-3: Positive Self - Gender  

Positive 

Self 

Gender N Mean Rank Sum of Rank Sig. 

Male 36  33,24  1196,50  ,729 

Female 30  34,89  1081,50 

Total 66   

When the options of the participants from the negative self-related screening scale items are examined, 

it is observed that there is no significant difference in terms of gender. 0.05<0.05. 

 

Tablo-4: Somatization - Gender 

Somatization Gender N Mean Rank Sum of Rank Sig. 

Male 36  34,04  1225,50  ,985 

Female 30  33,95  1052,50 

Total 66   

 

It can be said that there is no difference between the genders in terms of somatization in the results of 

the short symptom screening scale. It is understood that the hostility created by the use of Facebook does not 

make a significant difference between the genders. 0.05<0.985. 

 

Tablo-5: Hostility - Gender 

Hostility Gender N Mean Rank Sum of Rank Sig. 

Male 36  31,25  1125,00  ,212 

Female 30  37,19  1153,00 

Total 66   

  

It is understood that there is no significant difference between the use of Facebook and hostility in 

terms of genders 0.05<0.212. 

 

CONCLUSION 

When the preferences made by the participants regarding the options determining the effect of 

depression according to the short symptom screening scale data were analyzed and evaluated, no significant 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

28 

gender-based difference emerged. It can be said that the depressive effects of Facebook use create similar 

symptoms for all participants, regardless of gender. 0.05<0.166. 

From the table data, there was no significant difference according to the gender variable regarding the 

anxiety caused by the use of Facebook. As in depressive effects, it can be said that it creates the same effect 

area in men and women in terms of anxiety 0.140>0.05. 

When the options preferred by the participants from the negative self-related screening scale items are 

examined, it is observed that there is no significant difference in terms of gender. 0.05<0.05. 

It was revealed that there was no difference between the results of the short symptom screening scale 

in terms of gender regarding somatization. It can be said that the hostility caused by the use of Facebook does 

not make a significant difference between the genders 0.05<0.985. 

There was no significant difference in terms of hostility associated with the use of Facebook 

0.05<0.212. 

 

SUGGESTIONS 

* Based on the study, it is understood that some symptoms occur due to intense Facebook use. 

* It is understood that these effects are increasing day by day and cause very important problems. 

* In this regard, it is necessary to take the necessary measures in terms of education and training and 

create awareness about media literacy. 

*There was no significant difference in terms of gender regarding the Facebook usage of the participant 

Facebook users, but when the scores obtained by the male and female participants are examined, it can be 

claimed that there are some negative effects regarding Facebook usage. It can be stated that this situation is 

inevitable in our globalizing age. 

* Efforts should be made to make young people better equipped in the field of social media literacy. 

Regarding this issue, the process can be disciplined by taking protective measures and less impact from 

negative symptoms can be achieved. 
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EKLER 

Kısa Semptom Tarama Ölçeği 

 

Değerli katılımcılar, bu çalışmayla siz gençlerin Facebook kullanımıyla ilgili ortaya çıkan 

semptomatik etkileri incelenmektedir. Burada elde edilen veriler bu maksatla değerlendirilecektir. 

Şimdiden yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

         Araştırma Ekibi 

 

Demografik Özellikler 

 

 *Cinsiyetiniz: 1. Kadın (     ) 2. Erkek (     ) 

 

 

 

Ölçek Maddeleri Hiç 

Katılm

ıyorum 

Biraz 

Katılm

ıyorum 

Çok Az 

Katılm

ıyorum 

Çok Az 

Katılıy

orum 

Biraz 

Katılıy

orum 

1 İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali      

2 Baygınlık, baş dönmesi      

3 Bir başka kişinin sizin 

düşüncelerinizi kontrol edeceği 

fikri       

     

4 Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı 

başkalarının suçlu olduğu korkusu 

     

5 Olayları hatırlamada güçlük        

6 Çok kolayca kızıp öfkelenme      

7 Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar       

8 Meydanlık (açık) yerlerden 

korkma duygusu 

     

9 Yaşamınıza son verme düşünceleri      

10 İnsanların çoğuna 

güvenilemeyeceği hissi   

     

11 İştahta bozukluklar      

12 Hiçbir nedeni olmayan ani 

korkular 

     

13 Kontrol edemediğiniz duygu 

patlamaları 

     

14 Başka insanlarla beraberken bile 

yalnızlık hissetmek 

     

15 Başka insanlarla beraberken bile 

yalnızlık hissetmek 

     

16 Yalnızlık hissetmek      
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16 Hüzünlü, kederli hissetmek      

18 Hiçbir şeye ilgi duymamak        

19 Ağlamaklı hissetmek           

20 Kolayca incinebilme, kırılmak            

21 İnsanların sizi sevmediğine, kötü 

davrandığına inanmak       

     

22 Kendini diğerlerinden daha aşağı 

görme 

     

23 Mide bozukluğu, bulantı      

24 Diğerlerinin sizi gözlediği ya da 

hakkınızda konuştuğu duygusu 

     

25 Uykuya dalmada güçlük      

26 Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar 

doğru mu diye kontrol etmek 

     

27 Karar vermede güçlükler      

28 Otobüs, tren, metro gibi umumi 

vasıtalarla seyahatlerden korkmak 

     

29 Nefes darlığı nefessiz kalmak      

30 Sıcak soğuk basmaları      

31 Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer 

ya da etkinliklerden  uzak kalmaya 

çalışmak 

     

32 Kafanızın bomboş kalması      

33 Bedeninizin bazı   bölgelerinde 

uyuşmalar,  karıncalanmalar 

     

34 Günahlarınız için 

cezalandırılmanız 

     

35 Gelecekle ilgili umutsuzluk 

duyguları 

     

36 Konsantrasyonda (dikkati bir ey 

üzerinde toplama) 

güçlük/zorlanmak 

     

37 Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, 

güçsüzlük hissi 

     

38 Kendini gergin ve tedirgin 

hissetmek 

     

39 Ölme ve ölüm üzerine düşünceler      

40 Birini dövme, ona zarar verme, 

yaralama isteği 

     

41 Bir şeyleri kırma, dökme isteği      

42 Diğerlerinin yanındayken yanlış  

bir eyler yapmamaya  çalışmak 

     

43 Kalabalıklarda rahatsızlık duymak      

44 Bir baka insana hiç yakınlık 

duymamak 

     

45 Dehşet ve panik nöbetleri      

46 Sık sık tartışmaya girmek      
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47 Yalnız bırakıldığında / 

kalındığında yalnız hissetmek 

     

48 Başarılarınız  için diğerlerinden 

yeterince takdir görmemek 

     

49 Yerinde duramayacak kadar 

tedirgin hissetmek 

     

50 Kendini değersiz görmek / 

değersizlik duyguları 

     

51 Eğer izin verirseniz insanların sizi 

sömüreceği duygusu 

     

52 Suçluluk duyguları      

53 Aklınızda bir bozukluk olduğu 

fikri 
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Mohamed ALSANUSI5; Prof. Dr. Hayriye ATIK6 

THE IMPACT OF GOVERNANCE INDICATORS ON THE FINAL and RENEWABLE ENERGY 

CONSUMPTION IN OECD COUNTRIES 

OECD ÜLKELERİNDE YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİNİN NİHAİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ 

TÜKETİMİNE ETKİSİ 

 

 

 

ABSTRACT 

Energy consumption increased all over the world after industrial revolution. Various factors effecting 

energy consumption has been explored in the literature widely. However, the role of governance indictors on 

energy consumption of OECD countries has never been explored in the literature. This article has explored 

the relationship between governance indicators -such as control of corruption, government effectiveness, 

political stability, absence of violence/terrorism, regulatory quality, rule of law- and energy consumption for 

the OECD countries. Empirical results indicated that the control of corruption and government effectiveness 

have insignificant impact on the total final energy consumption, but the political stability, regulatory quality, 

rule of law and voice and accountability have significant negative impact on the total energy consumption. 

This means that better governance will increase energy efficiency. 

Keywords: Governance, energy consumption, OECD.  

JEL Codes: Q40, Q01, O5. 

 

 

 

ÖZ 

Enerji tüketimi sanayi devriminden sonra tüm dünyada artmıştır.  Enerji tüketimine etki eden faktörler, 

literatürde geniş bir şekilde incelenmiştir. Bununla birlikte, OECD ülkelerinde yönetişim göstergelerinin 

enerji tüketimi üzerindeki etkisi literatürde hiçbir zaman araştırılmamıştır.  Bu makale OECD ülkelerinde, 

yolsuzluğun kontrolü, hükümetin etkinliği, politik istikrar, şiddetin/terörün olmaması, düzenleyici kalite, 

hukukun üstünlüğü gibi yönetişim göstergeleri ile enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Ampirik 

sonuçlar; yolsuzluğun kontrolü ve hükümetin etkinliği değişkenlerinin toplam nihai enerji tüketimi üzerinde 

önemsiz bir etkiye sahip olduğunu, fakat politik istikrar, düzenleyici kalite, hukukun üstünlüğü, ifade 

özgürlüğü ve hesap verilebilirlik değişkenlerinin toplam enerji tüketimi üzerinde  önemli negatif etkiye sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu, daha iyi yönetişimin enerji etkinliğini artıracağı anlamına gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, enerji tüketimi, OECD. 

JEL Kodları: Q40, Q01, O5. 
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INTRODUCTION 

The energy demand has been increasing since the year 1800, some researchers found that this increase 

is at 2.5% per annum (Shahzad et al., 2021).This continued increase made the energy a very important input 

for production, achieving the economic growth and to support the human needs (Sohail et al., 2021). But most 

of the global energy demand is coming from non-renewable sources such as fossil fuels which its share was 

about 93% of total energy consumption in 1965 and it became 83% in 2020 (Our World in data).This share 

didn’t decrease too much in 55 years, the first problem related with fossil fuels is that the fossil fuels are finite 

so there will be shortage in the energy supply in future (Rakpho and Yamaka, 2021).  

The other problem is that the fossil fuels are considered to be the main cause for the environmental 

degradation and the climate change. That’s why one of the main goals for many countries is to decrease the 

fossil fuels share and increase the renewable energy share. As a result of its impact on the environment, energy 

became a very important subject of discussion in the recent literatures of economics (Shahzad et al., 2021). 

The importance of energy is clear in the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), as 

we can see one of the main goals is to fight the energy poverty and afford modern energy for everyone by the 

year 2030 (Che et al., 2021). The (SDG 13) deals with the climate problems. The fossil fuels is the main reason 

for the Greenhouse gas (GHG)emissions, especially carbon dioxide (CO2) which have been increasing rapidly 

and this will increase the global temperature (Castle & Hendry, 2022). The current main hope is to replace 

fossil fuel-based energy by clean renewable energy. 

One of the other (SDGs) is to decrease the energy intensity, this will make the economy produce the 

same amount with less energy usage. And the (SDG 8) is promote sustained economic growth and higher 

levels of productivity, which means that more energy must be available to achieve this goal as it is a very 

important input but at the same time this more energy should be environmentally friendly energy. And one of 

the goal targets in the (SDG 12) is that by 2030 the countries need to achieve the sustainable management and 

efficient use of natural resources, and because the largest proportion of energy comes from non-renewable 

natural sources, this goal includes energy as well, So, in short, we say that the United Nations sustainable 

development goals are closely linked to energy, and the achievement of these goals is affected by factors 

affecting energy 

The countries around the world are facing major challenges to achieve these goals, such as the Covid-

19 pandemic which had negative effect on the world economies (Alsanusi et al., 2022), and even before Covid-

19 the process to reach these goals was too slow (Van Zanten and Van Tulder, 2020). As a result of the other 

challenges such as the political instability and corruption and in some countries because of the absence of 

government effectiveness and absence of accountability, many studies suggest that governance indicators are 

main factors for economic development. Governance has been linked to economic growth (Al-Tal and Al-

Tarawneh, 2021), but there is small literature investigated the relationship between the governance indicators 

and the energy consumption. 

The corruption as “the abuse of public roles and resources for privet benefits”(Johnston, 1986) has 

negative impact not only on the government sector but also the profit-making activities of the non-

governmental agents (Akhbari and Nejati, 2019), and corruption is a reason for lowering the living standards 

(Sahli and Rejeb, 2015). 

When the country has lower levels of corruption, and easy access to information on government 

spending this will lead to strict overseeing of the performance of policymakers, and institutions are formed in 

order to support the sustainable development and rights of the next generation (Akhbari and Nejati, 2019). So 

lower levels of corruption should increase the clean energy consumption and decrease the energy intensity 

and decrease fossil fuels consumption.  

On the other hand, political instability is a serious disease that harms economic performance, as it 

negatively affects policy makers, leads to frequent changes in policies causing increased uncertainty and thus 

negatively affects macroeconomic performance(Aisen and Veiga, 2013). Political instability negatively 

affects the consumption of renewable energy as renewable energy requires huge investments that can 

accelerate the desired economies of scale and reduce the cost of production and use (Shafiullah et al., 2021). 

This is difficult in an uncertain and unstable market (Appiah-Otoo, 2021), and the impact of political instability 
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on energy is very clear at the present time as we can see how the Russian-Ukrainian war affected the energy 

market. As the War caused a significant increase in energy prices, some countries increased the use of energy 

sources harmful to the environment such as coal. 

The present study mainly focuses on the 38 OECD members and try to fill the gap in literature by 

investigating the relation between the governance indicators and the total energy consumption and the 

renewable energy consumption. The importance of the OECD members in the energy market is that they are 

different regions from different continents around the world. The OECD members consumed in 2020 about 

45.5% of the global oil consumption, 18.1% of the global coal consumption, 46% of the global natural gas 

consumption, 56.9% of the global renewable energy consumption and they caused about 33.4% of global CO2 

emissions (BP Statistical Review, 2022). And, the governance indicators which are the control of corruption, 

political stability, government effectiveness and voice and accountability for the OECD members various a 

lot between the 38 countries (World Development Indicators, 2022). 

This study offers many contributions. First, it highlights one of the most important organizations in the 

world that contains 38 members, including the United States of America. Second, to the best of our knowledge, 

present study is the first study that investigates the impact of the corruption, political stability, government 

effectiveness and voice and accountability on the energy consumption for the OECD members. Third, in this 

study there will be a comparison between the results related to renewable energy and total energy 

consumption. Fourth, this study provides significant suggestions to achieve the related to energy (SDGs) 

designed by United Nations. Fifth, this study will add to the economic literature the importance of fighting 

corruption and enhancing political stability to achieve economic, social, and environmental goals. 

 

LITERATURE REVIEW 

Since the first oil shock in 1973, economists have increased their interest in studying energy and the 

literatures considering energy (Smil, 2000). There are three reasons for this interest: First, energy is a key 

factor for modern economies, so any shortage in the energy supply or any increase in the price will disturb the 

production costs and will increase the energy poverty (Dehalwar et al., 2017). 

Second, the fossil fuel is limited, for this reason it’s very important to replace these limited sources 

with renewable sources. The global energy demand is expected to increase in the next two decades by 40%, 

and still more than 60% of these requirements will be supplied by fossil fuel (Zhao et al., 2022). Third, the 

fossil fuels have a huge impact on the climate, and it’s considered the main reason for the global warming 

(Chu et al., 2021) 

All these literatures used different determinants for different economies to improve the forecasting of 

energy (Shahzad et al., 2021). The most used determinants of the existing studies of energy demand are price, 

income, trade, industrialization, and urbanization(Shahzad et al., 2021). Although in the recent years various 

advanced forecasting models have been developed, they all continue to exhibit systematic errors (Wang et al., 

2019). The major issue for forecasting models for energy demand is improving it, and it has received extensive 

attention from researchers and policymakers (Rakpho and Yamaka, 2021). 

The  accurate energy demand forecasts help policy makers in improving the schedule of energy supply 

(Huang et al., 2018). However, the enhancement of forecasting models for energy prediction remains a major 

challenge, and many studies attempted to improve the energy forecasting by introducing new predictor 

variables(Rakpho & Yamaka, 2021). Substantial improvements in forecasts would be possible by improving 

the quality and coverage of the data on which projections are based(O’Neill  and  Desai, 2005). 

The price of energy and the income which measured by GDP per capita are the most important drivers 

for energy demand. For the energy price if it increases then there will be lower level of energy demand. For 

the relation between GDP per capita and energy demand there are four hypotheses; ‘growth-driven’, 

‘conservation’, ‘feedback’ and neutrality’ (Erzurumlu & Gozgor, 2021). 

The growth-driven hypothesis assumes that there is a unidirectional causality from energy 

consumption to economic growth, while the conservation hypothesis implies that energy consumption is 

caused by the economic growth. The feedback hypothesis implies a bidirectional relationship between energy 

consumption and economic growth, while the neutrality hypothesis indicates that energy consumption and 
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economic growth both are independent, and there is no consensus has emerged from these studies 

(Bhattacharya et al., 2016). 

For the other important indicators which are trade, industrialization, and urbanization, many literatures 

found that they have positive impact on the energy demand (Shahzad et al., 2021). 

Some of the recent literatures have used new indicators to investigate their impact on energy 

consumption, energy poverty and energy efficiency, such as economic policy uncertainty (Amin and Dogan, 

2021; Appiah-Otoo, 2021; Ivanovski and Marinucci, 2021; Khan and Su, 2022; Lu et al., 2021), income 

inequality (Dong et al., 2022; Igawa and Managi, 2022; Uzar, 2020a). But of the best to our knowledge there 

are at most only four studies investigated the impact of governance indicators such as corruption and political 

instability on the energy consumption, so we can say that there is a gap in the literature about the relation 

between the governance indicators and energy consumption. 

(Uzar, 2020b) tried to fill the existing gap by investigating the connection between renewable energy 

and institutional quality in 38countries for the period 1990-2015. He found that the institutional quality 

positively affects renewable energy consumption in the long run. The same for (Al-Tal and Al-Tarawneh, 

2021)by using data for the MENA region covering the period from 2003 to 2018, they found that the political 

stability and the effectiveness of government are positively affected the energy consumption. 

So, in the present study we think that for OECD countries the corruption and the political instability 

have negative impact on the energy consumption in total and negative impact on renewable energy 

consumption, while the government effectiveness and voice and accountability have positive impact on 

renewable energy consumption. 

 

METHODOLOGY  

To achieve the goals of this study, annual data is employed, covering the period 2002 to 2018 for the 

38 OECD countries, and to create the model several variables are used. The dependent variables are total final 

energy consumption (TFC), Renewable energy consumption(RE) (% of total final energy consumption). So 

we can compare the impact of the independent variables on the total energy consumption and on the renewable 

energy consumption, which could be different impact.  

For the independent variables we will use governance indicators which are control of 

corruption(CORR), Government Effectiveness(G), Political Stability and Absence of Violence/Terrorism(P), 

Regulatory Quality(R), Rule of Law(RL), Voice and Accountability(VA), where we will see the impact of 

every variable of the independent variables on the dependent variables. 

We will use some control variables which are Industry (including construction)(IND) value added (% 

of GDP), Consumer price index(INF) (2010 = 100), Foreign direct investment(FDI) net inflows (% of GDP). 

All these data were obtained from the World Bank website, and the panel model is shown below, where 

GI is the government indicator, where higher value of GI means better situation:  

𝑇𝐹𝐶𝑖𝑡 = 𝑓(𝐺𝐼𝑖𝑡 +  𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡) 

𝑅𝐸𝑖𝑡 = 𝑓(𝐺𝐼𝑖𝑡 +  𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡) 

𝑇𝐹𝐶𝑖𝑡 =  𝐵1𝑖𝐺𝐼𝑖𝑡 +  𝐵2𝑖𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝐵3𝑖𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑅𝐸𝑖𝑡 =  𝐵1𝑖𝐺𝐼𝑖𝑡 + 𝐵2𝑖𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝐵3𝑖𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

EMPIRICAL RESULTS 

This part contains three tables, which respectively shows correlation statistics, descriptive statistics 

and unit root tests. 

 

Table 1: Correlation statistics.  
TFC RE INF FDI INDUS CORR P G R RL VA 

TFC 1 
          

RE -0.433648 1 
         

INF 0.135168 0.086286 1 
        

FDI -0.078191 -0.100317 -0.072072 1 
       

INDUS 0.117742 0.06398 -0.101817 -0.005008 1 
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C -0.00194 0.053336 -0.020811 0.064809 -0.231512 1 
     

P -0.13253 0.085938 -0.033771 0.041786 -0.074278 0.599566 1 
    

G 0.081482 -0.046439 0.05901 0.05321 -0.196591 0.888522 0.644378 1 
   

R 0.039594 -0.037746 0.086663 0.084208 -0.184052 0.834329 0.6521 0.906871 1 
  

RL -0.009482 0.00649 0.039611 0.051962 -0.239761 0.919357 0.716712 0.927313 0.880433 1 
 

VA -0.072869 0.067173 -0.045079 0.066966 -0.264849 0.849469 0.820396 0.845785 0.850922 0.879138 1 

 

Table 2: Descriptive statistics  
TFC RE INF FDI INDUS CORR P G R RL VA 

 Mean 10.33 2.610017 4.584421 4.160723 3.19404 4.378839 4.134154 4.42074

1 

4.435036 4.395591 4.406785 

 Median 10.14049 2.670077 4.60517 4.140749 3.219693 4.482568 4.324242 4.47163

9 

4.46468 4.477772 4.45675 

 Maximum 14.28091 4.359442 5.315889 4.986883 3.716178 4.60517 4.60517 4.60517 4.60517 4.60517 4.60517 

 Minimum 7.523364 -0.3614 3.814909 0.903281 2.344372 2.905218 0.005012 3.69650

3 

3.952028 3.357345 3.204277 

 Std. Dev. 1.454479 0.9257 0.148937 0.192644 0.23121 0.236793 0.611629 0.16310

9 

0.140048 0.236728 0.214706 

 Skewness 0.304274 -

0.578222 

-

0.901353 

-

7.411593 

-0.65154 -

1.959847 

-2.80841 -

1.18939

2 

-

1.072675 

-

2.043294 

-

2.101951 

 Kurtosis 2.801199 3.190195 7.294891 133.6511 4.049577 9.373578 12.20152 4.07406
3 

3.641221 7.588294 8.325587 

 Jarque-

Bera 

11.03186 36.97099 583.9795 465373.8 75.35666 1506.97 3128.162 183.362

3 

134.9519 1016.175 1239.1 

 Probability 0.004022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sum 6673.183 1686.071 2961.536 2687.827 2063.35 2828.73 2670.663 2855.79

9 

2865.034 2839.552 2846.783 

 Sum Sq. 

Dev. 

1364.504 552.7137 14.30749 23.93701 34.4806 36.16572 241.2879 17.1600
2 

12.65075 36.146 29.7337 

 

Observation

s 

646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 

 

Table 3: Unit root test 
UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

At Level 
  TFC RE FDI INF INDUS CORR P G R RL VA 

With 

Constant 
t-Statistic 

0.0004 0.3399 0.4566 0.2683 0.3683 0.127 0.1884 0.4927 0.1263 0.1733 0.0391 

 Prob. 0.5351 0.3253 0.1735 0.0291 0.642 0.3239 0.3113 0.0001 0.0581 0.0864 0.1167 
  n0 n0 n0 ** n0 n0 n0 *** * * n0 

With 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.0005 0.9912 0.4125 0.7227 0.2036 0.2561 0.2609 0.4985 0.261 0.4414 0.0843 

 Prob. 0.7246 0.0107 0.4262 0.0184 0.0705 0.7691 0.2004 0 0.0855 0.3049 0.4767 
  n0 ** n0 ** * n0 n0 *** * n0 n0 

Without 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.7331 0.99 0.4342 1 0 0.5786 0.104 0.1212 0.6437 0.5297 0.5419 

 Prob. 0.9732 0.8843 0.6244 1 0.1444 0.5216 0.5585 0.7179 0.7863 0.6917 0.5232 
  n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 

At First Difference 

  d(TFC) d(RE) d(FDI) d(INF

) 

d(INDU

S) 

d(COR

R) 

d(P) d(G) d(R) d(RL) d(VA) 

With 

Constant 
t-Statistic 

0.0001 0.2424 0.0016 0.0106 0.0001 0.0003 0.0015 0.0055 0.0001 0.0007 0.0005 

 Prob. 0.0206 0 0.0717 0.0011 0.0003 0.0872 0.0121 0 0 0.0008 0.001 
  ** *** * *** *** * ** *** *** *** *** 

With 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.0001 0.2543 0.0013 0.001 0.0001 0.0031 0.0066 0.0275 0.0005 0.0027 0.0038 

 Prob. 0.0029 0.0001 0.1721 0.0005 0.0001 0.1078 0.0606 0.0001 0.0001 0.0001 0 
  *** *** n0 *** *** n0 * *** *** *** *** 

Without 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.0001 0.2621 0.0001 0.1922 0.0076 0 0.0001 0.0004 0 0 0 

 Prob. 0.0016 0 0.0052 0.2645 0.0001 0.0053 0.0004 0.0001 0 0 0 
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ESTIMATION RESULTS  

As this study explores the impact of governance indicators on total final energy consumption and 

renewable energy consumption, we will give the results in two sub-title. 

 

1. Total final energy consumption (TFC) 

From the results below, as expected the consumer price index has significant negative impact on the 

total final energy consumption, which means high inflation reduces the energy consumption. And as expected 

industry has a significant positive impact on the energy consumption, which means that higher percentage of 

industry in the GDP means higher energy consumption. 

For the government indicators, the impact of control of corruption on TFC is insignificant, while 

political stability has negative impact on TFC, which means that more political stability leads to less energy 

consumption.  

For the government indicators, the impact of control of corruption on TFC is insignificant, while 

political stability has negative impact on TFC, which means that more political stability leads to less energy 

consumption.  

The same for the other governance indicators, all of them have negative impact on the energy 

consumption, only Government Effectiveness is insignificant while the Regulatory Quality, Rule of Law and 

Voice and Accountability are significant (See Table 4). 

Table 4: Empirical results for governance indicators and total final energy consumption 

  *** *** *** n0 *** *** *** *** *** *** *** 

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 

At Level 
  TFC RE FDI INF INDUS CORR P G R RL VA 

With 

Constant 
t-Statistic 

0.0003 0.209 0.4566 0.7596 0.4884 0.127 0.2322 0.4678 0.1259 0.1733 0.0339 

 Prob. 0.7988 0.2644 0.0028 0.2354 0.5971 0.3342 0.3113 0.0197 0.0522 0.0782 0.1271 
  n0 n0 *** n0 n0 n0 n0 ** * * n0 

With 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.0005 0.9948 0.379 0.7062 0.1721 0.3083 0.3492 0.5262 0.2174 0.4414 0.0039 

 Prob. 0.9485 0.0159 0.0162 0.2281 0.1387 0.8764 0.19 0.0669 0.0855 0.2762 0.4007 
  n0 ** ** n0 n0 n0 n0 * * n0 n0 

Without 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.4944 0.874 0.5164 1 0.0002 0.622 0.105 0.2912 0.6562 0.5119 0.627 

 Prob. 0.8633 0.9218 0.6296 1 0.4649 0.4392 0.5631 0.694 0.8812 0.6783 0.5095 
  n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 

At First Difference 

  d(TFC) d(RE) d(FDI) d(INF

) 

d(INDU

S) 

d(COR

R) 

d(P) d(G) d(R) d(RL) d(VA) 

With 

Constant 
t-Statistic 

0.0002 0.2437 0.0024 0.0121 0.0007 0.0016 0.0018 0.0061 0.0067 0.0007 0.0047 

 Prob. 0.7537 0.0003 0.016 0.0235 0.0043 0.8257 0.0184 0.0025 0.0007 0.003 0.001 
  n0 *** ** ** *** n0 ** *** *** *** *** 

With 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0.0007 0.2292 0.0092 0.0369 0.0017 0.0079 0.0106 0.0302 0.0317 0.0037 0.0051 

 Prob. 0.0005 0.0558 0.0563 0.0217 0.0212 0.0022 0.0852 0.0147 0.0018 0.0128 0.0016 
  *** * * ** ** *** * ** *** ** *** 

Without 

Constant & 

Trend 

t-Statistic 

0 0.2621 0.0001 0.1397 0.3081 0.0001 0.0001 0.0005 0.0003 0 0 

 Prob. 0.3346 0 0.0014 0.4077 0.0002 0.0733 0.001 0.0001 0 0.0001 0 
  n0 *** *** n0 *** * *** *** *** *** *** 

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and () Not Significant 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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1. Renewable energy consumption (RE): 

For the impact on the renewable energy consumption, the foreign direct investment and industry has 

negative impact on the renewable energy consumption. 

The governance indicators have positive impact on the renewable energy consumption, which means 

that less corruption, more political instability, more Regulatory Quality, more Rule of Law and more Voice 

and Accountability will lead to more use of the renewable energy. Only the Government Effectiveness has 

positive but insignificant impact. 

 

Table 5: Empirical results for governance indicators and renewable energy consumption 
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CONCLUSION 

There is a lack of literature that modelled the impact of governance indicators on the energy 

consumption. Therefore this study aims to investigate the impact of the governance indicators on the total 

final energy consumption and on the renewable energy consumption for the OECD countries, using data 

covers the period from 2002 to 2018. 

The results revealed that the control of corruption and Government Effectiveness has insignificant 

impact on the total final energy consumption, but the political stability, Regulatory Quality, Rule of Law and 

Voice and Accountability have significant negative impact on the total energy consumption,which means that 

better governance leads to energy efficiency. 

On the other hand, the impact of the governance indicators is positive on the renewable energy 

consumption, which means that better governance leads to more usage of the clean energy.  

Moreover, the results also revealed that the foreign direct investment has negative impact on the 

renewable energy consumption. One can argue that the reason is that some countries are trying to produce 

goods that need unclean energy in other countries, and therefore it invests in those countries to keep the 

pollution away from itself. 

And the impact of the industry is positive on the total energy consumption but negative on the 

renewable energy consumption, because industry needs huge amount of energy, and the renewable energy 

technology can’t cover this need yet. 

The consumer price index has negative impact on the total energy consumption, which means that 

more inflation leads to reduce the demand on energy. 

In addition, it’s important for OECD countries to reduce corruption and increase the political stability 

and increase the governance quality to increase the renewable energy consumption and increase the energy 

efficiency. They should replace the polluted industrial technology with more energy efficient technologies, 

and it is important to direct foreign investment towards increasing the use and production of clean energy. 
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RUS TARİH BİLİMCİLİĞİNDE BATI ANADOLU BEYLİKLERİNİN TARİHİ MESELELERİ 

THE HISTORY OF ANATOLIAN PRINCIPALITIES IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

 

 

 

ÖZ 

Batı Anadolu beyliklerinin tarihi Rusya tarih bilimciliğinde yeteri kadar kapsamlı incelenmiştir. Daha 

XIX. yüzyılın ortalarında Rus tarihçi T. D. Florinski, Bizans’ın dış politikası konusunda kaleme aldığı kitap 

ve makalelerinde söz konusu Anadolu beyliklerinin tarihi konusuna da temas etmiştir. Sonraki yıllarda V. V. 

Bartold, V. A. Gordlevski gibi tarihçiler de Anadolu tarihi ile ilgili araştırmalarında Anadolu Beyliklerinin 

tarihini araştırmışlardır. Sovyetler Birliği döneminde Rus tarih bilimciliğinde Türklerin tarihine özel önem 

verilmeye başlanmış, Türkoloji bilimi gelişmiştir. Bununla ilişkili olarak hem Osmanlı, hem de Anadolu 

beyliklerinin tarihi daha dikkatli araştırılmıştır. Söz konusu tarihçiler arasında P. J. Javoronkov, M. S. Meyer, 

A. D. Noviçev, S. F. Oreşkova, A. S. Tveritinova gibi tarihçileri kaydetmemiz mümkündür. 1980’li yıllardan 

itibaren Batı Anadolu Beyliklerinin ekonomik tarihi, o cümleden ticari ilişkileri Rus tarihçi K. A. Jukov’un 

eserlerinin konusu olmuştur.  

Çağdaş Rus tarihçileri Anadolu’nun XIII-XIV. yüzyıllar tarihini daha fazla Bizans’la ilgili 

araştırmalarında incelemektedirler. Bunların arasında ünlü tarihçi S. P. Karpov ve R. M. Şükürov’u özel olarak 

kaydetmemiz gerekir. Anadolu Beyliklerinin dış politikası, bu tarihçilerin eserlerinde büyük ölçüde 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Bizans, Türkler, Rus tarihçileri. 

 

 

 

ABSTRACT 

The history of Western Anatolian principalities was investigated widely enough in Russian 

historiography. The Russian historian T. D. Florinskiy in the mid-19th century in his monographs which was 

dedicated to foreign policy of Byzantium also touched upon the historical problems of Anatolian principalities. 

Next year’s historians like V. V. Bartold and V. A. Gordlevskiy in their researches into the history of Anatolia 

investigated. During the Soviet period in Russian historiography special attention was paid to the history of 

Turks and Turkology science began to develop. P. I. Javoronkov, M. S. Mayer, A. D. Novichev, S. F. 

Oreshkova, A. S. Tveritinova can be noted among these historians. From 1980’s economic and historical 

problems of Western Anatolian principalities including commercial relationships become an object of works 

by Russian historian K. A. Jukov.  

Modern Russian historians investigate Anatolian history of 13-14th century mostly in researches 

connected with Byzantium. Among them, we should specifically mention the famous historians S. P. Karpov 

and R. M. Shukurov. The foreign policy of the Anatolian principalities has been extensively studied in the 

works of these historians. 

Keywords: Anatolia, Byzantium, Turks, Russian historians. 
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Anadolunun tarixi və mədəniyyəti məsələləri hər zaman Rusiya tarixçilərinin tidqıqat sahələrindən 

olmuşdur. Bu tədqiqatların içərisində Anadolunun (rus tarixçilərinin daha çox “Kiçik Asiya” olaraq qeyd 

etdiyi) qədim tarixi ilə yanaşı, orta əsrlər tarixi, ələlxüsus Bizans və Osmanlı tarixi məsələləri önəmli yer tutur. 

Bizans imperiyasının zəiflədiyi, Səlcuq Türklərinin Kiçik Asiyaya gəlişi və daha sorna bu bölgədə türk etnik 

və siyasi gücünün ortaya çıxış genişləndiyi dövr də rus tarixçilərinin diqqət mərkəzində olan dövrdür.  

Məlum olduğu kimi, Konya Səlcuq sultanlığının (rusdilli ədəbiyyatda daha çox Kiçik Asiya sultanlığı 

olaraq göstərilməkdədir) dağılması və Bizans imperiyasının şərq əyalətlərinin türklər tərəfindən fəthi ilə eyni 

vaxtda Qərbi Anadoluda türk bəyliklərinin qurulması prosesi də getmişdir. Siyasi, hərbi, sosial, iqtisadi və 

mədəni inkişaf xüsusiyyətlərinə görə Menteşe, Aydın, Saruxan və Karesi bəylikləri Anadoludakı Türk 

bəyliklərinin xüsusi qrupunu – Qərbi Anadolu Bəylikləri (rusdilli ədəbiyyatda Egey bölgəsi bəylikləri) 

qrupunu təşkil etməkdədir. Bəhs etdiyimiz bu mərhələ Anadolunun siyasi coğrafiyasının dəyişməsi ilə 

nəticələnmiş, sonrakı mərhələdə bu coğrafiyada Osmanlı dövlətinin ortaya çıxması üçün tarixi şərtləri 

doğurmuşdur. Məhz bu səbəbdən, bəzi tarixçilər Şərqi Aralıq dənizi bölgəsinin tarixi üçün XIII-XIV əsrlərin 

mühüm bir dönüm nöqtəsi olduğunu düşünməkdədirlər (Gezalova, 2016: 142). 

Bu dövr təkcə Qərbi Anadolunun deyil, Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolunun da tarixi üçün önəmli bir 

mərhələ olmuş, Türk etnik və siyasi amilinin yüksəlməsi ilə xarakterizə olunmuşdur (Çağlayan ve Çağlayan, 

2019: 193). XIV əsrdə Anadolunun siyasi xəritəsində onlarla xırda müstəqil bəyliklər mövcud olmuş, məhz 

Osmanlı bəyliyi bu bəyliklər arasından sürətlə yüksələrək qüdrəli bir dövlətə çevrilməyə müvəffəq olmuşdur. 

Bu dövrü araşdıran rus tarixçisi K. A. Jukovun da qeyd etdiyi kimi, tarixçilər bu səbəbdən Qərbi Anadolu 

bəyliklərinin tarixini Osmanlı dövlətinin tarixinin bir prelyüdiyası - “Osmanlı öncəsi tarix” kimi görmüş, bu 

tarixi geniş bir şəkildə araşdırmağa lüzum görməmişlər (Jukov, 1988: 3). Bu tarixçinin doğru olaraq qeyd 

etdiyi kimi, Anadolunun XIV əsr tarixi ilə bağlı mənbələrin də böyük əksəriyyətinin Osmanlı xarakterli olması 

səbəbindən, adı çəkilən türk bəyliklərinin araşdırılması sahəsində uzun müddət bir boşlu olmuşdur (Jukov, 

1988: 3). Bu xüsusiyyət XIX əsrin 80-ci illərinə qədərki Rusiya şərqşünaslığı üçün də səciyyəvi olmuşdur.  

 XIX əsrin ortalarından etibarən Avropa tarixşünaslığında Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixinə daha 

böyük diqqət ayrılmağa başlanmışdır. Bu tədqiqatların təsiri altında Rusiya tarixçiləri tərəfindən də adı çəkilən 

bəyliklərin tarixinə xüsusi yer verilməyə başlanmışdır. Onların içərisində ilk olaraq T. D. Florinskinin adını 

çəkmək olar. Məhz bu tarixçi ilk dəfə Osmanlı tarixi ilə yanaşı, Qərbi Anadolunun digər türk bəyliklərinin də 

tarixinin araşdırılmasının önəmini vurğulamış, 1882-ci ildə Sankt-Peterburqda “Cənub slavyanları və Bizans 

XIV əsrin ikinci rübündə” adlı əsərini (Florinski, 1882), 1883-cü ildə isə Kiyevdə “XIV əsrin birinci yarısında 

Yunan Şərqində siyasi və mədəni mübarizə” adlı məqaləsini dərc etdirmişdir (Florinski, 1883). T. D. Florinski 

“Türklərin qüdrətinin sürətlə artmasının səbəbini XIV əsrin birinci yarısında axtarmağın” vacibliyini xüsusi 

qeyd etmişdir (istinad gətirilir: Jukov, 1988: 3). 

T. D. Florinskinin adı çəkilən əsərlərinin dərcindən sonra Rusiyada Qərbi Anadolunun Osmanlı öncəsi 

tarixinə diqqət artmağa başlamış, xüsusilə bu dövrə aid ilkin mənbələrin rusdilinə tərcüməsi işi 

genişləndirilmişdir. Həmin mənbələrin içərisində Bizans müəlliflərinin əsərləri sayca daha çoxdur. Həmin 

əsərlərin tərcüməsi XIV əsrdə Qərbi Anadolu bəyliklərinin Bizans və digər xristian dövlətlər əlaqələrini 

dərindən öyrənmək imkanı vermişdir. Onların içərisində Agrefenius, Nikiforos Grigorius, Georgius 

Pakhimerios kimi Bizanslı müəlliflərin əsərlərini qeyd etmək olar (Agrafeni, 1896; Paximer, 1862; Nikifor, 

1862). Rus dilinə tərcümə edilmiş bu mənbələr Qərbi Anadolu Bəyliklərinin, o cümlədən Menteşe, Aydın, 

Saruxan və Karesi bəyliklərinin hərbi və xarici siyasət tarixinin araşsırılması üçün zəruri mənbələr olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Rusiyada Türkologiya daha sürətlə 

inkişaf etməyə başlamışdır. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər başlıca diqqəti Qafqazların və Orta Asiyanın türk 

xalqlarının tarixinə yönəltsələr də, Anadolu tarixi ilə də bağlı əsərlər geniş intişar tapmışdır. Bu dövr akademik 

V. V. Bartold və V. A. Qordlevski kimi şərqşünasların əsərlərinin ortaya çıxması ilə səciyyələnir. Orta əsr 

Müsəlman Şərqinin tarixi ilə bağlı ümumiləşdirici əsərlərin müəllifləri olan bu tarixçilərin Anadolu tarixi, 

xüsusilə Osmanlı öncəsi dövrlə bağlı tədqiqatları apardığını qeyd edə bilərik.  

Dünyada məşhur bir tarixçi olaraq tanınan akademik V. V. Bartold sadəcə tarix deyil, Şərq xalqlarının 

dili, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, fəlsəfəsi üzrə də müətxəssis kimi qəbul edilir. V. V. Bartoldun əsərləri təkcə 

mənbəşünaslıq və tarixçünaslıq deyil, həm də ümumiləşdirici əsərlər nöqteyi-nəzərin dən də önəmlidir və elmi 
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aktuallığını hələ də saxlamaqdadır. Ota əsr Müsəlman Şərqinin görkəmli tədqiqatçısı olan akademik V. V. 

Bartold araşdırmalarında Anadolu tarixinə də geniş yer vermişdir (Bartold, 1963-1973). Oğuz Türklərinin 

etnik tarixi, İslamı qəbul etməsinin tarixi şərtləri, dövlətçilik ənənələri və siyasi inkişafı məsələləri, Səlcuqlu 

imperiyasının parçalanmasından sonra Ön Asiyada, o cümlədən Anadoluda hərbi və siyasi durum, monqol 

işğallarının Anadolu üçün nəticələri kimi mövzulara V. V. Bartold xüsusi yer ayırmışdır. 

Türk tarixinin görkəmli tədqiqatçılarından biri də V. A. Qordlevski olmuşdur. Anadolunun daha çox 

Səlcuqlu dönəmi tarixini araşdıran bu tədqiqatçının əsərlərində bölgənin Səlcuqlulardan sonrakı tarixi, o 

cümlədən burada qurulan və yüksələn Anadolu Türk bəyliklərinin siyasi və iqtisadi tarixi də əksini tapmışdır 

(Gordlevski, 1960). Xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, Türklərin tarixi ilə bağlı hər iki tarixçinin əsərləri 

Rusiyada Sovet dönəmində təkrar nəşr ediləcək qədər önəmli olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Rusiyada türkoloqlarla yanaşı, bizansşünaslar da Türkiyənin 

tarixini araşdırmağa başlamışlar. Bu bir tərəfdən, Anadolunun tarixinin böyük bir mərhələsinin Şərqi Roma 

imperiyası ilə bağlı olması, digər tərəfdən isə Qərbi Anadolu bəyliklərinin Bizansla olan münasibətləri ilə 

əlaqədar olmuşdur. Xüsusilə sovet hakimiyyətinin ilk onilliklərində bu sahədə xeyli sayda ümumiləşdirici 

əsərlər ortaya çıxmışdır. Onların içərisində məşhur bizansşünaslar A. A. Vasilyevin və F. İ. Uspenskinin 

əsərlərini qeyd etmək olar (Vasilyev, 1925; Uspenski, 1927).  

Ümumiyyətlə, sovet dövründə Rusiya tarixşünaslığında Türkiyə tarixi daha geniş araşdırılmağa 

başlanmış, türkologiya sahəsi yüksəksəviyyədə inkişaf etmişdir. Bu mənada həm Osmanlı, həm də Osmanlı 

öncəsi Anadolu tarixi daha ətraflı araşdırılmış, Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixi ilə bağlı xüsusi tədqiqatlar 

da meydana gəlmişdir. 1960-70-ci illərdə sovet tarixçilərinin bu istiqamətdə tədqiqatlarında ən çox diqqət 

yetirilən məsələlər XII-XIII əsrlərdə Anadolunun hərbi-siyasi vəziyyəti, türk bəyliklərinin yaranma şərtləri, 

Menteşe, Aydın, Saruxan və Karesi bəyliklərinin Venesiya və Genuya ilə münasibətləri, Teymurun işğalları 

dövründə Anadoludakı siyasi vəziyyət, Osmanlı bəyliyinin xarici siyasəti məsələləri olmuşdur. Həmin 

tarixçilərin içərisində P. İ. Javoronkov, N. A. Fionova, M. S. Meyer, S. F. Oreşkova, N. P. Sokolov, A. S. 

Tveritinova, S. P. Karpovu xüsusi qeyd etmək olar.  

M. S. Meyer, A. D. Noviçev, S. F. Oreşkova, A. S. Tveritinova kimi tədqiqatçıların əsərləri daha çox 

ümumiləşdirici xarakterdə olub, bu əsərlərdə Qərbi Anadolu bəyliklərinə də yer ayırmışlar (Meyer, 1974; 

Meyer, 1979; Oreşkova, 1983; Tveritinova, 1956; Tveritinova, 1968). Bu əsərlərdə Anadolu bəyliklərinin 

ictimai-iqtisadi tarixinə daha çox diqqət yetirilmişdir. Adı çəkilən tarixçilərin əsərlərində bu bəyliklərin tarixi 

Avropa tarixi prizmasından baxılmış, onların Bizans və Avropanın orta əsr cəmiyyətlərindən geri qaldığı kimi 

qərəzli düşüncələr irəli sürülmüşdür.  

Qərbi Anadolu bəyliklərinin Venesiya ilə münasibətləri N. A. Fionovanın və N. P. Sokolovun 

məqalələrində geniş araşdırılmışdır (Fionova, 1975; Sokolov, 1963). P. İ. Javoronkovun əsərlərində isə 

Anadolu bəyliklərinin xaçlı dövlətləri ilə əlaqələri (Javoronkov, 1974; Javoronkov, 1976; Javoronkov, 1978) 

tədqiq edilmişdir. Məşhur bizansşünas S. P. Karpovun Trapezund imperiyasının tarixi ilə bağlı tədqiqatlarında 

da Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixinə yer ayrılmışdır (Karpov, 1981; Karpov, 1983; Karpov, 1984). 

Sovet dövrü Rusiya tarixçiləri arasında orta əsr cəmiyyətlərinin sosial və iqtisadi inkişaf məsələlərinə 

xüsusi diqqət ayrılmışdır. Bu da dövrün ideoloji tələbləri, o cümlədən marksizmin iqtisadi məsələləri sosial 

və siyasi məsələrədən daha üstün görməsi (bazisin üstqurumdan daha önəmli olması fikri) ilə bağlı olmuşdur. 

Xüsusi olaraq Qərbi Anadolu bəyliklərinin iqtisadi və sosial tarixi məsələlərinə gəlincə, ilk dəfə bu mövzunu 

xüsusi tədqiqat obyekti olaraq işləyən tarixçi K. A. Jukov olmuşdur. 1980-ci illərdən etibarən bu tarixçinin 

əsərlərinin xüsusi mövzusu Qərbi Anadolu bəyliklərinin iqtisadi tarixi, xüsusilə ticarət əlaqələri olmuşdur. 

Daha çox orta əsr italyan mənbələrinin məlumatlarına əsaslanan K. A. Jukov tədqiqatlarında əsas diqqəti Qərbi 

Anadolu bəyliklərinin Venesiya, Genuya və Hospitalyerlər ordeni ilə ticarət əlaqələrinə yönəltmişdir (Jukov, 

1982; Jukov, 1985; Jukov, 1987). Aydın və Menteşe bəyliklərində kənd təsərrüfatı sistemleri, timarın kökəni, 

kəndlilərin iqtisadi vəziyyəti kimi məsələlər də bu tarixçinin çalışmalarında xüsusi olaraqaraşdırılmışdır 

(Jukov, 1982). 

Xüsusi olaraq K. A. Jukovun 1988-ci ildə nəşr edilmiş və böyüksayda mənbə materialına əsaslanan 

“XIV-XV əsrlərdə Egey əmirlikləri” adlı əsərinin (Jukov, 1988) üzərində dayanmaq istərdik. Rusiya 

tarixşünaslığında ilk dəfə Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixini xüsusi tədqiqat obyekti olaraq seçən K. A. 
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Jukovun monoqrafiyasında bəyliklərin iqtisadi tarixi ilə yanaşı, siyasi və hərbi tarixinə də geniş yer 

ayrılmışdır. Menteşe, Aydın, Saruxan və Karesi bəyliklərinin yaranması, digər dövlətlərlə əlaqələri, xarici 

siyasəti və diplomatiyası, ordu və donanmalarının qurulma şərtləri və özəllikləri, Osmanlı bəyliyindəki hərbi 

təşkilat ilə Aydın və Menteşedəki hərbi təşkilat arasında oxşar və fərqli cəhətlər adı çəkilən monoqrafiyada 

araşdırılmışdır. Bundan əlavə, K. A. Jukov bu bəyliklərin sosial tarixi, o cümlədən dini yaşamı ilə bağlı da 

bölümləri işləmişdir. 

Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixini araşdıran sovet tarixçilərinin əsərlərinin ümumi tərəfi bu 

cəmiyyətlərin feodal xüsusiyyətlərə malik olması, Avroapda yaranmaqda olan kapitalist cəmiyyətin 

rüşeymlərindən çox uzaq olması, siyasi inkişaflarında isə milli dövlətçilik xüsusiyyətlərini daşımaması, 

imperiya yaratmağa meylli olması, kənd təsərrüfatının geriliyi haqqında qərəzli düşüncələrdir. Bu kimi 

düşüncələr hər hansı bir elmi istinadı olmayıb, dövrün ideoloji xüsusiyyətlərinə bağlı olmuşdur. Bununla 

yanaşı, həmin dövrün tədqiqatlarının, o cümlədən K. A. Jukovun əsərlərinin üstün tərəfi onlarda toplanmış 

geniş faktoloji materialdır. 

Müasir Rusiya tarixşünaslığına gəlincə, qeydetmək lazımdır ki, 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq 

Anadolunun XIII-XIV əsrlər tarixi daha çox Venesiya, Bizans və Trapezund imperiyalarının tarixi ilə bağlı 

tədqiqatlarda araşdırılmağa başlanmışdır. Bun baxımdan yxuarıda adı çəkilən  S. P. Karpovu xüsusi qeyd edə 

bilərik. Onun 2017-ci ildə nəşr edilmiş “Trapezund imperiyası” adlı monoqrafiyasında (Karpov, 2017) Qərbi 

Anadolu bəyliklərinin tarixinə qısa da olsa diqqət yetirilmişdir. S. P. Karpovun redaktoru, R. M. Şükürovun 

isə müəllifi olduğu “Böyük Komninlər və Şərq” adlı monoqrafiyada da (Şükürov, 2991) adı çəkilən məsələləri 

yer ayrılmışdır. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Anadolu bəyliklərinin tarixi ilə bağlı rus tarixçilərinin 

əsərləri kifayət qədər olub, faktoloji materialı baxımdan elmi aktuallıq kəsb edir. Bu əsərlərdəki bütün qərəzli 

və siyasi, ideoloji təmayüllü fikirlərin olmasına baxmayaraq, orta əsr Anadolu tarixinin öyrənilməsi üçün 

qiymətli mənbə rolunu oynayır. 

 

Qeyd. Məqalədə “Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti II Uluslararası 

Sempozyumu”nda (25-27 Nisan 2012, Muğla) müəllif tərəfindən sunulmuş, lakin nəşr edilməmiş “Rus Tarih 

Bilimciliğinde Menteşe Beyliği’nin Tarihi” adlı məruzədəki materiallardan da qismən istifadə edilmişdir. 

 

 

KAYNAKÇA 

1. [Agrafeni]. Xojdeniye arximandrita Aqrafeniya okolo 1370 qoda. Palestinskiy pravoslavnıy 

sbornik. Sankt-Petersburg, 1896, t.16, vıpusk 3. 

2. Bartold V. V. Soçineniya. T. 1-8. Moskova, 1963-1973. 

3. Fionova N. A. Stolknoveniye Venetsiyi s turetskoy opasnostyu v pervoy polovine 14 veka. 

Stranı Sredizemnomorya v epoxu feodalizma. Vıpusk 2. Qorkiy, 1975. 

4. Florinski T. D. Yujnıye slavyane i Vizantiya vo vtoroy çetverti 14 veka. Vıpusk1. Sankt-

Petersburg, 1882. 

5. Florinski T. D. politiçeskaya i kulturnaya borba na Qreçeskom Vostoke v pervoy polovine 14 

veka. Universitetskiye izvestiya. Kiyev, 1883, sayı 2, 3, 9. 

6. Gezalova, Y. Menteşe Beyliği’nin Venedik ile Ticari İlişkileri, Uluslararası Batı Anadolu 

Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti II Uluslararası Sempozyumu. Menteşeoğulları Tarihi. Bildiri Kitabı, 

ed. Murat Keçiş ve Adnan Çevik. TTK, 2016. 

7. Gordlevski V. A. Qosudarstvo Seldjukidov Maloy Aziyi. İzbrannıye soçineniya. T.1. Moskova, 

1960. 

8. Javoronkov P. İ. Nikeyskaya imperiya i Zapad. Vizantiyskiy Vremennik, 1974, т.36. 

9. Javoronkov P. İ. Nikeysko-latinskiye i nikeysko-seldjukskiye otnoşeniya. Vizantiyskiy 

Vremennik, 1976, t.37. 

10. Javoronkov P. İ. Nikeyskaya imperiya i Vostok. Vizantiyskiy Vremennik, 1978, t.39. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

49 

11. Jukov K. A. Problema proisxojdeniya timara v sovremennoy istorioqrafiyi. Pismennıye 

pamyatniki i problemı istoriyi kulturı narodov Vostoka. Moskova, 1982. 

12. Jukov K.A. Torqovıye svyazi Venetsiyi i Genuyi s egeyskimi emiratami Aydın i Menteşe. 

Tyurkologiçeskiy sbornik. Moskova, 1985. 

13. Jukov K. A. Osmanskiye xroniki 15-17 vv. O sozdaniyi voysk “yaya ve müsellem”. 

Turcologica 1986, Leningrad, 1986. 

14. Jukov K. A. Xronika Enveri “Düstur-name” kak istoçnik po istoriyi Yugo-Vostoçnoy Yevropı 

30-x – 40-x qodov 14 veka. Bartoldovskiye çteniya. Moskova, 1987.  

15. Jukov K. A. Egeyskiye emiratı v 14-15 vv. Moskova, 1988. 

16. Karpov S. P. Trapezundskaya imperiya i zapadnoyevropeyskiye qosudarstva v 13-15 vv. 

Moskova, 1981. 

17. Karpov S.P. İtalyanskaya torqovlya v Trapezunde i yeyo vozdeystviye na ekonomiku 

pozdnevizantiyskoqo qoroda. Vizantiyskiy Vremennik, 1983, t.44. 

18. Karpov S. P. Latşnskaya Romaniya. Voprosı İstoriyi, 1984, 12. 

19. Karpov S. P. İstoriya srednix vekov. T.1. Moskova, 2001. 

20. Karpov S. P. İstoriya Trapezundskoy İmperii. Moskova, 2017. 

21. Meyer M. S. K periodizatsiyi istoriyi Turtsiyi epoxi feodalizma. Vestnik MQU, seriya 13. 

Vostokovedeniye, 1977, 4. 

22. Meyer M. S. K voprosu o proisxojdeniyi timara – Formı feodalnoy zemelnoy sobstvennosti i 

vladeniya na Blijnem i Srednem Vostoke. Bartoldovskiye çteniya 1975 qoda. Moskova, 1979. 

23. [Nikifor]. Rimskaya istoriya Nikifora Qriqorı, naçinayuşayasya s vzyatiya Konstantinopolya 

latinyanami. Sankt-Petersburg, 1862.Noviçev A.D. İstoriya Turtsiyi. Т. 1. Epoxa feodalizma. Leningrad, 

1963. 

24. Oreşkova S. F. Sredniye veka. Oçerki  istoriyi Turtsiyi. Moskova, 1983. 

25. [Paximer]. Geogiya Paximera istoriya o Mixaile i Andronike Paleologax. 13 kniq. T.1. 

Tsarstvovaniye Mixaila Paleologa. Sankt-Petersburg, 1862. 

26. Sokolov N. P. Obrazovaniye Venetsianskoy kolonialnoy imperiyi. Saratov, 1963. 

27. Şükürov R. M. Velikiye Komnini i Vostok (1204-1461). Moskova, 2001. 

28. Tveritinova A. S. K voprosu ob izuçeniyi pervoqo antifeodalnoqo vosstaniya v srednevekovoy 

Turtsiyi . Vizantiyskiy Vremennik, 1956, t.15. 

29. Tveritinova A. S. Nekotorıye nereşonnıye problemı v xarakteristike turetskoqo feodalizma. 

Blijniy i Sredniy Vostok. Moskova, 1968. 

30. Uspenski F. İ. İstoriya Vizantiyskoy İmperii. T. 2. Leningrad, İzdaniye avtora, 1927. 

31. Vasilyev A. A. İstoriya Vizantii. T. 3. Epoha Paleologov (1261-1453). Leningrad, Akademia, 

1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

50 

(5) 

Prof. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY7 

İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE MUHALEFET ve DİRENME EKOLLERİ 

SCHOOLS OF OPPOSITION and RESISTANCE IN ISLAMIC POLITICAL THOUGHT 

 

 

 

ÖZ 

İslam düşüncesinin, yönetimin baskıcı politikalarına karşı bir direnme modeli geliştirerek direnmeyi 

öğütleyecek tarzda bir doktrin oluşturduğunu söylemek zor görünmekle birlikte imkânsız da değildir. İslam’da 

zulmeden yöneticiye karşı direnmenin önü tamamen kapatılmamış, idareyi devrim yoluyla değiştirmekten, 

onun eylemlerine sabırla yaklaşmayı salık veren çizgideki direnme ekolleri de varlığını duyurmuştur. 

Çalışmada, haksız uygulamalar içinde olan yöneticiye karşı itaatin mi yoksa direnmenin mi tercih edileceğine 

ilişkin görüşler, bu noktadan hareketle tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dini Mezhepler, direnme, devrim, sabır ekolü. 

JEL Kodları: K10, K11. 

 

 

 

ABSTRACT 

Although it seems difficult to say that Islamic thought has formed a doctrine in a way that advises 

resistance by developing a model of resistance against the oppressive policies of the administration, it is not 

impossible either. In Islam, the way of resisting against the oppressing ruler has not been completely blocked, 

and the schools of resistance in the line that recommend changing the administration through revolution and 

approaching her actions with patience have also made their presence known. In this study, the views on 

whether to obey or resist the ruler, who is in unfair practices, are discussed from this point of view. 

Keywords: Sections in Religion, opposition, revolution, patience school. 

JEL Codes: K10, K11. 
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GİRİŞ 

İslamiyet, zulüm yapan kamu yöneticisini koruyacak, günah işlediğinde onu kurtaracak bir düşünceye 

dayanmamaktadır. Kötü davranan yöneticinin, üstünlüğünü kaybedeceğine dikkat çeken Zehra, İslam 

hukukunda yöneticilere ve yönetilenlere uygulanan ceza hükümlerinin, güçlüleri bu hükümlerin dışında 

bırakmadığını belirtmektedir (Ebu Zehra, 1986: 250).   

Devletin temelinin toplumsal sözleşme ya da ilahi emirlere dayandırılması, İslam’da siyasal 

düşüncenin somut bir devlet sisteminden kaynak aldığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Buradan hareketle 

İslamiyet’te yöneticilerin sorumluluğu, itaatin sınırları, muhalefet ve direnme ekolleri iyi analiz edilmelidir. 

Çalışmada bu analiz, İslam Fırka ve mezheplerinde iktidar ve muhalefet düşüncesi Sünni İslam siyasal 

düşüncesinde muhalefet/direnme ekolleri çerçevesinde yapılmaktadır. 

 

1. İSLAM FIRKA VE MEZHEPLERİNDE İKTİDAR ve MUHALEFET DÜŞÜNCESİ 

Muhalefet, iktidar karşısında belirli bir tutum anlamına gelen dinamik bir gerçekliktir. Muhalefetin bu 

açıdan incelenmesiyle, İslam’da otoritenin özelliği, İslam toplumunda liderliğin yeri ve liderliğin muhalefete 

etkisi noktasında hâkim olan modellerle ilgili bazı sorular gündeme getirir. Bu konuda İslam fırka ve 

mezhepleri iki temel düşünce sunmaktadırlar. İlkinde, iktidarın iradi ve seçime dayalı esası ortaya konulur. 

Akit, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin biçimini ifade etmektedir. Yönetici, Allah’ın dinini uygulamak 

ve yürütmek üzere ümmetin yetkisini devrettiği bir vekildir. Ümmet önünde sorumlu olup, denetlenir. Şia 

dışında tüm İslam fırka ve mezhepleri bu düşünceyi benimsemektedir. İkincisinde, imamın şahsı açısından 

seçim ortadan kalktığından esas, nas ya da vasıfla tayindir. Burada imama masum oluşu itibariyle bakılır 

(Mustafa, 1990:27-28). Bu düşüncelerden her birinin, siyasi uygulamaların karakterini ortaya koyan bir 

gerçeklik olarak iktidar ve muhalefet ilişkilerinde belli tutumları bulunmaktadır. Örneğin Şia’ya göre ilahi 

rehberliğe mahzar imamların yanılmaz otoriteleri, dini konularda kesinlik ve adaleti sağlamaktadır. 

Otoritelerin Müslüman çoğunluk tarafından reddi ise dini hukuktaki belirsizliği kaçınılmaz kılacak ve 

yönetimde zulüm ve baskıyla sonuçlanacaktır. Şia, siyasi alanda imamların üstün otoritesine duyduğu inançla, 

İslam toplumundaki mevkileri işgal eden diğer yönetimleri gayri meşru saymaktadır  (Madelung,1995:142-

143). İnsanlık için adil bir hükümetin garantisi yalnızca imamların masumiyeti esasına bağlı kabul edilmekte 

diğerlerinin rejimi adaletsiz addedilmektedir. 

Şii siyasal gelenek, siyasal otoriteye karşı hem başkaldırının hem de uzlaşmanın unsurlarını 

taşımaktadır. Pasif bir teslimiyetçilik de kanlı bir başkaldırı da bu gelenek tarafından 

meşrulaştırılabilmektedir. Şüphesiz bu ikiliğin tarihsel ve düşünsel temelleri bulunmaktadır. Pasifist gelenek, 

Şiileri dönem dönem zulüm ve baskılara boyun eğmeye sevk etmiştir. Bunun nedeni, baskı ve adaletsizliğin 

yoğunlaşmasının dünya üzerinde adil bir düzen kurması beklenen On İkinci İmam’ın dönüşünün bir işareti 

sayılmasıdır. Dolayısıyla artan baskılar, sözü edilen Mehdi’nin dönüşünün habercisi olarak görülüp tahammül 

edilebilir kılınmaktadır. Diğer taraftan bazı Şii düşünürler, adaletli davranmayan siyasal otoriteye karşı aktif 

muhalefetin ve adaletin sağlanması amacıyla başlatılan mücadelenin Mehdi’nin yeryüzüne gelişini 

hızlandıracağı görüşündedirler. Şiiliğin bu farklı yorumu, kitleleri adaletin gerçekleşmesi peşinde aktif bir 

mücadeleye çağıran devrimci bir çizgiyi yansıtmaktadır (Dağı, 1998:39-40).  

“İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak” da muhalefetin meşruluk dayanaklarındandır. Belirtilen 

ilke, ister hükümet isterse ona yöneltilen muhalefet tarafından yürütülsün, yürüten açısından siyasi bir anlam 

içerir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir; Allah, müminleri, kötülük karşısında susmamaya yönlendirir. Ayrıca 

herkesin görevi olan kötülüğün önlenmesi, işbaşındaki otoriteyle çatışmaya götürür, hatta meşruluğunu dinden 

alan otorite için bile bu böyledir. İslam siyasal düşüncesinde otoritenin meşruluk temeli, dinin ilkelerine uygun 

biçimde halkın yönetilmesi olduğundan yönetici, din adına kendisine yönelen eleştirilere, başta kutsallığı 

öngördükleri noktasında boyun eğecektir. Sünni anayasacılar yöneticinin görevlerini yerine getirmekten 

sorumlu olduğunu, aksi takdirde “emanet”in ümmete verileceğini, tavsiye ve uyarıları dinlenmediğinde, 

yetkinin zor kullanılarak alınabileceğinde ısrar etmişlerdir (Fazlur Rahman, 1995:14-15). Kaldı ki Allah’ın 

emirlerine açıkça kötülük sayılan tasarruflarda bulunan devlete itaat etmek; birey açısından, haram itaat 

olmaktadır (Zeydan, 1969:96). 
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2. SÜNNİ İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE MUHALEFET/DİRENME EKOLLERİ 

Sünni İslam siyasal düşüncesinde muhalefetin (aynı zamanda direnmenin) başlıca üç ekolü 

bulunmaktadır: 

 

1.Devrim ya da Başkaldırı (Hurûc) Ekolü: Hariciler ve Karmatiler’in siyasal düşünce ve 

hareketlerinde somutlaşır. 

 

2.Sabır Ekolü: Daha çok Ehl-i Sünnet düşüncesiyle temellenir. Sabır prensibi, muhalefetin pasif 

anlatımı yönüyle ilgilidir. 

 

3.Temekkün (Bekleme ve Gözetleme) Ekolü: Bu ekolün muhalif düşüncesi; hâkim olan zalim 

yöneticiye karşı yapılan ihtilalin başarısını sağlayan imkânların gerçekleşme şartına, imkân ve fırsat 

bulunması durumunda, bu işten vazgeçmeye dayanır. İmkân ekolü de denen bu ekol, Ehl-i sünnetin bir kısmı 

ve Mutezile’nin desteklediği bir direnme ekolüdür (Mustafa, 1990:115-116).  

 

İslam tarihinde dini sebeplere bağlı biçimde tüm hükümet kuvvetlerine karşı direnen tek olay vardır; 

bir tür anarşiye inanan ve imansızlıkla suçlanan Hariciler (dışarıda kalanlar) hareketi. Pasif durumda 

kalmadıkları ve baştaki yöneticiyi düşürüp, onun yerini almaya çalıştıklarından, İslam siyasal düşünürleri 

tarafından İslam’ın asileri muamelesi görmüşlerdir (Hamidullah, 1998:217). Ancak, “başkaldıranlar” 

anlamına gelen Hariciler, kendilerini bu isimle nitelendirmemişler, aksine “nefislerini Allah’a satanlar 

anlamına gelen “şurat” terimini benimsemişlerdir (Uyanık, 2001:84). Hâricîler’e göre adaletin 

gerçekleşebilmesi için toplumdaki bütün işlerin Allah’ın emir ve yasaklarına uyularak yürütülmesi gerekir. 

Çünkü “..hüküm Allah’a aittir ve devletin en önemli niteliği olan adalet ilkesiyle Allah’ın hükmünün 

gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu makam imamettir”(https://islamansiklopedisi.org.tr/imamet)  

Hariciler, İslam’a zararlı olduğu düşünülen düşünce ve inançları yayarken tahrip ve istismara yönelerek 

toplumun birliğini tehdit eden faaliyetlere girişmişler ve henüz olgunlaşmayan İslam Devleti için güvenliği 

bozacak türden tehlikeli bir hareket biçiminde değerlendirilmişlerdir. Hariciler Ali ve Muaviye arasında 

gerçekleşen hakem olayı sonrasında kendilerini toplumdan tecrit ettikleri için bu adla adlandırılmışlardır. 

Hakem olayını kabul etmesinden dolayı Ali’nin meşruiyetini kaybettiği şeklindeki Harici görüş, yönetime 

karşı doğrudan meydan okuma anlamını taşımaktadır (Kemali, 1993:44-49).  

Temelde, hükümdara itaatin halkın görevi olduğunu kabul eden Hariciler, imam şeriattan ayrıldığı ve 

tebaanın refahını artıramadığı zaman görevden alınması hatta öldürülmesi fikrini benimsediklerinden 

yönetime karşı sürekli isyan halinde olmuşlardır. Hariciler dışında İslami toplumsal gruplar içinde en radikal 

ve devrimci grup Karmatilerdir. İstekleri sadece halifeliği ortadan kaldırmak olmayıp, aynı zamanda 

toplumsal bir devrim isteyen bu hareketin referansı, eşitlik ve adalettir. Mülkiyetin ortaklığına dayanan bir tür 

komünizm planlamışlar ve özellikle köylüler ve işçiler arasında etki yaratmışlardır (Hasan Han, 1995:161-

165). Düşünceleri devirlerine göre farklılık arz eden Karmatiler’in, başarısızlıklarına rağmen (bunda şiddet 

kullanmalarının payı büyüktür) baskıya karşı mücadelelerinin hikâyesi, İslam siyasal hareketlerinin en ilgi 

çekici örneklerindendir. 

   İslam’da muhalefetin kendini donattığı dini zemin, devrimci muhalefete, zalim iktidarı yok etmekte 

dini bir meşruiyet verir. Sabır düşüncesinde ise, zulüm ve haksızlıklarla günah işlendiğinde sorumlu kişileri 

hesaba çekecek Allah olduğundan, sorun havale edilir. Zira sabır, eli ya da dili kullanmaktan nefsi tutmak ve 

güç yetirme şartına bağlanarak kalple yetinmektedir. Bu bağlamda sabır, sessizce reddedişi ifade eden tam 

pasiflik durumudur. Ancak İslam sabır ekolünün temsilcileri, sabır prensibinin ve fiili duruma katlanmanın 

tutsağı da olmayarak, muhalefeti, pasif biçimde gerçekleşen, zalim iktidarla yardımlaşmama ve fıkhın ve 

hadisin incelenmesine yöneliş, sultandan uzaklaşma, yöneticilere öğüt verme gibi yollarla ifade etmişlerdir 

(Mustafa, 1990:233-234).  

 İslam siyaset felsefesinde sabır ve temekkün kavramlarıyla karşılanan pasif muhalefetin günümüzde 

aldığı biçimin terminolojideki sivil itaatsizliğe denk düştüğünü kaydeden Uyanık, İslam siyasal düşüncesinde 

Hasan el-Basri’yi bu çerçevede değerlendirmektedir. Basri, zalim yöneticilere karşı verilecek mücadele 
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biçiminde, kılıcın dilden daha keskin olduğunun bilincinde olduğundan iç savaşlara katılmamıştır. Emevi 

yönetiminin icraatlarını onaylamamış, hükümete karşı silahlı isyanı ve eylemi ya da kılıca sarılmayı doğru 

bulmamıştır. Ümmetin birlik ve beraberliğini yorucu bir mücadele ile korumayı amaçladığı için onun hareketi, 

sivil itaatsizlik olarak değerlendirilmektedir (Uyanık, 2001:459).  

Hasan el-Basri’yi öncülleri kabul eden ve İslam siyasal düşüncesini bireyci yorumlarla tanıştıran 

Mutezilîler, aklın ve aklın gereklerine uygun olarak yapılanın sorumluluğunun alınması konusunda 

getirdikleri fikirlerle öncelikle düşünce alanında bir direnme geliştirmiştir denilebilir. Mutezile, gerçeklere 

bağımsız akıl yoluyla ulaşılacağını, başka türlü bunların otoriteye ve geleneğe dayanması gerekeceğini ki 

bunların da büyük inançları kabul etmek için sağlam dayanaklar olmadığını savunmuştur (Lipman, 1992:14-

15). Mutezile’nin ilk amacı siyasal olmamakla birlikte, tutumları siyasal açıdan yaptırımcı özellikler 

taşımaktadır. Zalim yöneticiye karşı direnmenin vacip olduğunu açıklaması bunu kanıtlamaktadır (Rayyıs, 

1990:104-106).  Mutezile, bir eylemi yapma ya da yapmama gücünden hareketle iradenin eyleme hâkim 

kılınması (Yavuz, 1999:14) bireyin fiillerini özgür olarak yapması nedeniyle fiillerinden şahsen sorumlu 

olduğu ve bu fiillerden ötürü ceza ya da mükâfatı hak ettiğini işlemiştir (Özgen, 1999:99). Bu hak ediş, 

eylemlerin sonucuna katlanma bilincine işaret etmesi bağlamında değerlendirildiğinde, sivil itaatsizliğin 

önemli bir unsuruna atıf yapıldığını göstermektedir. 

 

SONUÇ 

İslamiyet’te devletin görevi, Kuran ve peygamberin gösterdiği yolda ülkenin düzeninin sağlanması 

noktasında ulu’l emr’e itaat, olmazsa olmaz bir koşuldur ve Tanrı’ya itaatle eş tutulmuştur. Dolayısıyla ona 

karşı gelmek Tanrı’ya da karşı gelmek anlamındadır. Ulu’l emr, Tanrı’nın kendisine egemenlik hakkı verdiği 

kişidir ve aynı zamanda imamdır (Sarıca, 1992: 44-45). İslami ekollerin hemen hepsi hukuksal ve siyasal 

sistemlerini Allah’a, Peygambere ve ulu’l emr’e itaat etmeyi emreden ayetler üzerine kurmakla birlikte, 

özellikle ulu’l emr’in anlamı üzerinde köklü görüş ayrılıkları içindedirler. Ehl-i Sünnet, ulu’l emri ulema, Şia, 

masum imamlar, Hariciler ise ümmetin tamamının görüş birliği olarak yorumlamışlardır. Sünni anlayış ise 

Hz. Muhammed’in siyasi otoritesini hilafet teorisiyle devam ettirmiş ve hilafeti, dini korunması ve böylelikle 

dünya siyasetini etkileyecek bir içeriğe dönüştürmüştür. Klasik Sünni teorinin üzerinde durduğu, kimin 

yönettiğinden ziyade nasıl yönettiği olmuştur (Apaydın, 1999:82-83).  

Özellikle sabır ve temekkün ekolü çerçevesinde ele alınan görüşler, toplumsal düzenin sağlanması ve 

İslam devletinin devamı için öngörülmektedir. Zira devlet düzeninin en önemli niteliği itaattir. İslam’da 

merkezi bir otoriteye itaat edilmeksizin devletin oluşturulması mümkün görülmediğinden itaat kurumuna 

büyük önem atfedilmektedir (Akgündüz,1998:9). Lewis, belirtilen durumu şöyle anlamlandırmaktadır; “Din 

âlimleri zalim hükümdara dahi itaat edilmelidir derler, çünkü diğer seçenekler daha kötüdür, ancak bu yolla 

İslam’ın temel dini ve kanuni emirleri sürdürülebilir” (Lewis, 1992:155). Bunun yanında istisnalar dışında 

İslam Hukuku’nda devlete itaat, dini bir görev referansıyla şekillenmektedir. 
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Prof. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY8; Öğr. Gör. Hasan BOZATAY9 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA 

KAZANDIRILMASINDA SPORUN ARAÇSALLIĞI 

INSTRUMENTALITY OF SPORTS IN PROTECTING THE PHYSICAL HEALTH OF 

DEFENSE/CONDUCTED IN PENALTIES 

 

 

 

ÖZ 

Ceza infaz kurumları, hükümlü/tutukluların cezalarını infaz etmek suretiyle suç türlerine göre 

barındırıldıkları, yönetimleri ayrı mevzuata dayanan kurumlardır. Bu kurumlarda şiddet davranışının 

kontrolünün sağlanması ilk akla gelen hedeflerdendir. Ancak toplum yararına en önemli hedef, 

hükümlü/tutukluların topluma ıslah edilerek kazandırılmasıdır. Ceza infaz sisteminin temel dayanağı da 

topluma kazandırma olup, çalışmada sporun buna destek olarak işlevi ve mevzuata dayalı bir değerlendirme 

gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ceza infaz sistemi, spor, ıslah, sosyalleşme. 

JEL Kodları: K10, K11. 

 

 

 

ABSTRACT 

Penitentiary institutions are institutions where the convicts/detainees are housed according to the 

types of crime by executing their sentences, and their management is based on separate legislation. Ensuring 

the control of violent behavior in these institutions is one of the first goals that come to mind. However, the 

most important goal for the benefit of the society is to rehabilitate the convicts/detainees into society. The 

main basis of the penal system is reintegration into society, and an evaluation based on the legislation and 

the function of sports as a support for this has been carried out in the study. 

Keywords: Penitentiary system, sport, improvement, socialization. 
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GİRİŞ 

Spor günümüz toplumlarında sosyoloji, psikoloji, politika, hukuk, ekonomi, medya ve eğitimin ilgi 

çerçevesi içinde yer alarak disiplinler arası çalışmaların odağı haline gelmiştir. Spor organizasyonları, insan 

hakları ihlallerinin varlığının duyurulduğu birer zemin olurken, ekonomik açıdan sorunlu bölgelerin 

kalkınması açısından da elzem kabul edilmektedir.  

Bireyin gelişiminde sürecinde spor önemli bir araçtır. Bu noktada sporun, kişinin kendisini geliştirme 

hakkı bağlamında temel hak niteliğine sahip olduğu söylenebilir (Kartal, 2020:566). Spor, bireydeki 

potansiyel enerjiyi bedensel ve zihinsel açıdan en yararlı olabilecek biçimde tüketerek, bireyi topluma 

kazandıran en önemli araçtır (Güven, 1999:2). Spor, yalnızca bireysel bağlamıyla değil, toplumsal açıdan da 

sosyal gerçekliğin önemli bir olgusudur. Birey ve toplum ilişkilerinde sağlıklı işleyişi sağlama noktasında 

araçsallığı tartışılmaz bir gerçeklik olan spor aracılığıyla, potansiyel enerji olumlu yöne evrilmiş olur. 

Böylelikle bahse konu durum, toplumda ahengin oluşmasında spora ayrı bir önem atfeder. Ceza infaz 

sisteminde asıl olan topluma kazandırma olduğundan, sporun bu noktadaki katkısı, çalışmanın odağındadır.  

 

1. SPORUN BİREYSEL ve TOPLUMSAL BAKIMDAN ÖNEMİ 

Spor barışçıl niteliği ve uluslararası değişmeyen kurallarıyla bireyler ve gruplar arası sosyal ilişkiler 

yanında farklı toplumlardaki insanlar ve gruplarla kurulan sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine olumlu yönde 

katkıda bulunur (Öztürk, 1998:26).  

Birey, aile, okul ve çevre gibi sosyal çevre unsurları sayesinde sosyalleşmesini spor kanalıyla 

geliştirebilmektedir. Sosyal açıdan, toplumsal etkileşim, toplumsal tanınmanın başarılması, prestij sahibi 

olma, arkadaşlık, güç sahibi olmayı başarma ve toplumsal temas, sporda güdülenmeyi sağlayan etkenlerdir 

(Kılcıgil, 1998:23-24).  

Güç, dayanıklılık, sağlıklı kalma, kendini gerçekleştirme, centilmenlik, dayanışma, risk üstlenmeye 

hazır olma, cesaret, sosyalleşme ve rehabilitasyon, saldırgan içgüdüleri denetleme spordan beklentilerdir 

(Dieter, 1998:110). Spor, bireyin kendi şiddet davranışını kontrol altına almasına yardım etmektedir. Sorun, 

enerjinin gerektiği düzeyde ve istenen sürede doğru amaçlar için kullanılabilmesidir. Bu noktada 

karşılaşmalar, enerjinin boşaltılabilmesi için birer araçtırlar (Şahin, 2003:103).  

Sporun barışı sağlamadaki rolü nedeniyle, toplumsal ahengin bozulduğu bölgelerde siyasetçiler ve 

yerel yönetimler spora adeta bir kurtarıcılık misyonu addetmektedirler. Kılcıgil, bu tür problemli bölgelerde 

spora destek verilmesinin, bireylerde var olan ruhsal olumsuzları iyileştirmede ve ekonominin düzeltilmesine 

katkı sağlayabileceğinin altını çizmektedir (Kılcıgil, 1998:25-26). Sporun bu noktadaki araçsallığı yalnızca 

ekonomik ve sosyal yönden sorunlu bölgeler için değil, endüstri toplumları için de geçerlidir. Suçluluk, 

alkolizm, uyuşturucu madde kullanımı, sınıfsal farklılıkların ortaya çıkardığı problemler en çok bu 

toplumlarda olmaktadır. Bireyin yaşadığı toplumdan koparak yabancılaşmasının önüne geçilmesinde sporun 

önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır (Öztürk, 1998:108-109).  

Sportif faaliyetler bireysel ve toplumsal bakımdan sosyal düzenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu 

noktada devletler sporun yaygınlaşması ve desteklenmesi konusunda sosyal politikalar geliştirmektedirler. 

Teknolojik imkânlarla spor türleri, bir endüstri olarak büyük bir mali değere ulaşmıştır (Ölmez, Kılıç, 

2021:669). Sportif faaliyetler yoğun bir rekabet ortamı içinde sistematik faaliyetler haline gelmiştir  (Küçük, 

Acet, 2002:7). 

 

2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA HÜKÜMLÜ/TUTUKLULARI SOSYALLEŞTİRME ve 

TOPLUMA KAZANDIRMA 

Ceza infaz kurumları, hükümlü/tutukluların cezalarını infaz ederek suçlarına göre barındırıldıkları, 

fiziki yapılarıyla farklı,  özel mevzuata dayalı olarak yönetilen kurumlardır. Bu kurumlardaki kadın ve erkek 

hükümlü/tutuklular yaş, cinsiyet ve suç türlerine göre farklı alanlarda barınmaktadırlar. Ceza infaz 

kurumlarında birçok faaliyet yürütülmekte olup, bahse konu faaliyetlerden eğitim-iyileştirme çalışmaları, 

hükümlü/tutukluların salıverilmesinden sonraki hayatları açısından büyük önem taşımaktadır (Atila, 2018:xx).  

Türkiye’de suçluların sosyo-kültürel özellikleri, suç işleme sebepleri, ceza infaz kurumlarında yapılan 

iyileştirme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mahkûmlara yansımaları konularında sosyolojik araştırmalar 
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yapılması önemli bir problemin varlığına işaret etmektedir. Zira suç istatistikleri artmaktadır.  Ülkemizde bir 

yandan suçluların kontrolüne dair çalışmalar yapılırken, bir yandan da suçluların, süreç sonunda toplumun bir 

parçası olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmların 

iyileştirilmesi amacıyla sportif faaliyetler bu çerçevedeki faaliyetlerdir (Çimen, 2015:160).  

Tarihsel süreçte ceza ve infaz kavramları algısı farklılık arz etmiştir. Hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanan bireyin sosyalleştirilerek topluma kazandırılması asıl amaç olup,  böylelikle toplum da 

korunmaktadır. Bu durum, gerek suç işleyenin ıslah edilip topluma kazanılması gerekse adaletin tam olarak 

gerçekleşmesi bakımında son derece önemlidir. Ceza anlayışı çağlar boyunca farklı anlaşılmış ve 

uygulanmıştır. Günümüzde bireyi yalnızca cezalandırmak değil bireyi yeniden kazanmak asıldır. Ülkemizde 

2000’lerden başlayarak F, L, ve T tipleri inşa edilmiş,  cezaevi personelinin standartları da yükseltilmiştir. 

Hükümlü/tutuklular için eğitim-iyileştirme faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. 29.12.2004 tarihli 5275 

Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunla Türkiye’deki ceza infaz kurumları daha 

çağdaş bir yönetim benimsemiştir. Diğer sosyal alanlar dışında, spor salonları oluşturulmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, ceza infaz kurumlarındaki bireylerin sağlığına, iyileştirilmesine, sosyalleşmesine, son 

derece önem vermektedir (Atila, 2018:37, 41-42). 

Üney ve Erim’in Kepsut Kapalı L tipi Cezaevi’nde bulunan erkek mahkûmlara, gönüllü onamlarıyla, 

Sosyodemografik Veri Formu, Özgüven Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği, Stresli Durumlarla Başa Çıkma Tarzları 

Ölçeği uygulayarak gerçekleştirdikleri çalışmada, (18-55 yaşları arasındaki kişilerle) kapalı cezaevindeki 

kalan erkek mahkûmlarda düzenli fiziksel egzersizin şiddet davranışı, stresle baş etme ve özgüven üzerine 

etkileri incelenmiştir. Bulgular, spor yapan mahkûm grubunun, yapmayan gruba göre şiddet ve olumsuz 

davranışlara ilişkin düşüncelerini sporla kontrol altına almaya çalıştıkları şeklinde yorumlanabilir. Uygulama 

kolaylığı ve maliyeti göz önünde tutularak, fiziksel egzersiz/spor faaliyetlerinin ek tedavi programları 

noktasında umut verici olduğu söylenebilir (Üney, Erim, 2019:619-624). 

 

3. CEZA İNFAZINDA HÜKÜMLÜ/TUTUKLULARIN SPOR ARACILIĞIYLA 

SOSYALLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE BAZI MEVZUAT HÜKÜMLERİ 

İlgili konu ilgili bazı mevzuat hükümleri şu şekildedir; 

• 1982 Anayasası’nın 59. maddesinde(1) “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh 

sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” 

denilmektedir. Dolayısıyla, hükümlü/tutukluların da bu temel haktan yararlanması gerekmektedir.  

• 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun Madde 3- (1) “İnfazda 

temel amaç Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel 

önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, 

toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, 

nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır”. 

• 04.05.2004 Tarihli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, 

Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nde (Büronun Sağlık, Psiko-Sosyal Hizmetler Ve Krize Müdahale 

Sorumluları Madde 14) Gerek Eğitim görenlerin, gerekse eğitim merkezi personelinin bedensel ve ruhsal 

sağlıklarının korunmasına, spor gibi ihtiyaçlarının belirlenerek, gerekli çalışmaların yapılmasına 

değinilmektedir.  

• 29.03.2020 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Yönetmelik Madde 12- (2) İyileştirme programları kapsamında spor alanlarından 

yararlanacak hükümlülerin idare ve gözlem kuruluna sunulacağına dikkat çekmektedir. 

• Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 27 / 07 /2007 tarihli Genç ve Yetişkin 

Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve Diğer Hükümler” konulu Genelge’de bütün 

hükümlü ve tutukluların, bedensel eğitim, spor, tesislerini içerecek bir eğitime sahip olmasının sağlanacağını 

vurgulamaktadır. 

• Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu’nda 

( hazırlanan son rapor) spor faaliyetleri ile ilgili dikkat çeken huşular şu şekildedir; spor karşılaşmalarının 
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düzenlenmesi,  sportif faaliyetlerin, fiziki imkanlara göre voleybol, basketbol, futbol gibi takım oyunları veya 

masa tenisi, halter, badminton gibi kişisel çalışmalar şeklinde olabilmesi. Ceza infaz kurumlarındaki sportif 

faaliyetlerde ihtiyaç duyulan malzemeler Gençlik ve Spor Müdürlüklerince karşılanmaktadır (Adalet 

Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2016:91).  

 

SONUÇ 

Bireyin sosyalleşme sürecinde spor faaliyetlerinin önemi oldukça büyüktür. Nitekim Covid 19 

Pandemisi döneminde uygulanan dışarı çıkma yasakları, özellikle çocukların sosyalleşmesini en iyi ihtimalle 

kesintiye uğratmış, fiziksel açıdan da uzun süreli bilgisayar başında geçirilen saatler, duruş bozuklukları başta 

olmak üzere bir yığın bedensel sorunu beraberinde getirmiştir. Hareketsizliğin bedeli tüm dünyada maalesef 

ödenmektedir. 

Cezalandırma teorisinde cezalandırmanın amacının, mahkûmu ıslah etmeyi ve topluma geri 

kazandırmayı amaçlayan ıslah edici teoriye kayması nedeniyle, mahkûmların belirli haklardan 

yararlanmalarının engellenmeyeceği dünya çapında kabul görmektedir. Bu nedenle hükümlü ve tutuklulara 

insan olarak hak ettikleri hakların tanınması, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakılmamaların 

altı gerek uluslararası belgelerde gerekse ulusal mevzuatta altı çizilen bir husus olmuştur (Muhammed, 

2021:4). 

Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklunun ceza infazı süresince toplumdan ayrı tutulması gerektiği 

muhakkaktır. Ancak bu süre zarfında rehabilite edilerek, topluma kazandırılması asıl amaç olmalıdır. Nitekim 

çalışmada gerek alan yazını gerekse mevzuat çerçevesinde bu konuya büyük önem verildiğine dikkat 

çekilmektedir. Çalışmada tüm bu faaliyetler, hükümlüyü/tutukluyu infaz süreci sonrasına hazırlama 

çerçevesinde ve toplumsal huzurun sağlanması noktasında değerlendirilmiştir. 
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14. 04.05.2004 Tarihli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, 

Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. 

15. 29.03.2020 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Yönetmelik. 

16. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun. 
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(7) 

Prof. Dr. Dr. Ayşe EVEREST10 

ULUSLARARASI KURAKLIK, TOZ BULUTLARI ve ZEYTINLIKLER 

INTERNATIONAL DROUGHT, DUST CLOUDS and OLIVES 

 

 

 

ÖZ 

1970-2019 WMO Afet rapor sayıları (2021), Türkiye için 71, Yunanistan 56, Rusya 88, İran 93, 

Bulgaristan 41 ve ABD için 848 vaka olarak bildirmiştir.  “Bileşik felaket”; kum fırtınası, yağış, sel, heyelan, 

su yükselmesi, ekstrem sıcaklık, kuraklık ve bağlantılı yangınlardır. Bunlar “bütünleşik sebep” içinde 

tartışılmaktadır. Yerel rasatların on yıllık uykudan uyandırılması, toz ve hortum şikayetlerine duyarlılık, uzun 

ve toz tutan ağaçların dikimi, rüzgar akışlı binalar ve zeytinlikler artık hepimiz için gerekiyor.  

Bu noktada medya/basın-yayın kuruluşlarının güncel iklim detaylarını nasıl yakalayıp aktardığını 

anlamaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, toz, zeytin. 

 

 

 

ABSTRACT 

The 1970-2019 WMO disaster report numbers (2021) reported 71 cases for Turkey, 56 cases for 

Greece, 88 cases for Russia, 93 cases for Iran, 41 cases for Bulgaria and 848 cases for the USA. “Compound 

disaster”; sandstorm, precipitation, flood, landslide, water rise, extreme heat, drought and associated fires. 

These are discussed in the “integrated reason”. Awaking up local observations from ten years of sleep, 

susceptibility to dust and tornado complaints, planting tall and dusty trees, wind-flowing buildings and olive 

groves are now necessary for all of us. 

At this point, we tried to understand how media/media organizations capture and convey current 

climate details. 

Keywords: Drought, dust, Olive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 ORCID: 000-0002-0775-2614; Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mersin. 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

61 

GİRİŞ 

“1315-1317 yılında yaşanmış olan aşırı yağışların tarımı neredeyse imkansız kıldığı Avrupa kıtasını 

kıtlığının etkisi altına aldığı”  ne kadar doğruysa 2 bin 110 yıllık dönem boyunca, ağaç halkası izotop 

verileriyle, MS 200, 720 ve 1100 yıllarında yaz aylarının çok yağışlı geçtiği, MS 40, 590, 950 ve 1510 yılları 

gibi 2015-2018’ de de çok kurak yazlar olduğu ve Avrupa'nın son iki bin yıldır yavaş yavaş kuruduğu bilgisi 

de o kadar doğrudur (Uluslararası Ağaç-Halka Veri Bankası ve Avrupa ağaç-halkası projesi, 

https://evrimagaci.org/son-2000-yili-kapsayan-yeni-avrupa-kuraklik-haritasi-4104; 

https://tr.sputniknews.com/20210317/arastirma-avrupada-son-5-yil-son-2-bin-100-yilin-en-sicak-ve-kurak-

donemi-1044053128.html). Günümüzün günübirlik yaşayan insanı için ise “son beş yaz boyunca kuruyan” 

Orta Avrupa’dan elde edilen bu sonuçların yansıması, günümüz yazlarının daha serin arayışlar getireceği 

gerçeğidir.  

Ağaç yaş halkalarına borçlu olduğumuz bu bilgiler, bin yıllık zeytinlerin bize hangi bilge kişilik 

bilgileri aktarabilirliğinin bir belirtisi olmalıdır. Hem canlı ağaçlardan hem de 2000 yılı aşkın bir süre önceki 

inşaatlarda kullanılmış olan ahşaplardan gelen bu veriler ile fosil ve yaşayan yaprak örneklerine bakılarak 

jeolojik zamanların delillendirilmesi coğrafyacıların veya ekologların yeni bildiği bir şey değil. 

Dünya’daki tüm canlı yaşamı, ekolojik düzene bağlıdır, insanların doğa üzerindeki bitmek bilmeyen 

baskısı ise su götürmez bir gerçektir (Demirbaş ve Aydın, 2020) ve Sagan’ın (2014) belirttiği gibi dünya bizim 

tek yuvamızdır. 

 

Dünya Meteoroloji Örgütü’ ne göre (Basın raporu, 2019), 1980'lerden bu yana, her on yıl bir 

öncekinden daha sıcak oldu. Bunun devam etmesi bekleniyor. 2019 tarihin en sıcak onuncu yılıydı ve 

okyanus ortalama olarak yaklaşık bir buçuk aylık olağandışı sıcaklıklar yaşadı. 2019'da küresel olarak tropikal 

siklon aktivitesi ortalamanın biraz üzerindeydi ve yangınlar da üstüne eklendi. Hint Musonunun başlangıcı da 

gidişi de ertelendi. 2016 yılına kadar küçük boyutlu ve uzun vadeli bir artış gösteren Antarktika deniz buzulu 

2016'nın sonlarında kesintiye uğradı ve bu seviye düşüşü 2019'da tam olarak doğrulanmış oldu. Ortalama 

küresel sıcaklıklar 2020-2022 La Niña olayları tarafından geçici olarak soğutulmuş olsa da, Dünya 

Meteoroloji Örgütü’ne göre, 2021 kaydedilen en sıcak yedi yıldan biriydi 

(https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-

data-shows). Buna bağlı olarak, on yıllık istikrarlı düşüşün ardından, açlık yeniden artıyor -ki 2018'de 820 

milyondan fazla insan açlık çekti. 2018'de gıda krizlerinden etkilenen 33 ülkede, iklim değişkenliği ve aşırı 

hava koşulları, ekonomik şoklar ve çatışmaları destekleyen bileşik bir itici güç oluşturdu 

(https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-

impact-weather). 

Ülkemizde ise, Dr. Gönençgil’e göre “Tropikal siklon olarak adlandırılan kasırgalar, Karadeniz’ de 

Ağustos ayında yaşanan ‘Bozkurt afeti’ gibi deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üstüne çıktığı yerlerde etkili 

oldu. Türkiye’de deniz suyu sıcaklıkları son 50 yılda yüzde 6 arttı. Sıcaklıktaki bu artış, meteorolojik karakterli 

doğa afetlerine zemin hazırladı ve önceleri kayıtlara girmeyen ama son 10-15 yıl içerisinde, cep telefonlarıyla 

kaydedilen hortumların sayısının 700 kadar olduğu söz konusu edildi. 

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiye-iklim-krizinden-ne-kadar-etkilenecek-670445.html 

Türkiye’ de geçen 5 yılın hızlı toz taşıyıcı hortumları özellikle Antalya gibi sahil bölgelerinde sıklıkla 

medyatik olmuştur. Sanki “Küresel soğutucu rüzgar El nina”, “El Nino” ya yenilmiş, seralar ve ağaçlar 

yıkılmıştır. Sıcaklıkla kuraklık bizi derinden etkileyerek bir tahıl krizini düşündürmüştür 

(https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-

data-shows; www.habertürk.tv, 6.6.2022; https://www.trthaber.com/). 

 

Yöntem 

Son 5 yılın ulusal ve uluslararası 100 basın/medya ve web kaynağı taranarak, kuraklık, savaş ve yangın 

ile oluşan “toz kitlesi ve toz taşınımı” ile bunların insan üzerindeki etkileri (toplam 65) konulu haberler 

derlenmiştir. 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/
https://evrimagaci.org/son-2000-yili-kapsayan-yeni-avrupa-kuraklik-haritasi-4104
https://tr.sputniknews.com/20210317/arastirma-avrupada-son-5-yil-son-2-bin-100-yilin-en-sicak-ve-kurak-donemi-1044053128.html
https://tr.sputniknews.com/20210317/arastirma-avrupada-son-5-yil-son-2-bin-100-yilin-en-sicak-ve-kurak-donemi-1044053128.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-data-shows
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-data-shows
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiye-iklim-krizinden-ne-kadar-etkilenecek-670445.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-data-shows
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-data-shows
http://www.habertürk.tv/
https://www.trthaber.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

62 

Bulgular 

“İklimsel değişimleri ve insan etkinliklerini de içeren, fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin, kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli alanlarda 

oluşturduğu arazi degradasyonu” olarak tanımlanan BM. Çölleşme kavramı (Türkeş, 2012) içine hiç şüphesiz 

yıllardır dört yanımızı saran savaş (İran-Irak, Irak-Kuveyt-ABD, Filistin-İsrail ile Yugoslavya, Suriye, Yemen 

iç savaşları ve Ukrayna-Rusya) etkileriyle oluşan toz istilası da girmektedir (Olivier, 1945). 

 

 

Şekil. 1.  Küresel Sıcaklık Artışları (WMO, 2022 basın bülteni) 

  
 

Şimdilerde iklim tanımlı pek çok makalenin içeriğinde bu konu yer almasa da, dünya meteorolojik 

verilerine bakarak özellikle 2003-5-11 yılları arasındaki dünya toz ivmesi üzerinde düşündüğümüzde sağlık 

açısından bu “en tehlikeli” kabul edilmiş toz salınımı (Airborn dust bulletin, 2018) aslında geçtiğimiz yıllar 

içinde pek çok makaleye konu olmalıydı. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edildiği gibi, 

partikül madde diğer kirleticilerden daha fazla insanı etkilemektedir (Meteoworld, 2015. 2007-8 ve 2011de 

atmosfer tozu artışı; WMO, 2018. Airborn Dust Bulletin).  Örneğin, “Bilim insanları, Suriye savaşının epik 

bir toz fırtınası yaratmaya yardımcı olduğunu söylüyor” (I. Tharoor, Washingtonpost.com). 2015’in eylül 

ayı, Orta Doğu'nun bazı bölgelerini kaplayıp Kıbrıs'a kadar uzanan sarı toz bulutunun on binlerce Suriyeli 

sığınmacının kaçmasına, İsrail’in evde kalın uyarısına ve Mısır' daki limanların kapatılmasına yol açarak 

basına yansıdı. Suriye'nin başkenti Şam'da, yüzü çocuk 1.200'den fazla kişinin solunum güçlüğü ile hastaneye 

kaldırıldığı ve Lübnan'da toz fırtınası sonucu iki kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. İsrail, Ben-Gurion 

Üniversitesi Çöl Araştırmaları Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, benzerleri genellikle ilkbaharda görülen fırtınayı 

incelediklerinde, “Ortaya çıkan toz parçacıklarının aletlerinin daha önce kaydettiklerinden (1995) daha büyük 

olduğunu ve bu tozun oldukça düşük bir seviyede hareket ettiğini” buldular. Bunun askeri hareketlilik ve 

azalan çiftçilikten kaynaklandığı düşünülmüştür (www.huffingtonpost.com/entry/ deadly-sandstorm-middle-

east). 

Dr. Taşdemir, "Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi civarında zaman zaman yaygın toz taşınımı 

Suriye ve Suudi Arabistan tarafından geliyor. Ancak Avrupa'daki toz bulutuyla bunu karıştırmamak gerekiyor. 

Avrupa'ya genellikle Sahra Çölü'nden bu toz bulutları taşınmakta ve Avrupa'nın güney ile doğu kesimlerini 

etkisi altına almaktadır. Sahra Çölü'nde 1960'ta nükleer denemeler gerçekleştirildiği için orada artık radyoaktif 

maddeler bulunabilmekte” dedi (DHA, 03.03.2021- 09:29 (https://www.ntv.com.tr/turkiye/nukleer-tip-
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uzmanindan-sezyum-137-radyoaktif-kalintili-toz-tasinimi-uyarisi-disari-cikmayin,Kf1lSE7-

2kCilWJGxAZ0DQİTÜ).  

Dr. Toros ise “Avrupa’da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli egemen rüzgarların etkisiyle 

Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olup ve yeryüzünün hızlı soğuması sebebiyle yere yakın 

tabakada havada asılı küçük su damlacıkları yani pus veya sis oluşabiliyor. Pus sebebiyle görüş mesafesinin 

düşmesinin hava kirliliği olarak algılanmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı. 

(https://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiye-avrupadan-gelecek-col-tozu-etkisine-giriyor,fBj7crP_yECMw5iwb-

4z0A, Anadolu Ajansı, 24.02.2021– 1). Ancak direk resmi makamlardan Kuzey Kore’nin Çin’ den gelen sarı 

toza (virüs ve toksik madde) karşı uyarı ve önlem aldığı (inşaatların durdurulması ve sokağa çıkma yasağı 

gibi) yakın zamanda aktarılmıştı: https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/kuzey-kore-halka-cinden-gelen-

sarivirustozuuyarisi,AODuhLcEdUGpbLm-XuAzLw; R. Sinmun gazetesi/BBC).  

Irak'ta 1951-1990 yılları arasında 24 gün iken 2013'te (BM) 122'ye çıkan toz fırtınaları savaşın 

etkilerini de iklim yoluyla çevreye taşımakta. Ortalama sıcaklıklar geçen yüzyılda en az 0,7 derece 

artarken, 2050 yılına kadar yıllık ortalama sıcaklığın 2 derece artması, yıllık ortalama yağışın ise yüzde 9 

azalması bekleniyor. Toprak ve su tuzluluğu, böylece küçülen tarım alanları özellikle güneyde kendini 

hissettirirken susuzluk ile kalitesiz su kaynaklı hastalıkları içeren dertli bir gelecek olabileceği ileri 

sürülmüştür (https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-s-perfect-storm-climate-and-environmental-crisis-amid-

scars-war). Irak’ ta petrol yangınları ve kükürt dioksit yayılımı NASA verileriyle mevcut (2007; 8, 9, 10 ve 

11), Suriye ve Irak üzerindeki toz fırtınası da.. (https://earthobservatory.nasa.gov/map#6/37.003/48.669).  

Atmosferik mineral tozunun yaklaşık yarısı Sahra Çölü'nden kaynaklanmaktadır. Daha büyük parçacık 

boyutları, daha küçük parçacık boyutlarından daha zararlı olabilir. Bununla birlikte, hassas hasta 

popülasyonları üzerindeki etkileri, altta yatan etki mekanizmaları ve hem çevresel hem de sağlık etkilerindeki 

bölgesel farklılıklar ile ilgili birçok soru bulunmaktadır (Kostfakis, 2019). 0.5-100 milimikron parçacıklar 

solunabilir ve 100 milimikrondan fazla tanecikler yere çökeceğinden nefes yoluna girmeyeceği düşünülse de 

maden, demir-çelik, mermer, çimento, tahıl, un, ağaç işleme, nakliye ve depolama, yol yapım faaliyetlerinde 

bu toza maruz kalanlarda pnemokoknoz, koah ve astım  ileri yaşlarda çıkar (Özkan ve Yıldız, 2021). 

 Her yıl Kuzey Afrika'daki tonlarca toz kütlesi kuvvetli mevsimsel rüzgarlarla Sahra Çölü'nden dışarı 

çıkıyor. Bu kütle genellikle Atlantik Okyanusu'nu geçerek Amerika'yı etkisi altına alıyor ve bir kısmı 

Afrika'nın diğer bölgelerine geri yerleşirken, bir kısmı da kuzeye, Kanarya adaları ve Avrupa'ya doğru 

sürükleniyor. Şubat 2022 uydu verileri Yunanistan’ dan sonra Türkiye’ ye bu tozun yöneldiğini doğrulamıştı. 

(Independent Türkçe, ESA, NASA, https://www.indyturk.com/node/473506/bi%CC%87li%CC%87m/sahra-

). Hatta en fazla onbeş gün kadar havada kalan bu tozun yağmur-çamur ile inerek yere yararları olduğu 

söylenilse de olasılıkla bünyesinde her geçtiği yerden izler taşımaktaydı. Bu olay yılda iki kez tekrarlanabilir. 

Örneğin;  

 “NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki açıklamada, dumanların yıl başında Güney 

Amerika’ya ulaştığı, geçen hafta ise dünyanın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi.” 

(https://tr.euronews.com/2021; https://www.diken.com.tr/nasa; 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/11625/dust-blowing-over-the-red-sea, 2003). “Haziran, Temmuz ve 

Ağustos 2006'da Sudan'ın doğu kıyıları-Kızıldeniz üzerinde kalın toz bulutları esti.” 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/16876/dust-storm-over-the-red-sea, 2006; “13 Haziran 2007'de 

Sudan kıyılarından Kızıldeniz üzerinde daha fazla toz uçtuğu ve bu bölgedeki diğer birçok toz fırtınasında 

olduğu gibi, tozun saat yönünde, önce kuzeydoğuya, sonra güneydoğuya doğru hareket ettiği” 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/18506/dust-plume-over-the-red-sea,) yine aktarılmıştır 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/39379/dust-storm-over-the-red-sea, 2009). 
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Foto.1: “10 Eylül 2008'de Irak ve komşu ülkelerin üzerine toz bulutları esti.” 

 
(10 Eylül 2008, NASA'nın Aqua uydusu Görüntüleme Spektroradiometresi (MODIS) 

 

“Bu doğal renkli görüntüde, Suudi Arabistan'dan güneydoğu Irak'a ve batı İran'a kadar geniş bir toz 

şeridi uzanıyor. Bu bulutun kaynakları görüntüden belli değil, ancak Irak'taki Dicle ve Fırat taşkın yatağındaki 

ve Suudi Arabistan'daki kum denizlerindeki kuru göl yatağı çökellerinin tümü havadaki toza katkıda bulunmuş 

olabilir. Suriye ile Türkiye arasındaki sınırda da daha küçük, daha ince toz bulutları görülüyor ve kuzey Irak'ın 

büyük bir kısmına ince bir toz perdesi sarkıyor”. (https://earthobservatory.nasa.gov/images/35363/dust-

plumes-over-the-middle-east).  

 

Foto.2: “Mayıs 2009'un başlarında, daha ince bulutlar kuzeyde Rusya'ya dek uçarken, Suriye ve Irak 

üzerinde ise kalın toz bulutları uçuştu” 

NASA'nın Aqua uydusundaki Görüntüleme Spektroradiometresi (MODIS),  5 Mayıs 2009. 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/8797/drought-in-iraq). 

 

Tozun önemini vurgulayan anlamlı bir makale şöyle diyor:  ”Aerosoller ve bulutlar arasındaki 

etkileşimler, iklim sisteminin yeterince anlaşılmayan bir yönüdür (Boucher et al, 2013). Bulutlar, hava ve 

yüzey sıcaklıklarını belirleyen güneş ve karasal radyasyon dengesini güçlü bir şekilde etkiler. Mineral tozu 

aerosol parçacıkları, gezegen üzerinde net bir ısınma etkisi uygulayan buzdan oluşan yaygın yüksek irtifa 

bulutları olan sirrus bulutlarının  oluşumunu başlatmada başlıca oyunculardır”. ”Dünyanın kurak 

bölgelerinden yılda yaklaşık 1.000–4.000 Tg toz aerosolü salınır ve bu da onu atmosferdeki en bol aerosol 

türleri arasına koyar” (Froyd et al, 2022). (https://www.nature.com/ngeo/volumes/15/issues/3). Afrika tozu 
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olayları sırasında havadaki mikroorganizmaların sayısı, açık atmosferik koşulların 2 ila 3 katı olabilir. Mantar, 

sporların veya enzimlerin solunmasının akciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği 

bulunmuştur. Asya kum tozu, özellikle mikroorganizmalarla birlikte yapıştırıldığında, farelerin hava yolu 

inflamasyon reaksiyonuna neden olur ve onu şiddetlendirir. Uzun süreli kum tozu maruziyetinin erkeklerde 

hastaneye yatışlarda kadınlara göre daha yüksek bir ilişki gösterdiği ancak kadınlarda erkeklere göre daha 

ciddi bir zarar (toplu ölüm) oluştuğu gösterilmiştir (Wang et al, 2015). Fussel ve Kelly’in (2021), çöl tozunun 

sağlık üzerindeki etkilerinin ardındaki mekanizmaları araştıran 52 çalışmayı derledikleri bir makalede, toz 

fırtınası parçacıklarının, aeresollerin toksisitesini artırması, inflamatuar akciğer hasarına neden olması ve 

taşınıp yapışan toksik partikülleri yayması dile getirilmiştir.  

 

Foto.3: Türkiye ve Irak’ taki Vejetasyon Anomalileri (https://earthobservatory.nasa.gov) 

 
 

Tozun etkilerini bilim insanlarımız yadsımıyor. Öyle ki, 2000-2008 yıllarında buğday (Tiriticum 

durum L.), arpa (Hordeum vulgare L.), yulaf (Avena sativa L.), mısır (Zea mays L.), tütün (Nicotiana tabacum 

L.), haşhaş (Papaver somniferum L.), nohut (Cicer arietinum L.), veriminde Uşak için bu düşüşün sebebi 

görülmüştür. Bitkilerin fizyolojileri ve morfolojilerine bakıldığında, çimlenme oranında düşüş, bitki 

boylarında azalma, bitki yapraklarında erken sararma, vejetasyon devresinde kısalma, bitkilerin tohum 

veriminde, dane büyüklüğü, sayısı ve ağırlığında azalma meydana gelmiş, iklim değişikliği il genelinde tarım 

ürünleri verimini etkilemiştir (Kara ve Şahin, 2010).  

 

Sıcaklık ve kuraklık 

Türkeş, 2012 yılında, “İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri, Türkiye’ de 

orman yangınlarının şiddetinde, süresinde ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan (belirtileri subtropikal 

olarak, Akdeniz havzası; biz ve komşu ülkelerde yaşanan) artışlardır” ve “1970’ lerin başından beri yağışlarda 

gözlenen azalma eğilimleri, Türkiye’ de var olan orman yangını olasılığı ve tehlikesi, birçok bölgede çok sıcak 

ve kurak geçen 2007 ve 2008 yazı gibi ileride, daha büyük sorunlarla karşımıza çıkabilir” derken, elbette 

2018-2022 yıllarında Avustralya başta olmak üzere Madagaskar ve Arizona’ daki kış yangınları olarak da 

devam eden ve ancak kar yağışıyla sönebilmiş dünya çapındaki yangınlardan habersiz bulunuyordu. Koruma 

altındaki koalaların yaklaşık yarısı yangında yok olurken mate çayının menşei Ilex paraquariensis alanları da 
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yangınlarda zarar gördü (https://www.trthaber.com/haber/dunya/arjantinin-kuzeyinde-orman-yanginlari-600-

bin-hektardan-fazla-alan-zarar-gordu-656695.html). Arjantin’in Patagonia bölgesinde yüksek sıcaklıklar, 

kuru hava ve rüzgar yirmi bir gün süren yangınların kontrol altına alınmasına izin vermedi (30 Aralık 2021, 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/arjantinde-helikopter-dustu-2-olu-640565.html). 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sibirya'nın Verkhoyansk kentinde 2020, 20 Haziran tarihinde 

sıcaklığı 38 derece ölçerken bu yüksek sıcaklığın, denizlerdeki buz oranında büyük bir düşüşe yol açtığını 

belirtmiştir (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya). 

CheckGlobe’ un projelerinin bazıları (www.checkglobe.com), 147 canlı ve ölü Avrupalı meşe 

ağacından alınan karbon ve oksijen izotoplarından 27 binden fazla ölçümün incelenmesiyle bu son 5 yılı “Orta 

Avrupa için olağanüstü kuru bir dönem” olarak nitelendirilmiştir.” MS 200, 720 ve 1100 yıllarında yaz 

aylarının çok yağışlı geçtiğini, MS 40, 590, 950 ve 1510 yıllarında ise çok kurak yazlar olduğunu gördüklerini 

belirtirken bu 'sıra dışı yıllara' rağmen elde ettikleri sonuçların, Avrupa'nın son iki bin yıldır yavaş yavaş 

kuruduğunun göstergesi” olduğu belirtilmiştir. (https://tr.sputniknews.com/20210317/arastirma-avrupada-

son-5-yil-son-2-bin-100-yilin-en-sicak-ve-kurak-donemi-1044053128.html). Bazı kuraklık atlasları sürekli 

yağışların kıtlığa sebep verdiği gibi kuraklığın da savaşları tetikleyebileceğini öne sürmüştür 

(https://evrimagaci.org/son-2000-yili-kapsayan-yeni-avrupa-kuraklik-haritasi-4104). Deutsche Welle- 

Türkçe’ ye göre (2022),  “Avrupa'da aşırı sıcak havalar ve kuraklık nedeniyle mahsul kayıplarının son elli 

yılda üç katına çıktığı” ve “1964 yılında % 2,2, 1990'larda % 7,3'ler ve 2018 de % 8’lik mahsul kayıpları” 

olduğu bilgisi vardır. 

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kuraklık Analizi 

verilerini değerlendirerek Haziran 2013-Şubat 2014 arası 9 aylık periyotta Mersin’in Anamur ilçesinde 

olağanüstü kuraklık, Mersin merkezde çok şiddetli kuraklık, Adana, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa’ya kadar 

da yine olağanüstü kuraklık görüldüğünü ve NASA verilerine göre 2030 yılından itibaren tüm Akdeniz 

havzasının çok şiddetli olağanüstü kuraklığa gireceğini, Türkiye’nin büyük bölümünün de olağanüstü 

kuraklığın etkisinde kalacağını açıklamıştı. 2021 sonuna dek bildirilen yaşandı. Kuruyan göllere can suyu 

verildi ve umutla yağışlı bir kışı olan 2022 beklendi (İHA, 18.08.2014, 

https://www.habercim19.com/gundem/iste-kuraklik-tehdidi-altinda-olan-iller-h16051.html; 

https://www.posta.com.tr/kar-ve-yagmur-devam-ederse-kuraklik-bitecek-mi-iki-tarih-verildi-2434172; 

kucuk_gol_de_su_seviyesi_kar_yagisiyla_yukseldi-1710115.html,   

https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=bulutlar).  

“Yapılan çalışmalarda Ceyhan Havzası’ndaki su kaynakları dışında ülke genelindeki nehirlerin 

tamamında akış hızının yüzde 20 ile yüzde 70 arasında düştüğü saptandı. Susurluk, Malatya; Arapgir, 

Gümüşhane; Kelkit, Bingöl; Karlıova, Muğla; Milas ile Kahramanmaraş; Çağlayancerit Havzası’ndaki 

nehirler en kötü durumdaki kaynaklar arasında olup geçmişte 20 metre derinden yeraltı suyu çeken çiftçiler, 

günümüzde 200 metreden su çekmek zorunda kalmaktadır” 

(https://www.trthaber.com/haber/guncel/kuruyan-kuyucuk-golu-saglanan-can-suyu-ile-yeniden-kuslari-

agirliyor-616702.html). 

 

Çukurova bölgesinde görülen buharlaşmaya müsait açık kanal sistemleri ve temiz suyla yıkama 

işlemleri, göletlerin artmasına rağmen damlama sulamanın yaygınlaşmaması ve bedelinin artışı yer altı 

suyunun (kuyu) yıllarca yazlık sitelerdeki bedelsiz-çok kullanımı ve tarım alanlarında hızlı vahşi su tüketimi 

ani ve gürültüyle çöken toprak boşlukları olan obrukları yaratmıştır. Mersin’ de belediyeler son on yılda kuyu 

suyu kullananlardan cüzi bir bedel almaktadır. Dr. Eren, “obrukların Türkiye coğrafyasında en yaygın 

Konya'da ve bunun yanı sıra Sivas, Batman, Çankırı, Eskişehir, Diyarbakır, Manisa ve Afyon gibi illerde de 

görüldüğünü belirterek artık yılda 50 obruk oluşabiliyor” diye bildirmektedir 

(https://www.indyturk.com/node/327466/haber/obruk).  

Türkiye'de son 60 yılda küçüldükçe küçülen Van Gölü'nün üç katı büyüklüğünde, 60'a yakın gölün 

kuruduğunu, birçok gölün de kirlilik ve ciddi derecede kuruma tehlikesi yaşadığı (Kesici, 2020. 

https://www.sondakika.com/haber/haber-60-yilda-van-golu-nun-uc-kati-gol-kurudu-13091608/; 

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/sapanca-golunde-su-seviyesi-son-7-yilin-zirvesinde-664670.html) 
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bilgisi yanı sıra İç Anadolu’ da halihazırda 600 obruk oluşumu içsel ve dışsal suyun tüketiminde sorunlar 

olduğunu gösteriyor. 1990’ larda Avrasya’ da sadece dört ülke (Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan) 

için kişi başına iç yenilenebilir su kaynakları 2 000 mJ/yll'ın üzerinde iken ( Göreelioğlu, 1995) bugün 1500’ 

e ulaşılmıştır. Kent, bina ve eğitim tercihleriyle azalan Türkiye’ deki ekilebilir alan El Fao benzeri daha da 

düşebilir mi? Bunu hiç istemeyiz. https://onedio.com/haber/nasa-turkiye-son-900-yilin-en-kotu-kurakligini-

yasiyor-685740  

 

Şekil.2. Türkiye'nin 2018'den itibaren günlük ve aylık azot dioksit seviyeleri 

(https://www.trthaber.com/haber/yasam/uydu-verilerinde-turkiyenin-en-kirli-sehri-istanbul-625054.html,  

Kutoğlu ve ark., B. Ecevit Ün., Zonguldak) 

 

 
Şekil 3. 2014 yılı kurak ve nemli alanları (https://www.mgm.gov.tr/) 

 

 
 

Kuraklık-Toz haritalarında turuncu renk hassas, kırmızı sağlıksız, mor kötü ve kahverengi tehlikeli 

uyarısıdır ve bu renkleri haritalarda daha sık görebilmekteyiz (Şekil. 2 ve 3), 

(www.mgm.gov.trfılesgenel/raporlarBatı Asya 2009-2020 Toz değerlendirme202101116pdf ). 2020-22 Nisan 

Kuraklık haritası, İç Ege ve Güney Doğu Anadolu’yu kahverengi, Mersin’ i sarı renkli göstermektedir 

(https://mgm.gov.trverideğerlendirmesi/kuraklık-analizi.aspx, https://mgm.gov.tr./son durum/uydu.aspx).  

Dünya Meteoroloji Örgütü Atm. Arş. Ve Çevre programı çerçevesinde toz taşınım uyarı ve tahminleri 

www. wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/sand-dust-storm.html’ den yapılmaktadır. 1996 Modellemesine 

göre 0.1-0.80 milimikron partikül boyundaki kilin 231-219 gün, ince ve kalın siltin ise 219-67 gün arasında 

atmosferik yaşam süresi vardır. Daha iri silt ve kum taneleri 8 gün sonra yere çökerler ve yıkanarak gidermek 

kolaydır. İnce tozlar, etan, propan, ozon, uçucu organik bileşikler, kurşun, kanserojenler taşırlar. Bakteri, 

virüs, mantar ve parazitlerden kalp ve akciğere üç günde ulaşan Ascaris, Enterobius, Trichuriasis, kancalı kurt 

ve diğerlerinin taşındığı toprak-hava yolu temasları vücutta enfeksiyon; corona, astım, bronşit, kalp, 

depresyon ve ölüm sebebidirler. Arıcılık, turizm, havacılık sekteye uğrar.  Bağcı ve Şengün’ün (2012) 

hatırlattığı gibi İbn-i Sina “eğer toz olmasaydı insan ömrünün bin yıl olmaması için hiçbir sebep yoktu” 

demiştir.  
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Basın-yayın organlarına göre, altın madenciliği de 2014’ de Johannesburg’ da toz emisyonu ve 

Colorado, Teksas ile Las Vegas’ taki yangın da toz fırtınasını artmıştır. 13.9. 2018’ de Ankara; Polatlı kum 

fırtınası 4.7.2017’deki Sudan toz fırtınasını akla getirir biçimde ilçeyi yalamış ve 14.9. 2018’ de Toyota 

autosport ertelenmiştir. Avustralya 1986 ve İngiltere’ de 1995 Çevre Yasası ile halkının toz şikayetlerini kabul 

etmektedir. 27.2.2015’ de, Güney Kore (Seul) ince toz sebebi olarak Çin’ i suçlamakta ve soluk güçlüğü 

nedeniyle göç etmeyi gündeme getirmekteydi. Bölgemizi ilgilendiren önemli ülkelerden Irak ve İran (Tahran), 

BAE, Suudi Arabistan (Riad), Pakistan (Lahor)  2022.18.5’de Mayıs ayı toz bulutlarından yeterince 

etkilenmiştir (www.trt.haber.com). Irak’ ta 4000 kişi hastanelik olmuş ve Tahran’ da okullar tatil edilmiş, 

Mayıs ayının son günleri ülkemizin güney ve doğu illeri (Adana-Antep-Siirt), Haziran başı ise iç Anadolu 

(Ankara-Maraş) için uzmanlar tarafından dışarı çıkmama uyarısı medya yoluyla yapılmıştır  (25.5.2022, 

www.Habertürk.com, 3.5.2022, kanal7 tv, kanal D haber).  

 

Su Krizi 

Daha 1967’de C. Sagan’ın dikkat çektiği Venüs’ün atmosferinde/bulutlarında bulunan fosfinin bile 

yeryüzünden kaynaklanabileceği düşünülürken, https://carlsaganinstitute.cornell.edu/striking-pay-dirt-

cornell-soil-soars-space-station, Antartika’ da 900m kalın bir buz rafında kamera görüntüsüyle saptanan 

organizmaların güneş ışığından bu kadar uzaktaki varlığı, yeryüzünün her köşesinin bize yaşam imkanı 

sunabildiğinin sayısız delillerinden biridir. 10.3389/fmars.2021.642040, 

https://www.newscientist.com/article/2267737-life-found-beneath-antarctic-ice-sheet-shouldnt-be-

there/#ixzz7P5hvQtKr. Buzlarla kaplı gezegen uyduları Europa, Enceladus ve Titan’da yaşam sorgulanırken 

bu sonsuz iyiliğin istismar delilleri her yıl balina ve yunus ölüleriyle karaya vuruyor. Artık açıklanan tuhaf 

deney senaryoları ve uygulamalarıyla karşı karşıya yaşamaktayız. 

Beklenildiği üzere, Temmuz 2017 dekine benzer şekilde, Mart 2022 itibariyle “Malorka adasından 

büyük” 1990’ ların belgesellerinde buzul dağı olarak addedilen bir buz kitlesi daha okyanusa katıldı. 

(https://www.aa.com.tr/tr/dunya/antarktika-da-dunyanin-en-buyuk-buzdagi-koptu/2248187) Bu da 

aşağıdaki tabloyu öngörmekte: 

  

 

 

 

 

 
 
 

https://theconversation.com/antarcticas-doomsday-glacier-how-its-collapse-could-trigger-global-

floods-and-swallow-islands-173940 ; https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-

glaciology/article/surface-properties-and-processes-of-perennial-antarctic-sea-ice-

insummer/0973A93E24DF4A3DCA1696E2C9E1AB5C 

Ancak dünyanın başı çeken bazı ülkeleri sadece bu krizi fırsata çevirmenin derdindedir: 

https://tr.sputniknews.com/20220202/her-rusya-vatandasina-arktikada-bir-hektar-ucretsiz-arazi-hakki-

1053368692.html; 1 hektarlık bedava alan herkese hoş gelebilir. Diğer yandan Atlas Okyanusu'nun 

kuzeyindeki https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49367733 Grönland yönetimi, eski ABD Başkanı 

D. Trump'ın adayı satın almak istemesi yönünde çıkan haberlere tepki göstererek, "Yatırıma, iş yapılmasına 

hazırız ama satılık değiliz" diyebilmiştir. Geçen yıllarda Türkiye’de de Yozgat örnek olmak üzere kuzey 

Tablo.1. Günümüz buzullarının toplam erimesinden elde edilen tahmini potansiyel maksimum deniz 

seviyesi artışı. 

[Williams ve Hall'dan (1993) değiştirilmiştir. Ayrıca bkz  https://pubs.usgs.gov/fs/2005/3055/ 

Konum Hacim (km 3 ) 

Potansiyel deniz 

seviyesi 

yükselmesi, (m) 

Doğu Antarktika buz tabakası 26.039.200 64.80 

Batı Antarktika buz tabakası 3.262.000 8.06 

Antarktika Yarımadası 227,100 .46 

Grönland 2.620.000 6.55 

Diğer tüm buzullar, buz sahaları ve vadi buzulları 180.000 .45 

Toplam 32.328.300 80.32 
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kesimlerimizden emlak satışı artmıştır. 2021, COP 26 BM. İklim Değişikliği Zirvesi, pandemi çekincelerine 

rağmen ve 2022 Mart ayında daTürkiye İklim Şurası gerçekleştirilmiştir. “Burada kömür ve nükleer 

teknolojiden vazgeçilmesi önerisi yerine rüzgar ve güneş enerjisi göz doldurdu” Bu da yıllarca özlrnen 

birşeydi (https://www.trthaber.com/haber/dunya/cevre-gruplari-iklim-gorusmelerinin-ertelenmesini-istiyor-

60). 

2010 yılında da yedi bölgede şiddetli yangınlarla olağanüstü durum yaşandığı Rusya'da bazı 

bölgelerde kuraklık, bazılarında ise şiddetli yağışlar tahıl üretimine darbe vurdu. 2020’ lerdeki şiddetli 

kuraklık Rusya gibi Türkiye’ de de görülürken, 2021’ de Türkiye’ ye yardımcı yangın uçağı da Rusya’ dan 

gönderilmişti (https://tr.sputniknews.com › SON HABERLER, 23 May 2020; https://www.bbc.com › 2010/08 

› 100803_wheat_price;  https://www.trthaber.com/haber/dunya/cuvasistanda-kuraklik-nedeniyle-acil-durum-

ilan-edildi-607247.html; https://www.turkrus.com).  

25 yıllık uydu görüntülerinin analizini yapan 

araştırmacılar, Amazon ormanlarının kuraklık ve yangın gibi etkilere karşı dayanaklılığın istatistiksel 

analizleri, “2000'li yılların başından beri el değmemiş ormanların yüzde 75'inden fazlasının stabilitesini 

kaybettiğini ve savanlara dönüşebileceğini” gösteriyor. (https://www.trthaber.com/haber/dunya/arastirma-

amazon-ormanlari-hizla-savanaya-donusebilir-661591.html; 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/brezilya-amazonlarinda-ormansizlastirilan-alan-manhattandan-7-kat-

buyuk-654246.html). 

2019’ un Ağustos’ unda “susuzluğun on binlerce çiftlik hayvanının ölmesine yol açtığı yerel bitkilerin 

ve hayvanların hayatta kalma mücadelesine ittiği”  Şili’ de “hükümet, 50'den fazla bölgede tarımsal acil durum 

ilan etmiştir”. Son 10 yıldır Şili'nin orta kesimindeki yağışın ortalamasının % 45’in altına kadar düştüğü” 

belirtilmiştir (https://www.indyturk.com/node/491271/ya%C5%9Fam/%C5%9Filide-2-milyon-

ki%C5%9Fiye-su-sa%C4%9Flayan-g%C3%B6l-kurudu). 

Ülkemiz için 2022 yılının yağışlar açısından iyi bir yıl olsa da buharlaşmanın yağışa oranla daha fazla 

olduğunu ifade eden Dr. Alaeddinoğlu yanı sıra, (https://t24.com.tr/haber/prof-dr-alaeddinoglu-van-golu-nde-

gerceklesen-buharlasma-dusen-yagistan-cok-daha-fazla,1016617), Dr. Başar, 'Buzların erimesi tırmanış 

rotalarını oldukça değiştirdi bu da dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda farklı riskler yaratıp dağcıların 

bir önceki yılda gittiği rotada gidememesine neden oldu. Ağrı Dağı'nda, Kaçkarlar'da, Erciyes Dağı'mızdaki 

buzullarda ciddi erime meydana geldi” (Demirören Haber Ajansı, https://www.haberler.com/kackarlar-da-

buzullar-eridi-tirmanis-rotalari-14610270-haberi/). Dr. Köse ve Zirve Dağcılık Temsilcisi Sayın Tansu, 20 bin 

yıllık buzulların bu yıl birkaç metre eridiğinin görüldüğü ve Cilo'daki buzulların yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya olduğunu belirttiler. (https://www.youtube.com/watch?v=yVXiyYcvJLY29 Tem 2019, 

https://www.bloomberght.com/kuraklikla-mucadelede-kriz-yonetimi-yerine-risk-temelli-politika-onerisi-

2271455; https://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=35623&tipi=24&sube=0). 

 

Tablo 2: TUİK verilerine göre su kaynaklarından çekilen su miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün 2010 yılında yayınladığı ve ülkelerin var olan kuraklık sıralamalarını 

belgeleyen raporda, Türkiye 153 ülke içerisinde 45. ve 2040 Kuraklık Haritası’ nda daha da yukarıda 

gösterilmiştir (https://www.haberturk.com/dunya-kuraklik-riski-haritasi-3108467, 2021). 

 

SONUÇLAR 

Yağmurlar ve bitkiler birbirlerini çağırarak yaşar ve üzerimizdeki tozları giderirler. İkisinin de bilinçli 

bir şekilde zarara uğratıldığı günümüz teknolojisi, bulutları kimyasal maddelerle tetikleyerek yapay yağmur 

üretmeye çalışmaktadır. Onları bir araya toplanmışken yakalayıp ya uçaklarla ve elektroşokla havadan veya 

roketlerle yerden amonyum nitrat, kadmiyum, gümüş ve kurşun iyodür, CO2 buzu ve bakır sülfür atarak 

yağmur üretmek, “doğal iklim hatlarından kaçak yağmur kullanmak” gibidir, bazen de istemsiz dolu ve kar 

ya da gerekmeyen bir yerde yağmur yağmasına veya kuraklığa sebep olurlar. 

Geçmişin güzel günlerinde, Birleşmiş Milletlerde hava deneyi yapmayı yasaklamıştı. Çünkü 

uygulandığı ülkelerin yakınındaki ülkelerde oluşabilecek aşırı bir hava olayında bu bir tartışma konusu 

yaratabilirdi. ” (R.Sarro - Star Kıbrıs, https://www.kibrispostasi.com/c35-

KIBRIS_HABERLERI/n42007-meteoroloji-dairesinden-uyari-suni-yagmur-deneyi-felaketle-sonuc).  

Ruslar, Çinliler, İsrail, BAE'nin bulutlarla oynayarak oluşturdukları bu yağmurlar, Sibirya, Tibet, 

Uygur Özerk Bölgesi gibi sahalarda kar fırtınaları olarak veya olmayarak kimyasalların ağaçları kuruttuğu ve 

binaları korozyona uğrattığı zararlara dönüşebilir. Hatta hava mülkiyeti konusunda ABD ve Çin de eyaletleri 

davalık olmuşlardır. Güney Kore ve Çin hava kirliliği yükünü paylaşamazken suni yağmurlamadan medet 

ummuş ancak İstanbul gibi Seul’ de başarısızlık yaşanmştır. Çin’ in bu işle on yıldır uğraştığı sır değildir. 

Hatta “Çinli bilim adamlarının bu sezon Pekin'de ortalığı kasıp kavuran ikinci büyük kar fırtınasını yapay 

olarak tetiklediği” aktarılmıştır. (https://www.abc.net.au/news/2009-11-11/artificial-snowstorm-brings-

chaos-to-beijing/1138460; https://www.star.com.tr/dunya/guney-korenin-yapay-yagmur-yagdirma-girisimi-

basarisiz-oldu-haber-1429669/). 

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, “2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü 

kez yeterli miktarda alınamadığı Somali’ de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor” 

(https://www.trthaber.com/haber/dunya/somalide-kuraklik-kizamik-ve-kolera-vakalarini-artirdi-

664554.html). 

Al ve ark. (2018),  tozlu günlerde göğüs ağrısı nedeniyle acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatış 

oranlarının artışında toz fırtınalarının varlığı ile “kardiyovasküler mortalite” arasında anlamlı bir ilişki 

göremese de Washingtonpost’ taki bir makale Suriye’ de oluşan savaş izlerinin bulaştığı farklı nitelikteki 

tozdan söz ederek bir diğeri anfizem, Koah, soluk borusu kanserlerine kadar toz partiküllerinin ABD 

askerlerinde oluşturduğu sağlık problemlerinden bahsederek bunu savaşa bağlamaya sistemin izin 

vermediğini belirtmektedir. Kuzey Kore bu konuda oldukça duyarlı iken ölüme neden olabilecek toz 

alarmlarını kendi ülkemizde basın-yayın ve internet aracılığıyla işitmekteyiz. Bu konuda meteoroloji 

bilgilerini aktaran ve hayati uyarı yapan medya kaynakları izlenerek aynı dönemde çim biçme, boya ve 

ilaçlama faaliyetleri yasal olarak sonlandırılmalıdır. 2022 Nisan’da bu sebeple Karayolları Aksaray-Adana 

yolu ve Denizyolları trafiği bir gün süreyle kapatılmıştır(www.dunya.com).  

Bakrıyanık (2016), Libya, Suriye (Ugarit), Hitit ve Kıbrıs arası yiyecek ilişkilerinin tartışıldığı ve “bir 

devri bitirip yeni bir devir açtığı düşünülen ‘Ege Göçleri’ yahut ’Deniz Kavimleri’ hareketinin en önemli 

sebebini kuraklığa bağlamanın basit bir yaklaşım olacağını dile getirdiği bir makalesinde, “diğer sebeplerle 

bütünleşik bölgesel nitelikli ayaklanmalar akla daha yatkın” demektedir. “Günümüzdeki Suriye iç savaşını 

tetiklemiş olabileceğine işaret edilen 2006-2010 yılları arası Doğu Akdeniz ülkelerinde yaşanmış olan 

kuraklık olgusuna da ışık tutabileceği” iddia edilen yeni hazırlanan Lamont kuraklık atlası bu sözleri 

hatırlatmaktadır.  

Cankara’nın “Dijital teknoloji çağında İsrail savunma güçlerinin kamu diploması faaliyetleri, Twitter 

paylaşımları örneği ” makalesinde, “patlayıcı 114, bomb 63 ve roket saldırısı kavramının 46 kez iletilerde 

kullanıldığı” bilgisini sunduğu 2021 yılında, Sudanlı dev toz bulut kütlesinin benzeri Ankara; Polatlı’ da ilçeyi 

tamamen kaplamıştı. Bu konu çok tartışılmadı ancak Suriye’li göçmenlerin Türkiye’ deki aile yaşamına 

katkılarını da henüz tartışmaya başladık (Öztek,  2021). 
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Ancak 'Görülmemiş nüfus hareketleri yaratacak' başlıkları bugünlerde zihnimizi kurcalıyor 

(https://www.trthaber.com/haber/dunya/iklim-degisikligi-nedeniyle-banglades-halki-goc-ediyor-

650725.html). Nemrut, Van ve Tuz Göllerimiz büyük dünya mirasına katkı sunarken, ki- Enerji ve Mineraller 

Program Müdürü M. Vanden Berg, “Büyük Tuz Gölü, son mikrobiyalit oluşumunun yanı sıra abiyotik 

karbonat yataklarını incelemek için mükemmel bir yer” 

https://www.geoexpro.com/articles/2018/10/carbonate-hydrocarbon-reservoirs derken coğrafik kütlesel 

değişimlerden (“Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’i kanal İstanbul yapıldığında devre dışı ve 

bu İstanbul’da 5 milyon insanın suyunun kesilmesi anlamına geliyor”. 

https://www.greenpeace.org/turkey/blog/suyumuzu-tehdit-eden-kanal-istanbul-projesi/ ) belki de kaçınmak 

gerekiyor. 

Son beş yılın kuraklığı ve tüm dünyayı kasıp kavuran yangınlar bütünleşik sebep olarak karşımıza 

çıkıyor ve tarıma koşup ormana sığınıp-korumaktan başka yol bırakmıyor. Türkiye’ de nisan da başlayan ve 

Doğu Karadenizli “kış yangınlarının önüne geçmek için 1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasındaki yangın 

sezonunun 12 aya çıkarılması gerekiyor “ (İHA). 

1970-2019 WMO Afet rapor sayısı (2021) Türkiye için 71, Yunanistan 56, Rusya 88, İran 93, 

Bulgaristan 41 ve USA için 848 vaka bildirmişti (https://library.wmo.int/doc-numphp?). “Bileşik felaket”; 

kum fırtınası, yağış, sel, heyelan, su yükselmesi, ekstrem sıcaklık, kuraklık ve bağlantılı yangınlardır. Bunlar 

göçler için “bütünleşik sebep” içine girmektedirler. Mersin ve İstanbul gibi havası kirli kentlerimizi korumak, 

ilçe –yerel rasatların on yıllık uykudan uyandırılması, toz ve hortum şikayetlerine duyarlı olunması, uzun ve 

toz tutan ağaçların dikimi, rüzgar akışlı binalar artık hepimize gerekiyor.  

Filistin’de 4000 yılı aşkın zamandır zeytin tarımı yapıldığına dair arkeolojik kanıtlar olsa da, geçen 

yıl” zeytinlerin sökülerek yakıldığı bir insanlık suçu” olarak haberlere konu edilmişti (www.arkeofili.com). 

1777 yılında Arjantin’deki tüm zeytin ağaçları ve üzüm bağları, İspanya’ya rakip olma potansiyeli nedeniyle, 

İspanya Kralı III. Carlos’un emriyle kesilmişti (Aydınoğlu, 2018). Benzer şekilde yine İspanya Ege; Milas 

delice kömürlerini talep ederek Türkiye’nin zeytinciliğine ekonomik bir zarar vermiştir (Kurada, 2019). Orta 

Asya ülkelerinin gıda merkezi Özbekistan’ da İspanyol zeytini tüketilmektedir.  İşte “bir litre sızma veya 

sızma zeytinyağı üretmek için atmosfere ortalama 1.5 kg CO2 yayılıyor ama 1 L. zeytinyağı üretiminde zeytin 

ağaçları atmosferden 10 kg CO2 eksiltiyor ve sulama suyu da istemiyor” denilen ve bin yıla dayanan mütevazi 

yaşamında insanı hiç aç bırakmayan bu bitki, COP 22-2016’da yeryüzünde oluşabilecek bir kuraklık için 

çözüm olarak öngörülmüştür. (https://tr.oliveoiltimes.com/production/heatwave-deadly-fires-threaten-the-

approaching-olive-harvest-in-greece/97675 COP 22-2016).   

Geçen yılki yangınlar Yunanistan’ da zeytinlere zarar verse de “Yaşlı ağaçlar emisyonu çok yutarlar, 

kalın zeytin kabukları zeytini yangından korur ve kökleri sağ kalırsa yeniden yeşerebilir ”(Özkaya, 2021). 

Türkiye zeytin ihracı 1995 yılında 0,011 ve 2011 yılında 0,07 ve bu yıldan sonra bir azalış eğilimine girerek, 

İtalya’ nın altına düşmüşken Yunanistan, Rusya gibi ülkeler ihracatta ivme kazanmaktadırlar  (Soyyiğit ve 

Özaslan, 2018). Pandemi döneminde ise daha çok yurtiçi tüketiciyi korumak amacıyla 2021 Mart- Ekim 

döneminde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yasak getirilmiş ve sadece kutulu ve ambalajlı zeytinyağı 

ihracatı serbest olmuştur (Özkan, 2021).  

Bugün Muğla; Milas, Akbelen köyü zeytinleri hakkını isterken,  Mersin’ de bir sitede kesilen zeytinin 

hakkı yine 26.01.1939 tarih, 3573 sayı ile TBMM tarafından Atatürk’ün iradesi ile çıkarılan zeytin kanunu ile 

2020’ de alınabilmiştir (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/97 md.).  Ülkemizde 5117 sayılı Maden Yasası, 

5 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde korunan doğal ve kültürel 

alanlarla ilgili bir uzlaşmazlık başlamıştı. Şimdiki Medya haberleri de bu Yasa tasarısının da “2002 yılından 

beri altı kez TBMM'nin gündemine gelip ve her defasında reddedildiğini” söyleyerek umut aşılamaktadır 

(DW/DHA, ÇÖ/BÖ, https://www.dw.com/tr/5-soruda-zeytinlik-yasa- tasar%C4%B1s%C4%B1/a-

39166956) 

 

Bir araştırmaya göre (Bayrakçı, 2012), “haber üreticilerinin gazetecilik becerilerinin yüksek ancak veri 

işlemeye dair yetkinliklerinin düşük olduğu” belirtilse de makalenin konusunu içeren haber kaynaklarındaki  

incelemelerimiz sonucu bu görüşe katılmamaktayız.  
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TEŞEKKÜR  

Bilgilendiren tüm Medya Haber kaynaklarına teşekkür ederiz. 
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Khaled Mahdi AL-QUDAIH11; Prof. Dr. Özer SEVİM12 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY BY ROBOTICS and 3D PRINTING 

ROBOTİK ve 3D BASKI İLE YAPI TEKNOLOJİSİ 

 

 

 

ABSTRACT 

3D printing, or additive manufacturing, is a technology or technique that adopts a layer-by-layer 

additive deposition process to create three-dimensional (3D) objects. Over the past decades especially the 

last ten years, 3D printing has attracted and gained more and more attention in the construction field. The 

future improvement and development of 3D printable cement materials for buildings and construction feild 

by controlling the basic inputs of materials to get the required structural performance is developing from day 

to day. This paper discussed 3D printing technology, explained the various applications of 3D printing 

techniques, the methodology of implementing 3D printing and the positive impact of 3D printing on the 

construction industry. According to the extensive and theoretical study that has been done in this paper, it has 

been seen that the technology of building with robots and 3D printing in the construction industry has a great 

positive effect on civil engineering. 

Keywords: 3D printing of concrete, Additive manufacturing, Construction Technology, Future of 3D 

printing. 

 

 

 

ÖZ 

3D baskı veya eklemeli üretim, üç boyutlu (3D) nesneler oluşturmak için katman-katman eklemeli 

biriktirme sürecini benimseyen bir teknolojidir. Son on yılda, 3D baskı inşaat endüstrisinde artarak ilgi 

görmektedir. Gerekli yapısal performansı elde etmek için malzemelerin temel girdilerini kontrol ederek bina 

ve inşaat için 3D yazdırılabilir çimento malzemelerinin gelecekteki gelişimi günden güne gelişmektedir. Bu 

çalışmada 3D baskı teknolojisi detaylı olarak araştırıldı, 3D baskı tekniklerinin çeşitli uygulamaları, 3B baskı 

uygulama metodolojisi ve 3D baskının inşaat sektörü üzerindeki olumlu etkisi anlatıldı. Bu çalışmada yapılan 

kapsamlı ve teorik çalışmaya göre, inşaat sektöründe robotlar ve 3D baskı ile inşa etme teknolojisi inşaat 

mühendisliği üzerinde büyük bir olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür.                             

     Anahtar Kelimeler: Betonun 3B baskısı, Eklemeli imalat, İnşaat Teknolojisi, 3B baskının 

geleceği.              
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1. INTRODUCTION 

The construction industry has an income of nearly 10 trillion US dollars, which represents about 6% 

of the global GDP [1]. In fact, the engineering and construction field is the cornerstone of the economy of the 

world. Construction companies are constantly looking for new ways to increase productivity while reducing 

costs. Studies have shown that over the years, labor productivity in the construction feild has decreased. One 

reason for this decline is the lack of implementation of new technology. Additive manufacturing technique 

(AM), or more popularly 3D printing, is one of the most recent forms of technology being introduced in the 

construction field [1]. Moreover, 3D printing can be applied in different fields like construction, electronics 

parts, printing small items, medical fields; etc. For example, in the medical field, it can be used for Building 

alveolar models in vitro to reduce lung disease [2]. 

 

2. Construction technology  

The construction field is one of the main industries that contribute to the economic development of 

countries, with a share of the gross domestic product (GDP) of 9% and about 7-8.5% of the total employment 

all over the world [3]. The total global spending on construction was 11.4 trillion USD in 2018 and is expected 

to increase to 14 trillion USD by 2025. Being a huge economic contributor, the industry is characterized by 

low productivity with low technological progress as well, minimal automation and automation (robots), etc. 

The construction sector is an important driver of economic growth, but it is also a resource-intensive industry 

and a major contributor to greenhouse gas emissions. The United Nations has estimated that the construction 

industry accounts for 36% of global energy consumption and 39% of global energy-related carbon dioxide 

emissions [3,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (1) Construction Technology 

 

3. 3D printing (3DP) 

3D printing, also known as the manufacturing of additives, is an automated process that produces 

complex geometric shapes from a 3D model (computer-aided design (CAD) model) on a layer-over-other-

layer basis, through a series of cross-sectional slices. It has as well the ability to reduce material waste, reduce 

labor costs and rapid production. It's used in various areas of manufacturing industries such as automotive 

fields, aerospace industry, medical industry, etc. [5,6]. 3D printing (3DP) is getting more value as an 

alternative method of construction with the aim of reducing the negative environmental impacts of the 

construction industry [6,7]. 3D printing in construction has the capability to provide a paradigm shift for 

construction operations with significant implications for project constructing and managing the projects [8]. 

It has proceeded to grow for years and decades. The construction industries are the latest to use and adopt 3DP 

techniques considering the fact that the construction of buildings is incredibly different from other industrial 

plants that can produce multiple versions of a single item or product. Using 3D printing additive technology, 
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concrete printing for houses and villas has much better prospects than building with large structures. 

Therefore, the fast widespread adoption of 3DP in the construction field could be more beneficial to the 

construction field with the potential to drastically reduce jobs for lots of people around the entire world. This 

is a paradoxical situation that has to be explored in more detail. Innovation in the field of construction project 

management has benefited greatly from early developments in computational science and information 

technologies going back to the late 19th century, especially from workflow and networking technologies that 

have developed project scheduling [9]. the first gold and silver jeweler was made using a 3D printer [10]. 3D 

printing is a technology that transforms 3D digital drawings into 3D forms or shapes as desired by the users 

by the means of a 3D printer [11]. In 3D printing, the scanner makes a 3D digital copy of an object and places 

it in a 3D modelling program [12]. Thus, a more sustainable incremental approach has been the focus of 

modern systems, at all scales from sub-micron to meter in size [13]. 3D printing on concrete is developing 

fast - from a proof-of-concept by Contour Crafting in the USA in the year of 2001, to printing a five-story 

apartment complex by the chinses company ,Winsun, in the year of 2015, and Apis Cor company in Russia, 

which is now promoting its own portable system for homes 3D printed [14]. Moreover, the large-scale 

introduction of 3D printing, 3D scanning and reverse engineering of biomedicine can contribute to reducing 

the cost of designing, implementing and applying new therapeutic approaches as well as improving existing 

ones [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (2) 3D Printing 

 

4. 3D printing applications 

The 3D printing technique is currently a revolutionary new manufacturing process of additives that 

can be applied to make 3D solid objects from digital film. In the year of 2019, this 3D printing technique 

spread aggressively in parts production (57%), bridges production (39%), tools, fixtures, and jigs (37%), and 

fixing and maintenance (38%). 3D printing usage is expanding to defence, aerospace, medicine, and 

automation fields [16]. Concrete 3D printing differs from traditional formwork in terms of the processes its 

uses for mixing and routing, absence of molds, etc., and thus, different production phases (particularly layer-

over-another-layer extrusion, injection or deposition) may result in stratified and/or straightening the way of 

behavior and changes the behavior of traditional homogeneous and homogeneous concrete [17,18]. New 

advanced materials provide new chances to replace the way we build and modify structures. They mainly 

provide added value in terms of increasing performance and functionality [17,19]. 3DP that’s made in orbit 

will be referred to as manufacturing of additives in space (ISAM) and is different from ISM, which is a broader 

concept that as well includes conventional forms of manufacturing [20-37]. 
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5. Objectives  

• The intent of this task is to study the applications and the future of 3D printing techniques in the 

construction field. 

• To prove the great impact of 3DP on new construction compared to conventional construction. 

• Provide intensive theoretical study about 3D printing with deep and intensive details and 

examples. 

• Provide such a unique academic paper or literature review and publish it in international Journals. 

 

6. Methodology  

Construction projects by 3D printing can be implemented by the means of the three following steps: 

• Modelling or Design (Geometry to be printed) 

• Printing (printable Concrete or materials) 

• Finishing (3D printing machine)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (3) Typical Workflow of 3D Printing Process 

 

6. 1 Modelling 

The starting point or first thing for any 3DP process is a 3D digital model, which can be made by using 

a variety of 3D software programs. The model is then "sliced" into many layers, thus converting the design 

into a file that can be readable by the 3D printer. The materials processed by the means of a 3D printer are 

then placed according to the design and processing that the machine received [38,39]. The process of modeling 

consists of regular stages or steps that the 3D printing machine is following sententiously. The steps are as 

follows: 

• Modeling 

• Standard Triangulation Language (STL file) 

• Slicing (3D Slicer) 
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Fig (4) Steps of Modeling 

 

6.2 Printing  

In the printing stage or process the machine reads the designs from the program and lays down 

successive layers joined together or automatically fused to make the final shape. A key feature of 3DP of 

concrete is the interrelationship of design, materials, process and product characteristics. Printing speed, pump 

pressure and other factors are affected by the setting reaction of concrete [39]. 

 

 
 

Fig (5) Printing Process 

 

6.3 Finishing 

Material removal using a high-precision subtraction process. The printer will simply continue layering 

until the job comes to fruition. Regular check-ups are all that are needed to make sure everything is in order. 

 

7. 3D printing's impact on the construction industry 

3D printers are efficient compared to the previous traditional way of building. 3DP can use waste 

building materials. As a result, the labor cost is decreased as well as being environmentally friendly. The need 

for 3DP technique is growing all over the world and it is the future of the construction field. Since we contrast 

the time comparison between the previous traditional way and 3DP, the time taken by the 3DP technique is 

very less. The need is so effective and efficient that in the coming years every firm will have to use this 

technology to survive in the business world. The benefits, time, and cost explanation based on my academic 

research paper gave us general direction [39-48]. It was discovered that the compressive strength of 3D printed 

earthen elements is comparable with the compressive strength of traditional earthen buildings [49]. Expanding 

the boundaries of printable geometries can address the demand for archaeological freedom while giving 
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answers to environmental problems such as waste from complex temporary structures and a solution to 

decrease manufacturing costs and delays [50]. 3D printing technology in construction is generating significant 

interest by rising the speed and accuracy of building structures and decreasing labor costs, construction waste 

and risks to human health. Today, the principles of 3DP are actually explanations of current monolithic or off-

the-shelf technology [51-60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (6) The Impact of 3D Printing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (7) 3D Printing Sustainability Benefits 

 

8. Scopes of future work 

➢ 3D printing is very eco-friendly, and it does not cause any harm to the environment we can 

consider it as an environmental aspect. 

➢ 3D printing in the concept of contour crafting; allows us in the field or site to print the materials 

or the components of the building that we need during construction.  

➢ 3D printing has also such a positive impact in terms of safety during construction as it reduces the 

number of injuries for labors during construction. 

➢ 3D printing allows us to reduce the waste that comes from the materials during the construction 

of buildings or projects. 

➢ 3D printing will minimize or lower the labors cost in the construction industry. 
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➢ 3D printing also allows construction to be carried out in difficult or hazardous environments that 

are unsuitable for the human workforce such as in space. Moreover, NASA is having projects in space that 

have been done by the means of 3D printing. 

➢ 3D printing helps as well in the military sector as well; it can help to construct things easily and 

fast in a short time especially when it is required during wars. For example, US Marines have the skills about 

3D printed concrete that could produce structures faster and cheaper. 

➢ 3D printing is popular in many advanced countries like the USA, China, Germany and Dubai. 

➢ This study will help further reference for 3DP in the construction feild. 

 

9. CONCLUSION 

3DP technology for cement materials is a promising technique that might revolutionize conventional 

buildings and construction processes in terms of obvious advantages in low-cost, highly efficient automated 

construction, freedom of structural and architectural design, and reduced labor cost and risks during 

construction. This study intensively explained 3D printing technology, explained the various applications and 

types of 3DP techniques, the machine of 3D printing and its main components, the methodology and 

parameters of 3D printing, and a case study on recent projects accomplished by the means of 3D printing, the 

positive impact and limitations of 3DP technique on the construction field and the future of 3DP technology. 
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İLİŞKİSEL PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK TORQUE MODELİNİN OTEL 

İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ15 

APPLICABILITY OF THE TORQUE MODEL IN HOTEL BUSINESSES AS A RELATIONSHIP 

MARKETING STRATEGY: NEVSEHIR CASE 

 

 

 

ÖZ 

Müşterileri yeniden kazanma maliyetinin çok yüksek olması, işletme ile müşterilerin devam etmekte 

olan ilişkilerini çok daha önemli hale getirmiştir. Bu süreç ilişkinin devamlılığı üzerinde durulması 

gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. İşletmeler son zamanlarda, müşterilerini memnun etmek ve sadık 

müşteri haline getirmek için ilişkisel pazarlama yaklaşımı uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaya 

başlamışlardır. İlişkisel pazarlama, müşteriler ile sağlam ilişkiler kurarak işletmenin karlılığını ve sürekliliğini 

arttırmayı ve müşteri yaşam değer sürecini oluşturmayı hedeflemektedir. TORQUE modeli de müşteriyi 

işletmeye sürekli kazandırmayı hedefleyerek bu noktada önemli görevler üstlenebilmektedir. 

Araştırmanın amacı, bir ilişkisel pazarlama stratejisi olan TORQUE Modelinin otel işletmelerinde ne 

ölçüde uygulanabildiğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, Nevşehir’deki 22 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi 

yöneticisine yüz yüze anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda Nevşehir ilinde faaliyet gösteren otel 

işletmelerinde TORQUE Modelinin yüksek düzeyde uygulandığı belirlenmiştir. Ayrıca, Modelin otellerde 

uygulanma düzeyi arasında otellerin ilişkisel pazarlama eğitimi verme durumu,  işletme sınıfı ve faaliyet süresi 

bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, TORQUE Modeli, Otel İşletmeleri, Nevşehir. 

JEL Kodları: L8, M31. 

 

 

 

ABSTRACT 

The very high cost of regaining customers has made the ongoing relationship between the business 

and customers even more important. This process emphasizes the importance of focusing on the continuity of 

the relationship. Businesses have recently started to focus on relational marketing approach applications in 

order to satisfy their customers and make their customers loyal customers. Relationship marketing aims to 

increase the profitability and continuity of the business by establishing solid relationships with customers and 

to create the customer life value process. The TORQUE model can also undertake important tasks at this point 

by aiming to bring the customer to the business many times. 

The aim of the research is to determine to what extent the TORQUE model, which is a relational 

marketing strategy, can be applied in hotel businesses in Nevşehir. Questionnaire form was used as data 

collection tool and questionnaires were applied face to face with 22 hotel managers. It was concluded that 

the TORQUE Model is imlemented at a high level in the hotel businesses. Also, it has been determined that 

there is no significant difference between the level of application of the Model in terms of relational marketing 

training, business class and duration of activity of the hotels. 

Keywords: Relationship Marketing, TORQUE Model, Hotel Businesses, Nevşehir 
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GİRİŞ 

Teknolojinin ilerlemesi insanların ihtiyaçlarının da paralel olarak gelişmesine neden olmuş ve 

işletmelerin uyguladığı pazarlama politikalarında da birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Pazarlama 

anlayışı; sanayi devrimi, nüfus artışı, kentleşme ve teknolojideki gelişimler ile birlikte farklılık göstermeye 

başlamıştır. Ürün odaklılıktan, insan odağına doğru değişen pazarlama anlayışı, tüketici istek ve arzularını ön 

planda tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda işletmeler geleneksel pazarlama anlayışı bir kenara bırakarak 

müşterilerini mutlu etmenin değişik yollarını aramaya başlamışlardır. İlişkisel pazarlama kavramı, 

pazarlamanın teori ve pratiğine getirmiş olduğu yeni anlayışlar ile hâlihazırdaki müşterilerin elde tutulması ve 

uzun vadede güçlü ilişkiler kurulması üzerine odaklanmıştır. 

Pazarlama anlayışının zaman içerisinde değişmesi ile işletmeler, piyasada tutunabilmek için farklı 

çözüm yolları geliştirme uğraşı içerisinde olmuşlardır. Bu bağlamda işletmeler, rekabet edebilme gücüne sahip 

olabilmek için yeni stratejilerle yollarına devam etmek durumunda kalmışlardır.  

Bu çalışmanın amacı, bir ilişkisel pazarlama stratejisi olan TORQUE Modelinin otellerdeki uygulanma 

durumunu incelemektir. Bu amaçla yazın bölümünde ilişkisel pazarlamanın tanımı, amaçları, faydaları ve 

TORQUE modelini oluşturan öğeler ele alınmıştır. İkinci bölümde anket çalışması yapılan otel 

işletmelerindeki yöneticilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda TORQUE Modelinin uygulanabilirliği, 

uygun analiz teknikleri ile analiz edilerek yorumlanmıştır. 

 

1. İlişkisel Pazarlama Anlayışı  

İlişkisel pazarlama kavramı, 1980’li yılların başında pazarlama literatürüne dahil olan yeni bir 

kavramdır (Öztürk, 2006: 179). İlişkisel pazarlama kavramı”nı ilk kez 1983 yılında Leonard Berry, hizmet 

pazarlaması içerisinde belirtmiştir. Berry ilişkisel pazarlama kavramını, müşteri ilişkilerini üst sınırlara 

ulaştırmak, ilişkileri daim etmek ve bu ilişkileri çoğaltmak için bir taktik olarak görmüştür (Bakırtaş ve 

Işıkoğulları, 2008: 327).  

İlişkisel pazarlama anlayışı literatürde müşteri ilişkilerini çekici hale getirme, sürdürme ve değer 

yaratma olarak değerlendirilmiştir (Selvi, 2007: 8). Ayrıca ilişkisel pazarlama, çoğunlukla hizmet ve somut 

ürünleri pazarlayan işletmelerde müşteri bağlılığını artırmak ve işletmenin hakim müşterilerinden daha fazla 

iş veya talep almak için oluşturulan bir pazarlama stratejisi olarak dikkat çekmektedir (Pırnar, 2006: 44). 

İlişkisel pazarlama yaklaşımı, işletmeler ile müşterileri arasındaki her iki taraf için de fayda sağlayan ve 

işletmelerin müşterileriyle karlı bir ilişki kurup sürdürmelerini içeren davranışlar sürecidir (Gündüz Hoşgör 

ve Hoşgör, 2017: 523). 

Günümüzde rekabetin artması ve küreselleşmenin etkisi ile işletmelerin müşterilerine sunduğu kaliteli 

hizmet daha da önem kazanmıştır. Bu sebeple işletmeler için ilişkisel pazarlama, var olan müşteriler ile uzun 

süreli ilişki oluşturmada, yeni müşterilere sahip olmada ve müşteri sadakatinde oldukça önem teşkil 

etmektedir (Taşkın ve diğerleri, 2014: 121).  

İlişkisel pazarlama kapsamında müşterilerle kurulan etkili ve uzun vadeli ilişkilerin uzun çabalar 

gerektirmesi ve rakip işletmeler tarafından kolaylıkla taklit edilemeyen bir niteliğe sahip olması nedeniyle 

işletmeye büyük bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu açıdan ilişkisel pazarlama anlayışı, işletmeler için 

önemli bir rekabet aracı konumundadır (Varinli, 2006: 93). 

İlişkisel pazarlamada işletmelerin asıl amacı satışı gerçekleştirmekten ziyade, müşteriyi kazanmak ve 

uzun vadede müşterilerini elde tutmaktır. Bu gayeden de anlaşılacağı üzere işletmelerin en önemli sermayeleri 

müşterileridir. İşletmelerin müşteriler ile aralarındaki uzun vadeli ilişkilerini koruması rakiplerine karşı 

rekabet gücü ve kârlılığın arttırılması açısından avantaj sağlayacaktır (Çoban, 2005: 297). 

Pazarlama çevresinin değişmesi ile birlikte, pazarlamada sistemindeki odak nokta, az süreli olan 

ilişkilerden uzun süreli müşteri ilişkilerinin oluşması yönüne doğru yer değiştirmiştir. Değişen rekabet 

koşulları içerisinde işletmelerin, sürdürülebilir rekabet içerisinde avantaj sağlayabilmeleri için müşterileri ile 

kuracakları uzun süreli ilişkileri önemli bir faktör olarak kullanılmaktadır. Somut ürünler üreten işletmeler 

için de önemli olan ilişkisel pazarlama kavramı hizmet üreten işletmeler için çok daha önemlidir. Hizmet 

üreten işletmeler müşteriler ile yoğun kişisel etkileşim içerisinde oldukları için müşteri ilişkileri kavramı daha 

da önemli hale gelmiştir (Ceylan, 2013: 256). 
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Müşteri yapısında meydana gelen değişiklikler müşteri ilişkilerinde, ilişki ile güven üzerinde 

durulmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu üzerinde durulan konular ilişkisel pazarlamanın ilerleyip gelişmesi 

için vazgeçilmez faktörler olarak belirlenmiştir. Bu faktörler vasıtası ile müşteriler satın alma aşamasında 

ilişki içerisinde bulundukları ve güven duygusunu hissettikleri işletmeleri tercih etme eğiliminde 

bulunmaktadırlar. Uzun vadeli ilişki içerisinde olan müşteriler işletmenin daimi müşterisi olmakta ve dolayısı 

ile sadık kalmaktadırlar. Sonuç olarak işletmeler, ilişkisel pazarlama anlayışını kabullenmeye ve bu ona önem 

vermeye başlamaktadır (Jütter ve Wehrli, 1994:55). 

Hizmet işletmelerinin yöneticileri; ilişki pazarlama stratejisinin, müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakatini ön plana çıkarıp uzun süreli ilişkiler kurduğu için bu pazarlama stratejisini kanıksamışlardır. 

Hizmet pazarlaması çatısı altında ilişki pazarlamasının son zamanlarda hızlı gelişmesinin nedeni geleneksel 

pazarlamanın sınırlı olmasından dolayıdır (Gülmez ve Kitapçı, 2003:82). 

İlişkisel pazarlama müşteri bağlılığı, müşteri sadakati ve müşteri memnuniyetine dayanan bir strateji 

olması sebebiyle, özellikle hizmet işletmeleri için önem arz etmektedir. Küreselleşme ile birlikte hızla artan 

ve zorlaşan rekabet koşulları, hep daha fazlasını isteyen ve zor memnun olan müşteri profilindeki artış, pazarda 

oluşan ani kırılmalar ve piyasa istikrarsızlığı, müşterilerin satın alma davranışlarını hızlı bir şekilde 

değiştirmeleri, kalite standartlarında sürekli yaşanan artış ve geleneksel pazarlama stratejilerinin artık yetersiz 

hale gelmesi gibi sebepler, ilişkisel pazarlamasının önemini arttırmıştır (İlban vd., 2009:123). 

 

2. Bir İlişkisel Pazarlama Stratejisi Olarak TORQUE Modeli  

TORQUE kelimesi technology (teknoloji), organisational change (organizasyonel değişim), 

relationship building (ilişki kurma), quality (kalite), uniqueness (benzersizlik) ve ethics (etik) kelimelerinin 

baş harflerinden oluşmaktadır. Fizikte “döndürme kuvveti” anlamına gelen bu kavrama yeni bir anlam 

yüklenerek “müşteriyi geri getirmeye yol açan döndürme kuvveti” şeklinde tanımlanabilir. Öte yandan, 

Modelin adını oluşturan baş harflerinin sıralamasından farklı olarak; Modelin ilk aşaması R adımıdır. Daha 

sonra sırasıyla Q-U-E-T-O aşamaları gelmektedir (Kulabaş 2003; Kulabaş ve Sezgin, 2003). 

Günümüzde müşterilerin istek ve beklentileri her geçen gün biraz daha farklılaşmakta ve 

çeşitlenmektedir. İşletmelerin amacı, artık müşterisini tanıyan onun isteklerini ve zevklerini bilen işletmeler 

olmak, dolayısıyla bu amaçlara uygun stratejiler uygulamak ve böylece daha başarılı olabilmektedir (Şahin 

2013:122). TORQUE Modeli bu amaçla geliştirilen stratejilerden birisi olarak göze çarpmaktadır. İlişkisel 

pazarlamanın başarıya ulaşabilmesi için internet ve sadakat programları gibi araçlar yeterli değildir. Tüm bu 

araçlar, sağlam strateji ve işlevsel bir model ile desteklenmelidir. Bir ilişkisel pazarlama stratejisi olarak 

TORQU Modeli buna yönelik önemli katkılar sağlama potansiyeli taşımaktadır.    

İlişkisel pazarlamanın amaçları doğrultusunda, TORQUE Modelinin genel amaçlarını aşağıdaki gibi 

açıklamak yerinde bir yaklaşımdır. (Kulabaş ve Sezgin, 2003: 75-84): 

• Müşteri istek ve ihtiyaçlarını kontrol etmek 

• Müşteriyle oluşturulan ilişkinin yüksek kaliteli olmasını sağlamak 

• Müşteri sadakati yaratarak, müşterinin geri dönüş oranını yükseltmek 

• Organizasyonda, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre bir takım düzenlemeler yapmak 

• İşletmede etkin olan faaliyetleri etik ilkeler doğrultusunda yürütmek 

• Hizmet kalitesinde gelişme sağlamak 

• Veri tabanı oluşturmak 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Son yıllarda hizmet sektöründe ilişkisel pazarlamanın giderek önem kazandığını ve buna paralel olarak 

ilişkisel pazarlama strateji ve uygulamalarının daha popüler hale geldiğini söylemek mümkündür. Önemli 

fonksiyonları olan TORQUE Modeli de otel işletmelerine adapte edilerek rahatlıkla uygulanabilecek bir 

ilişkisel pazarlama stratejisi olarak dikkat çekmektedir. Bu çerçevede araştırmanın temel amacı; TORQUE 

modelinin otel işletmelerinde ne ölçüde uygulanabildiğinin belirlenmesidir.  
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Müşterileri yeniden kazanma maliyetinin çok yüksek olması, işletme ile müşterilerin devam etmekte 

olan ilişkilerini çok daha önemli hale getirmiştir. Bu süreç ilişkinin devamlılığı üzerinde durulması 

gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. İşletmeler son zamanlarda, müşterilerini memnun etmek ve 

müşterilerini sadık müşteri haline getirmek için ilişkisel pazarlama yaklaşımı uygulamaları üzerinde 

yoğunlaşmaya başlamışlardır. İlişkisel pazarlama, müşteriler ile sağlam ilişkiler kurarak işletmenin karlılığını 

ve sürekliliğini arttırmayı ve müşteri yaşam değer sürecini oluşturmayı hedeflemektedir. TORQUE modeli de 

müşteriyi işletmeye defalarca kazandırmayı hedefleyerek bu noktada önemli görevler üstlenebilmektedir. 

Dolayısıyla, bu araştırma ile ortaya çıkan bulguların ilgili literatüre ve uygulamaya katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

4. Evren ve Örneklem 

Uygulamada, ilişkisel pazarlama stratejisini benimsediği ve TORQUE stratejisi gibi ilişkisel 

pazarlama stratejisi uyguladığı düşünülen tüm otel işletmeleri üzerinden hareket edilmiştir. Bu çerçevede, 

araştırmanın evrenini ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nevşehir ili sınırları içerisinde 

faaliyet gösteren tüm 4 ve 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Bu kategorideki otellerin tamamı (28 adet) anket 

uygulaması kapsamına alınmıştır. Ancak doldurulan anketlerden analize uygun bulunan 22 adedi 

değerlendirilmiştir.  

 

5. Veri Toplama Aracı 

Veri toplamı aracı olarak anket formu kullanılmış ve anketler yüz yüze uygulanmıştır. Anketler 2020 

yılı Ocak ve Şubat aylarında yüz yüze uygulanmıştır. Anket formun ilk bölümünde işletmeye ait değişkenler 

yer alırken, ikinci bölümde ise işletmelerde, TORQUE stratejisine ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Ankette yer 

alan ve TORQUE stratejisinin uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla verilen ifadeler; 1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum olarak derecelendirilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

 

6. Verilerin Analizi ve Bulgular  

Anket uygulaması sonunda elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımının yanı sıra, 

aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA gibi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca, TORQUE 

stratejisini oluşturan veri setinin normal dağılım özelliği gösterip göstermediği araştırılmıştır. Veri setinin 

normal bir dağılım göstermesi parametrik testlerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Buna bağlı kalarak veri 

setinin analizden önce normallik durumu basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleriyle baz alınarak 

kontrolü sağlanmıştır. Yeri gelmişken, George ve Mallery (2016: 114) normal dağılım için ±2 aralığındaki 

basıklık ve çarpıklık değerlerinin kabul edilebileceğini belirtirken; Kim (2013:53) ise çarpıklık değerinin 

±2.0’den küçük ve basıklık değerinin ±7.0’den küçük değerler alabileceğini belirtmektedir. Mevcut veri 

setinin basıklık ve çarpıklık değerleri olması gereken sınırlar arasında çıkmıştır. Bu bilgiler ışığında verilerin 

normal dağıldığı ve parametrik testlere uygun olduğu söylenebilir. Öte yandan, örneklem sayısı güvenilirlik 

ve geçerlilik analizlerini yapabilmek için yeterli olmadığından bu analizler yapılamamıştır. Ancak ölçeğin 

güvenilirlik ve geçerliliği konusunda fikir sahibi olabilmek için uzman görüşü alınmasının yanı sıra pilot 

çalışma yapıldığını da belirtmek gerekir.  

    

6.1. Otellere İlişkin Bilgiler 

Otellerin sınıfları, faaliyet süreleri, oda sayıları, yatak kapasiteleri, toplam personel sayılarına ve 

ilişkisel pazarlama eğitimi verme durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1: Uygulama Yapılan Otellere İlişkin Bilgiler 

 
 Frekans Yüzde 

Otel Sınıfı 

4 Yıldız 

5 Yıldız 

Toplam 

 

15 

7 

22 

 

68,2 

31,8 

100 

Faaliyet Süresi 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası 

11 yıl ve üzeri 

Toplam 

 

3 

5 

14 

22 

 

13,6 

22,7 

63,7 

100 

Oda Sayısı 

50’den az 

51-100 arası 

101-200 arası 

201 ve üzeri 

Toplam 

 

1 

5 

10 

6 

22 

 

4,5 

22,7 

45,5 

27,3 

100 

Yatak Kapasitesi 

100 ve altı 

101-200 arası 

201-300 arası 

301 ve üzeri 

Toplam 

 

1 

5 

5 

11 

22 

 

4,6 

22,7 

22,7 

50,0 

100 

Personel Sayısı 

21-50 arası 

51-100 arası 

101 ve üzeri 

Toplam 

 

4 

12 

6 

22 

 

18,2 

54,5 

27,3 

100 

İlişkisel Pazarlama Eğitimi Verme Durumu 

Evet 

Hayır 

 

10 

12 

 

45,5 

54,5 

 

Uygulama yapılan otellerden on beşi (%68,2) 4 yıldızlı ve yedi tanesi (%31,8) 5 yıldızlı otel 

işletmesidir. Oteller oda sayıları bakımından sınıflandırıldığında; 50’den az bir işletme (%4,5), 51-100 arası 

beş işletme (%22,7), 101-200 arası on işletme (%45,5) ve 201’den fazla altı işletme (%27,3) mevcut olduğu 

görülmektedir. Son olarak; toplam personel sayısı açısından inceleme yapıldığında, 20’den az personeli olan 

otelin bulunmadığı, 21-50 arası personeli olan dört (%18,2), 51-101 arası personeli olan on iki (%54,5) ve 

101’den fazla personeli olan altı otel (%27,3) olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan yirmi iki otelin onu 

(%45,5) otel personeline ilişkisel pazarlama eğitimi verirken, on ikisi (%54,5) bu konuda herhangi bir eğitim 

vermemektedir. 

 

6.2. TORQUE Stratejisinin Uygulanmasına İlişkin Analiz Sonuçları 

TORQUE stratejisine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’te 

gösterilmektedir. İfadelerin sınıflandırılmasının TORQUE stratejisinin harflerinin kısaltmasıyla aynı 

doğrultuda olmamasının sebebi; stratejinin başlangıcının ilişki kurma aşamasından başlıyor olmasıdır. Bu 

bağlamda sırasıyla; işletmelerde uygulanabilen ilişki kurma, kalite, benzersizlik, etik, teknoloji ve 

organizasyonel değişim boyutları incelenmiştir. 

 

Tablo 4: Ölçek Ortalamaları 
 

A
.O

. 

S
. 

S
. 

İLİŞKİ KURMA (RELATIONSHIP BUILDING)                                                          4,49  
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Müşterilerle ilişki kurma faaliyetlerinin etkinliği otellerde ilişkisel pazarlamanın 

uygulanabilirliğini ve verimliliğini desteklemektedir. 

3,82 0,57 

Otellerde yeni müşteriler kazanmak için sürekli yatırımlar yapmak yerine, daha 

önceden bağlantı kurulan ve belirli bir güven ortamı yaratılan müşterilerin yaptıkları 

harcamaları artırmak daha az maliyetli olacaktır. 

4,69 0,47 

Müşteri ile sürekli ilişki içerisinde bulunmak ile zamanında ve değerli bilgiler 

toplanabilir. 

4,73 0,44 

Otellerin uyguladığı sadakat ve/veya sık kullanıcı programı müşterilerin işletmeye 

olan bağlılığını artırma üzerinde etkilidir. 

4,78 0,42 

Müşterilerle iletişim içinde bulunarak müşterilerin elde tutulması, pazarda rekabet 

avantajı kazanmak açısından önemlidir. 

4,47 0,59 

KALİTE (QUALITY)                                                                                                             4,21  

Kalite yaklaşımı, otellerde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini 

desteklemektedir. 

3,95 0,47 

Oteller ile müşteri arasındaki süreklilik, anlamlılık ve verimlilik anlamında oluşmuş 

olan ilişkinin kalitesi müşteri memnuniyetini etkilemektedir. 

4,30 0,55 

İlişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerle kurulacak olan ilişkinin 

kalitesi rakip otel işletmelerine karşı avantaj sağlamaktadır. 

4,60 0,49 

Otellerin sunduğu hizmetlerin kaliteli olması, müşterilerin tekrar tercih etmelerini 

ve sadık müşteri olmalarını sağlamaktadır. 

4,47 0,51 

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin başarısı, otel işletmesinin pazar payının artmasıyla 

değil, karlılığın ve sunulan ürün / hizmetlerin kalitesinin gelişmesiyle ifade 

edilmektedir. 

3,73 0,75 

BENZERSİZLİK (UNIQUNESS)                                                                                            4,32  

Otellerde kişiselleştirme (benzersizlik) yaklaşımı, ilişkisel pazarlamanın 

uygulanabilirliğini desteklemektedir. 

3,82 0,49 

Otellerin, kişiye özel ürün ve hizmet üretmesi fayda-maliyet analizi yapılarak 

gerçekleştirilmelidir. 

4,34 0,48 

Otellerin müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ve rakiplerine karşı 

avantaj elde etmelerini sağlayacak olan müşteriye özel hizmetler sunulması, tekrar 

tercih edilmesinde etkili olacaktır. 

4,47 0,51 

Otellerin sürekli müşterilerine kişiye özel indirim ve taksitlendirme yapması, 

müşteri memnuniyetini artırmaktadır. 

4,43 0,58 

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının ne olduğunun belirlenmesi yeni ürün ve / veya 

hizmet oluşturmada etkili olacaktır. 

4,52 0,51 

ETİK (ETHICS)                                                                                                                       4,16  

Otellerde etik yaklaşımının uygulanması ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini 

desteklemektedir. 

4,34 0,48 

Otellerde gizlilik ilkesinin uygulanması müşteriyi olumlu yönde etkilemektedir. 4,91 0,28 

Otellerde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özel hayatlarına müdahale etme 

konusunda dikkatli olunmalıdır. 

4,91 0,28 

Otellerde sürekli müşterilere daha fazla önem ve özen göstermeleri işletmelerin 

müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır. 

2,82 0,49 

Etik olmayan davranışlar ve uygulamalar, tüketiciler açısından memnuniyetsizliğe 

yol açarken, otel işletmeleri açısından da maliyetleri artırmaktadır. 

3,82 0,57 

TEKNOLOJİ ( TECHNOLOGY) 4,46  

Teknolojik gelişmeler, otellerde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini 

desteklemektedir. 

4,21 0,42 

Teknolojik gelişmeler, yeni müşterilerin bulunması, müşterilerle doğrudan iletişim 

kurulabilmesi, müşteri bilgilerinin toplanabilmesi gibi avantajları nedeniyle ilişkisel 

pazarlama uygulamalarında da sıkça kullanılan önemli bir araçtır. 

4,73 0,44 

Otel işletmesinin kendisine ait bir internet sitesinin olması, hizmetlerin ve ürünlerin 

müşteriye pazarlanabilmesinde olumlu bir etki yaratmaktadır. 

4,43 0,50 

Oteller, müşterileri hakkında veri tabanı oluştururken, müşterilerinin istek, ihtiyaç 

ve beklentilerini takip etmek durumundadır. 

4,47 0,66 

Oteller, müşterileri hakkında sağlıklı ve etkili bir veri tabanı oluştururken, pazar 

araştırması da yapmak durumundadır. 

4,43 0,58 

ORGANİZASYONEL DEĞİŞİM (ORGANISATIONAL CHANGE)                           4,01  
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Otellerin organizasyonunda yeniden yapılanma yaklaşımı ilişkisel pazarlamanın 

uygulanabilirliğini desteklemektedir. 

4,00 0,52 

Otel işletmesinin müşterilerini; yakınları, otelin üyeleri ya da ortakları gibi görmesi, 

işletme yönetsel faaliyet ve etkinliklerine paralellik göstermektedir. 

4,04 0,63 

Her müşteriye ayrı ürün / hizmet üretmek / sunmak, işletmenin hedeflerinden 

sapmasına yol açmaktadır. 

3,69 0,70 

Otellerde özellikle sürekli müşterilerin, istek ihtiyaç ve beklentileri ürün ve 

hizmetlerde olduğu kadar organizasyonel yapılanmanın değişiminde de etkili 

olmaktadır. 

4,13 0,54 

Otellerde uygulanabilecek olan ilişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda 

oluşturulacak olan yeni pazarlama etkinlikleri işletmede organizasyonel 

yapılanmanın değişip gelişmesine neden olabilmektedir. 

4,21 0,51 

Genel Ortalama 4,27  

 

Ölçek ifadeleri incelendiğinde; “otellerde gizlilik ilkesinin uygulanması müşteriyi olumlu yönde 

etkilemektedir” (%4,91) ifadesi ve “otellerde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özel hayatlarına 

müdahale etme konusunda dikkatli olunmalıdır” (%4,91) ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir. “otellerde 

sürekli müşterilere daha fazla önem ve özen göstermeleri işletmelerin müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır” 

(%2,82) ifadesinin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ölçek ifadelerinin aritmetik 

ortalamaları incelendiğinde genel ortalamanın (%4,27) yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

TORQUE stratejisinin ilk aşaması olan “ilişki kurma” basamağında yer alan “otellerin uyguladığı 

sadakat ve/veya sık kullanıcı programı müşterilerin işletmeye olan bağlılığını artırma üzerinde etkilidir” 

(%4,78)  ifadesi en yüksek ortalamaya sahip iken; “müşterilerle ilişki kurma faaliyetlerinin etkinliği otellerde 

ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini ve verimliliğini desteklemektedir.” (%3,82)  ifadesi en düşük 

ortalamaya sahiptir. 

“İlişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerle kurulacak olan ilişkinin kalitesi rakip otel 

işletmelerine karşı avantaj sağlamaktadır” (%4,60) ifadesi stratejinin ikinci aşaması olan “Kalite” aşamasının 

en fazla katılım gerçekleşen ifadesidir. En düşük ortalamaya sahip olan ifade ise “ilişkisel pazarlama 

faaliyetlerinin başarısı, otel işletmesinin pazar payının artmasıyla değil, karlılığın ve sunulan ürün / 

hizmetlerin kalitesinin gelişmesiyle ifade edilmektedir” (%3,73) olduğu görülmektedir. 

Stratejinin üçüncü aşaması olan “benzersizlik” aşamasında, “müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının ne 

olduğunun belirlenmesi yeni ürün ve / veya hizmet oluşturmada etkili olacaktır.” (%4,52) ifadesine katılımın 

en yüksek düzeyde olduğu, buna karşın “otellerde kişiselleştirme (benzersizlik) yaklaşımı, ilişkisel 

pazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir.” (%3,82) ifadesinde de diğer ifadelere oranla daha düşük 

bir katılım göze çarpmaktadır. 

“Etik” aşamasında ortaya çıkan “otellerde gizlilik ilkesinin uygulanması müşteriyi olumlu yönde 

etkilemektedir” ifadesine ve “otellerde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özel hayatlarına müdahale etme 

konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadesine katılım oranı eşit ve en yüksek düzeydeyken (%4,91); “otellerde 

sürekli müşterilere daha fazla önem ve özen göstermeleri işletmelerin müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır” 

(%2,82) önermesi en düşük katılım düzeyiyle ortaya çıkmaktadır. 

Stratejinin beşinci aşaması olan “teknoloji” boyutunda ise; “teknolojik gelişmeler, yeni müşterilerin 

bulunması, müşterilerle doğrudan iletişim kurulabilmesi, müşteri bilgilerinin toplanabilmesi gibi avantajları 

nedeniyle ilişkisel pazarlama uygulamalarında da sıkça kullanılan önemli bir araçtır” (%4,73) ifadesine en 

yüksek katılım sağlanırken, “teknolojik gelişmeler, otellerde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini 

desteklemektedir” (%4,21) ifadesine katılım diğer önermelere nazaran daha düşük bir düzey göstermektedir. 

Bunun yanı sıra, “otel işletmesinin kendisine ait bir internet sitesinin olması, hizmetlerin ve ürünlerin 

müşteriye pazarlanabilmesinde olumlu bir etki yaratmaktadır” ve “oteller, müşterileri hakkında sağlıklı ve 

etkili bir veri tabanı oluştururken, pazar araştırması da yapmak durumundadır” (%4,43) ifadesine yöneticiler 

tarafından eşit oranda katılımın olduğu tespit edilmiştir. 

TORQUE stratejisinin son aşaması olan “organizasyonel değişim” adımında, işletme yöneticileri en 

fazla “otellerde uygulanabilecek olan ilişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda oluşturulacak olan yeni 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

94 

pazarlama etkinlikleri işletmede organizasyonel yapılanmanın değişip gelişmesine neden olabilmektedir” 

(%4,21) ifadesine katılırlarken; “her müşteriye ayrı ürün / hizmet üretmek / sunmak, işletmenin hedeflerinden 

sapmasına yol açmaktadır” (%3,69) ifadesine en düşük katılımı gerçekleştirmişlerdir.  

Bu arada kısaca bahsetmek gerekirse; otellerin çeşitli özellikleri (işletme sınıfı, faaliyet süresi, ilişkisel 

pazarlama eğitimi verme durumu gibi) açısından otellerde TORQUE stratejisinin uygulanabilirlik 

düzeylerinin farklılaşma durumları analiz edilmiştir. İki grubun söz konusu olduğu durumlarda t testi, ikiden 

fazla grubun söz konusu olduğu durumlarda ise One-Way ANOVA testi uygulanmıştır. Her ne kadar örneklem 

sayısı analizler için önemli bir kısıt oluştursa da; Modelin otellerde uygulanma düzeyi arasında otellerin söz 

konusu özellikleri bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.    

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışmada Nevşehir’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde, bir ilişkisel 

pazarlama stratejisi olarak TQRQUE stratejisinin uygulanma durumunun tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda pazarlama ve ilişkisel pazarlama kavramları üzerine detaylı bir literatür çalışması yapılarak, 

ilişkisel pazarlamanın bir stratejisi kabul edilen TORQUE stratejisi açıklanmıştır. Sonrasında ise bu konu ve 

kavramlar çerçevesinde Nevşehir ili, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri yöneticilerine yönelik anket 

çalışmaları yapılmıştır. Nevşehir’deki otel işletmeleri yöneticilerine uygulanan anket çalışmasından elde 

edilen veriler ışığında, TORQUE stratejisinin otellere hangi düzeyde uygulanabilirliği ortaya konulmuştur.  

Bu çalışma, Nevşehir ilindeki otel işletmelerinde uygulanmıştır. Araştırma dâhilinde uygulama yapılan 

otellere ait özellikler, otellerin müşteri ilişkilerini yürütme yolları, müşteri bilgilerine dair kullanılan veri 

tabanı çeşitleri ve TORQUE stratejisi analiz sonuçları detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Daha sonrasında 

ise TORQUE stratejisinin uygulanabilirliğinin; pazarlama eğitimi verme durumu değişkeni, işletme sınıfı 

değişkeni ve işletmenin faaliyet süresi değişkenine göre farklılığı olup olmadığını belirten analiz sonuçları 

ortaya konulmuştur. 

TORQUE stratejisi analiz sonuçlarına bakıldığında; “otellerde gizlilik ilkesinin uygulanması müşteriyi 

olumlu yönde etkilemektedir” ifadesi ve “otellerde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özel hayatlarına 

müdahale etme konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir. “otellerde sürekli 

müşterilere daha fazla önem ve özen göstermeleri işletmelerin müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır” ifadesinin 

ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ölçek ifadelerinin aritmetik ortalamaları incelendiğinde 

genel ortalamanın yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Organizasyonel değişim boyutunun en düşük ortalamaya sahip olduğu göze çarpmaktadır. Otellerin 

her bir müşteriye özel pazarlama karması oluşturması gereklidir. Fakat bu durum uygulama anlamında çok 

zor olacağı için en azından sürekli müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre organizasyon yapısını güncellemek 

yerinde bir karar olacaktır. Etiksel yaklaşım dâhilinde, otellerin gizlilik ilkesini benimseyerek, müşterilerin 

özel hayatlarına müdahale etmeden satış politikalarını yürütmesi, müşterilerin nazarında oteli güvenilir bir 

statüde tutacaktır. Ayrıca otellerde sürekli müşterilere daha fazla önem ve özen gösterilmesi işletmelerin 

müşteri eşitliği ilkesine uymayacağı için “her müşteri özeldir’’ politikasının izlenmesi daha uygun olacaktır. 

Otellerde müşteriler ile kurulacak olan ilişkinin ve otellerin sunmuş olduğu hizmetin kaliteli olması; 

TORQUE stratejisinin kalite boyutunun uygulanabilirliğinin esas ifadeleridir. Unutulmamalıdır ki kaliteli 

ürün müşteri memnuiyeti ve sürekliliği beraberinde getirecektir. Ayrıca müşteriler ile kurulacak olan ilişkinin 

kaliteli olması, rakip işletmelere karşı avantaj sağlayacaktır. Otel işletmelerinin kişiye özel ürün ve hizmet 

sunmaları, tekrar tercih edilmesine sebep olacak ve yine rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni ve eşsiz ürünler oluşturmada avantajlar 

sağlayacaktır. Otel işletme yöneticilerinin, gelişen teknolojiye adapte olarak ilişkisel pazarlama 

uygulamalarını yürütmeleri, daha etkili ve verimli sonuçlar doğuracaktır. 

Otel yöneticileri ilişki kurma yaklaşımı ile yeni müşteriler bulmak yerine, hâlihazırdaki müşterilerini 

tekrar kazanabilir. Böylelikle yeni müşteri bulma maliyetleri minimize edilebilir. Hâlihazırdaki müşteriyi 

tekrar tekrar kazanmak için ise müşterilerin üyelik sistemine katılmalarının sağlanması ve ürünü kullanma 

sıklıklarına göre işletme üye kartlarının verilmesi doğru bir yaklaşım olabilecektir. 
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Araştırma sonucu elde edilen bulgular ışığında bir ilişkisel pazarlama stratejisi olarak TORQUE 

modelinin Nevşehir ilindeki otellerde kullanım düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Akademik anlamda bu 

çalışmanın, daha güvenilir ve geçerli sonuçlar üretmesi adına örneklem sayısının artırılması, farklı statüdeki 

ve daha geniş kapsamlı otel işletmeleri üzerinde uygulanması gibi öneriler sunulabilir.   
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ENDÜSTRİ 4.0’ IN YENİ ÇAĞINDA DENETİM: DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

AUDITING IN THE NEW AGE OF INDUSTRY 4.0: RESTRUCTURING OF AUDIT 

 

  

 

ÖZ 

Teknolojik gelişmelerin hızla geliştiği günümüzde tüm bilimler bu gelişmelerden etkilenmiştir. 

Denetim biliminin de bu gelişmelerden payını aldığı gözlemlenmektedir. Avrupa ülkelerinden başlayarak kısa 

süre içinde Amerika’ya ve diğer ülkelere yayılan Endüstri 4.0, altı amaç doğrultusunda uygulanmaya 

başlamıştır. Bu amaçlar, birlikte çalışabilirlik, sanallaştırma, yerleşme, gerçek zamanlı yetenek, hizmet 

oryantasyonu ve modülerliktir. Teknolojik gelişmeler ve Endüstri 4.0’ın amaçları doğrultusunda denetimin 

yeniden yapılandırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Endüstri 4.0’ın esas amacı, bütün işlem süreçlerini bir 

bütün olarak eş zamanlı yürütülmesini sağlamaktadır. Çalışmada Endüstri 4.0’ın amaçları doğrultunda 

denetimin yeniden yapılandırılması incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Denetim 4.0, Yapay Zeka, Büyük Veri, Denetimin Yeniden 

Yapılandırılması. 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, when technological developments are developing rapidly, all sciences have been affected by 

these developments. It is observed that audit science has also taken its share from these developments. Industry 

4.0, which started from European countries and spread to America and other countries in a short time, started 

to be implemented in line with six objectives. These objectives are interoperability, virtualization, settling, 

real-time capability, service orientation and modularity. In line with technological developments and the 

objectives of Industry 4.0, the restructuring of supervision has become inevitable. The main purpose of 

Industry 4.0 is to ensure that all process processes are carried out simultaneously as a whole. In the study, 

the restructuring of the audit in line with the objectives of Industry 4.0 was examined.  

Keywords: Industry 4.0, Audit 4.0, Artificial Intelligence, Big Data, Restructuring of Audit.   
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GİRİŞ 

Teknolojide son yıllarda başlayan gelişmeler birçok safhalardan geçerek hızla Endüstri 4.0 aşamasına 

dönüşmüş ve hemen her alanda etkisi görülmüştür. Teknolojik gelişmeler, denetim alanını da etkilemiştir ve 

Endüstri 4.0 denetim bilimini etkisi altına almıştır. Endüstri 4.0’ın genel olarak belirli amaçları arasında, 

birlikte çalışabilirlik, sanallaştırma, yerleşme, gerçek zamanlı yetenek, hizmet şekli ve modülerlik gelişimleri 

başta gelmektedir (Herman et al 2015: 87). Denetim konusunda, Endüstri 4.0 teknolojisinin yarattığı 

gelişmelerin denetim faaliyetlerine yansımasıyla birlikte daha hızlı ve gerçek zamanlı kontrollerin 

yapılabilmesi, aynı zamanda işletmelerdeki süreçlerin otomatik olarak anında takip edilebilmesi ve hem daha 

kapsamlı hem de daha güvenli bir denetim mümkün olmuştur. Grant Thornton’a (2017) göre, aslında Endüstri 

4.0 Almanlar tarafından başlatılan bir girişimdir ve 2006 yılında Alman Hükümetinin başlattığı bu girişimin 

amacı, üretkenliği artırmak için imalat sektörünü dijitalleştirmek olarak açıklanmıştır. Alman endüstrisinin 

Endüstri 4.0'a ilk yıllardan itibaren çok büyük yatırımlar yaptığı görülmektedir ve gelecekte de daha fazla 

yatırımlar yapmasının beklendiği tahmin edilmektedir (Grant, 2017). Endüstri 4.0, genel olarak akıllı ürünlerin 

ve üretim süreçlerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır ve sadece bir teknolojik devrimin gelişmesi değil 

aslında bir evrim süreci olduğu kabul edilmektedir. Bu anlamda, aslında Endüstri 4.0’ın CPS 1'in üretim ve 

lojistikte olduğu kadar İnternet ve endüstriyel süreçlere yönelik hizmetleri gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. 

Ortaya çıkan sonuçların ayrıca değer zinciri, iş modelleri, alt hizmetler ve devam eden çalışmalar üzerinde 

etkisi olduğu iddia edilmektedir (Kajanth, 2016). Aynı konuda, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'nin 

(2015) bir araştırması, Endüstri 4.0'ın gerçek ve sanal dünyayı birleştirmek olacağı ve esasen CPS'nin 

yorumunu yansıttığını ortaya koymaktadır. Endüstri 4.0'ın denetim mesleği üzerindeki etkisine ilişkin olarak, 

robotik süreç otomasyonunun (RPA), gelir ve bordro testi gibi tekrarlayan görevler için özellikle denetimin 

yürütülmesinde halihazırda kullanılmakta olduğu hatırlatılmaktadır  (ICAEW, 2017). Gelişen teknolojik 

olanaklarla, değişen denetim uygulamalarını araştırdığımız bu çalışma kapsamında, önce Endüstri 4.0’ın 

denetimle ilgili kavramsal çerçevesi, amaçları ve konuları hakkında literatüre yer verilmektedir. Daha sonra, 

denetimin yeniden yapılandırılması konusunun açıklanmasına yönelik olarak materyal ve metodoloji 

bölümünde, “Geleneksel Denetim Yaklaşımı” ile “Endüstri 4.0 Ortamındaki Denetim Yaklaşımı” nitelikleri, 

özellikleri ve uygulamaları itibariyle karşılaştırılmaktadır. Geleneksel denetim ile Endüstri 4.0 ortamında 

denetim uygulamaları arasındaki farklar belirlenerek, denetimin yeniden yapılandırılması kapsamında 

yapılanların ortaya çıkarılması ve yapılması gerekenlerin neler olduğu konusunda görüş elde edilmesine 

çalışılmaktadır.   

 

LİTERATÜR 

Endüstri 4.0 çağında denetim alanındaki değişimler konusunda çok geniş bir literatür oluşmuştur. Bu 

konuda, önce teknolojik olanakların gelişmesinden bahsedilmekte ve Endüstri 4.0’ın tanımları yapılmakta, 

amaç ve etkenleri ile ilkeleri açıklanmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojisinin de günümüze kadar çeşitli 

tanımlamaları yapılmıştır Genel olarak, “üretim sürecinden itibaren bütün bileşenleriyle birlikte çalışılacak 

verilerin entegrasyonuna yönelik faaliyetler” olarak ifade edilmektedir (Demirkol ve İkvan: 2020: 60). Bu 

anlamda, Endüstri 4.0 ile üretim aşamasında ortaya çıkması muhtemel aksaklıkların giderilmesi ve insan 

kaynaklarından oluşacak hataların ortadan kaldırılmasıyla, en yüksek katma değerin sağlanacağı kabul 

edilmektedir. Bu yararlar dışında, yaşanacak teknolojik gelişmelere bağlı olarak endüstriyel yazılım 

uzmanlığı, nesnelerin interneti, çözümleyici analiz, veri analizi uzmanlığı, robot teknolojisi uzmanlığı gibi 

gelişmeleri artıracağı öngörülmektedir (Şener ve Elevli, 2017: 24-98).  

Veri analizi uzmanlığının denetim faaliyetleri yönünden denetimi kolaylaştırıcı bir fonksiyon 

sağlayacağı genel olarak kabul edilmektedir.  

Endüstri 4.0’ın amaç ve etkenleri;   

- Birlikte çalışabilirlik: Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen cihazlar, makineler ve ürünlerin 

küresel bir ağ olarak ifade edildiği önemli bir etkendir. Denetim faaliyetleri açısından, daha gelişmiş 

teknolojiye sahip cihazlarla, uygulamada tedarikçi, üretici perakendeci ve nihai olarak tüketicilere ulaşan 

stokların takibinin yapılma fırsatı sağlanması olarak açıklanmaktadır. (Drafth and Horsch, 2014: 58-60) 
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- Sanallaştırma: Bu etkenlik, iş sürecinde elde edilen tüm veriler ile fiziksel nesnelerin bir sanal 

kopyalarının oluşturulmasını sağlamak olarak görülmektedir. Böylece, sanallaştırma yoluyla iş sürecindeki 

planlama, üretim ve pazarlama aşamalarındaki muhtemel eksikliklerin belirlenmesi ve düzeltilmesi fırsatı 

sağlanmasıdır (Demirkol ve İkvan,2020:62) 

- Gerçek zamanlı yetenek: Gerçek zamanlı ifadesi, faaliyetlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamayı ifade etmektedir. Bu ilkenin amacı verilerin istenilen şekilde ve zaman kaybı 

yaşamadan elde edilmesini açıklamaktadır. Endüstri 4.0 ile dijital veri, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun 

olarak hizmet sağlamaya dahil olmaktadır. 

- Modülerlik: Kişilere yönelik ürün isteklerini karşılayabilmek için gerekli nesnelerin modüler 

bir yapıda olmasını sağlamaktadır. Modüler yapı, hizmetlerin en üst düzeyde karşılanması için daha hızlı ve 

düşük maliyetli olmaktadır. (Demirkol ve İkvan,2020:64) 

Denetimin ilkeleri; 

Denetim, belirli bir iktisadi birim veya belirli bir döneme ait tablo veya diğer bilgilerin önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygunluk ve doğruluk derecesini makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız 

denetim kanıtı toplama, toplanan kanıtları defter kayıt ve belgeler üzerinden dayanaklarla karşılaştırarak 

değerleme ve sonucu raporla sunma süreci olarak bilinmektedir. Aynı zamanda, iktisadi faaliyet ve olaylara 

ilişkin iddiaların önceden belirlenen iş ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgililere 

bildirmek amacıyla tarafsız bir şekilde delil toplayan ve bu delilleri değerleyen sistematik bir süreçtir (Erol, 

2015:3). Temel ilkeleri, amaçlılık, planlılık, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık ve demokratiklik olarak 

sıralanmaktadır. Endüstri 4.0 bağımsız denetim sürecinde önemli değişimler şekillendirmektedir. Denetim 4.0 

ile işletmenin tüm süreçleri hakkında güvence sağlanması amaçlanmaktadır.  Şekil 1’de denetimdeki 

gelişmeler farklı kademelerde incelenmektedir.   

 

  
     Şekil 1. Denetim Gelişmeleri: Denetim 1.0’ın Denetim 4.0’a Dönüşmesi  

     Kaynak: Dai ve Vasarhelyi, İmagineering Audit 4.0 

 

İleri teknoloji kullanımı 

Endüstri 4.0 döneminin ileri teknolojileri olan “Yapay zeka”, “Makine öğrenimi”, “İş zekası”, “Büyük 

veri” gibi teknolojilerde kullanılan yazılımların, büyük bilgiyi toplamayı, bu bilgilerden akıl yürütülmesini ve 

insanların benzer şekilde düşünmesini sağlayan algoritmaları içeren bilişsel teknolojiyi içermesi 

gerekmektedir (Techopedia, 2019; Forbes, 2018; Britannica, 2019; Gabe.D ve diğerleri, 2019; Henrik Toni, 

2018; Wikipedia: 2019). Elde edilen verilerdeki kalıplara bakan ve işletmelerin gelecekte olması muhtemel 

olaylardan yararlanmak için kaynaklarını nerede kullanacaklarını ayarlamalarına olanak tanıyan ise Tahmini 

Denetim 1.0: 
Manuel Denetim 

Denetim 
araçları: Kalem, 
Hesap Makinesi

Denetim 2.0: 

BT Denetimi 
Denetim 
Araçları: 

Elektronik 
Tablolama, 
Bilgisayar 

destekli denetim

Denetim 3.0:
Büyük Veri 

Analitiği 
Denetim 
Araçları: 
Analitik 

Uygulamalar

Denetim 4.0: 
Yenilikçi ve 
otomayona 

dayalı denetim 
Denetim 
araçları: 

Sensörler, 
Nesnelerin 

interneti, Drone
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Analitik Teknolojisi’dir (Investopedia, 2019). Akıllı Dijital Merkezleri ise,  denetçilerin veri ve analitik, 

otomasyon ve görselleştirme kullanarak uzaktan ve gerçek zamanlı olarak çalışabileceği “akıllı platformlar” 

olarak hizmet etmektedirler (Forbes, 2018; Pisching, Junqueira, Santos Filho ve Miyagi 2015; ACCA 2017; 

ACCA ve diğerleri, 2019). 

Endüstri 4.0’ın; üretim teknolojilerinde, siber-fiziksel sistemlerde, nesnelerin interneti (IoT), bulut 

bilişimde otomasyon ve veri alışverişi dahil birçok farklı yönü vardır. En önemlisi “akıllı fabrika” denilen 

yeni üretim merkezi modelini yaratmıştır. Bu akıllı fabrikalar, kullandıkları makineleri, depolama sistemleri, 

üretiminde hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan son derece karmaşık işleri yapabilme, bilgi alışverişi 

yapma ve birbirlerine talimat verme yeteneğine sahip yapay zeka ve robotik teknolojileri ile donatılmıştır. 

Böyle ileri teknoloji yetenekleriyle çalışan fabrikaların, çalışmaları aynı düzeyde uyum sağlayacak denetim 

modelleriyle kontrole tabi olması gerektiği görülmektedir (Grant Thornton, 2017) 

 

 

Denetim ve Güvence 

Denetim ve güvence konusunda yapılan araştırmalar arasında Svatá (2016) tarafından, yeni denetim 

ve güvence alanındaki ilkelere ve en iyi uygulamalara genel bir bakış olarak yönetişim ve denetim arasındaki 

ilişkiler açıklanmaktadır. Bu açıklamalarda yönetişim düzeyleri ise kurumsal yönetim, girişim yönetimi ve 

BT yönetişimi olarak sıralanmıştır. Bu açıdan, belirlenen uluslararası standartlar denetim kuruluşlarının genel 

denetim prosedürlerinin en önemli kısmıdır. Bu konuda kullanılan BT kalite yönetimi normları ise; ISO 20000 

– BT Hizmetleri Yönetimi, ISO 25000 – BT Kalite Yönetimi ve ISO 27000 – BT Güvenliği olmak üzere üç 

düzey olarak belirlenmektedir. Bu normların BT Yönetişimi ile ilgisi Vorisek ve ark. (2015) tarafından da 

doğrulanmaktadır.  

ISO standart grupları ile ITIL, COBIT ve TOGAF gibi farklı 3 metodolojiden hangisinin siber güvenlik 

için daha iyi olduğu ve çerçeveleri arasındaki bağlantı Simetinger (2012) tarafından detaylandırılmıştır. IT 

Governance Institute ve Information Systems Audit and Control Association (ISACA) tarafından oluşturulan 

COBIT çerçevesi (Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri'nin kısaltması) kuruluşlara BT yönetişim ve 

yönetim uygulamalarının oluşturulması, izlenmesi ve sürdürülmesinde yardımcı olmaktadır. Şu anda sürüm 

5'te, COBIT'in kontrol modeli, bir organizasyondaki bilgi sistemlerinin kalite, kontrol ve güvenilirliğini 

sağlamak için BT iş süreci yöneticileri ve paydaşlar tarafından kullanılmaktadır. Çerçevenin mevcut sürümü 

daha iyi işbirliği, çeviklik ve daha kısa geri bildirim döngülerini desteklediğinden, özellikle COBIT 5, BT 

uygulamalarında riski azaltmadaki etkinliği nedeniyle takdir edilmektedir. ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) organizasyonlarda ITSM'yi uygulamak için önde gelen çerçevedir. AXELOS 

tarafından yaratılan ve ticari markası olan ITIL, dünya çapında milyonlarca sertifikalı uygulayıcı tarafından 

benimsenmiştir. ITSM, kurumsal BT hizmetleri ve bilgi sistemlerinin iş ve son kullanıcı/müşteri ihtiyaçları 

ile uyumlu hale getirilmesidir. Bu, BT'yi yalnızca kurulacak, yönetilecek ve güvence altına alınacak 

teknolojinin aksine, işletmeye ve müşteriye değer sağlamanın bir yolu olarak görmekle ilgilidir. ITIL, esas 

olarak, kurumsal BT hizmetlerini geliştirmek, sunmak ve yönetmek için rehberlik sağlayan birbiriyle ilişkili 

bir dizi en iyi uygulamayı sağlamaktadır ve iyi BT hizmetlerinin sürdürülmesi de, güvenli ve güvenilir 

varlıklarla sonuçlanmaktadır. Açık Grup Mimarisi Çerçevesi (TOGAF), kurumsal mimari için kullanılan en 

popüler çerçeve olup teknolojiyi organize etmek ve yönetmek için metodolojiler ve destekleyici araçlar 

sağlayarak projelerin, tekrarlanabilir süreçlere sahip sistemler aracılığıyla işletmelerin hedeflerine ulaşmasını 

sağlamaktadır. COBIT, ITIL ve TOGAF, değişen riskler ve öncelikler karşısında iyileştirme ve ayarlama 

konusunda gerçekten müstesna mekanizmalar sağlamaktadır. Bu modellerin detaylarının açıklanmasından 

elde edilen sonuçlar ise Svatá, (2016) tarafından iddia edilen görüşlerle örtüşmektedir. Simetinger (2012) 

tarafından da bu çerçevelerin tam referans uygulamasının takip edilmesinin ISO standartlarına uygunluğa yol 

açtığı sonucuna varılmıştır.  

Standartlar ve çerçeveler arasındaki örtüşmelerin analizi ise Vorisek ve ark., (2015) tarafından COBIT 

5'in BT ile ilgili risklerin ele alınması için daha iyi hazırlandığını göstermektedir. Svatá, (2016) denetim ve 

güvencenin kapsaması gereken ana bileşenleri farklı kademelerde tanımlamaktadır. Bunlar; Ana taraflar 

(güvence uzmanları, sorumlu ve hesap verebilir taraflar ve paydaşlar), Güvence nesnesi (politikalar, bilgiler, 
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süreçler,...), Uygun kriterler (nesnellik, ölçülebilirlik, anlaşılabilirlik, eksiksizlik, alaka düzeyi), Yürütme 

(denetimin nasıl yapıldığı) ve Sonuç (tekliflerle senaryolar, uygun çözüm, yapılması gereken adımlar) 

kademeleridir. Dış denetçiler tarafından denetlenen bulut sağlayıcıları göz önüne alındığında, SOC1, SOC2 

ve SOC3 raporları önemlidir ve bu raporlar, Uluslararası Güvence Taahhütleri Standardı tarafından 

tanımlanmıştır (Svatá, 2016).   

Uluslararası Audit (uluslararası denetim) konusunda bulut çözümlerine özellikle de güvenliklerinin 

güvencesi açısından bakıldığında, beklentilerin bir listesi bulunmaktadır (Mangiuc, 2014): 

- Bulut tabanlı veya bulutta barındırılan çözümlerin güvenliği ve korunması çok daha yoğun 

olmalıdır, 

- Bulut ortamına uygun tamamen yeni prosedürler de dahil olmak üzere denetçiler tarafından 

daha fazla kontrol yapılmalıdır, 

- Denetçiler fiziksel düzeyde güvenlik kontrolleri, sanallaştırma teknolojisi kontrolleri, kimlik 

ve olay günlükleri kontrolleri gerçekleştirmelidir, 

- Denetçiler, bir bölgeye ve sektöre özgü düzenlemelere göre ek uyumluluk kontrolleri 

gerçekleştirmelidir 

- Denetim, kurumsal bulut ortamına ve kurumsal ağ kapsamına uyarlanmalıdır. 

 

 

MATERYAL ve METODOLOJİ 

Endüstri 4.0 ile Denetimin Yeniden Yapılandırılması 

Endüstri 4.0, denetim faaliyetlerinde önemli değişim ve dönüşümlere sebep olmaktadır. Teknolojik alt 

yapının sağlanmasından sonra, tüm iş süreçlerinde ve ilgili tarafların işlemleri arasında sağlanan veriler, 

hizmetler ve insanların interneti olanakları sayesinde anında iletişim halinde olmaları sağlanabilmektedir. 

Çağımızda teknolojik gelişmeler hızla devam ederken, teknolojideki bu gelişmelerin entegrasyonundan 

denetim işletmelerinin faydalanması açısından gerekli olan düzenlemelerin yapılması ve denetimin yeniden 

yapılandırılması gerekmektedir. Endüstri 4.0 kapsamında, denetim işlemlerinde meydana gelmesi muhtemel 

olan değişimlerle ilgili bir modelin oluşturulması ve bu modele göre denetimin yapılandırılması zorunlu hale 

gelmektedir. Denetim kapsamında, müşterilerden gelen kişisel siparişler otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu 

aşamada tedarikçilerden temin edilen araç ve gereçler otomatik olarak sağlanacak ve akıllı sistemlerle üretim 

gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Bu süreçte, üretim aşamasından itibaren akıllı sistemlerde hazır 

bulundurulan sensörler, GPS nesneleri ve hizmetlerin interneti gibi araç ve gereçler, en düşük maliyetli üretim 

oluşturulmasına yönelik olarak, malzeme ve ambalaj veya gerekli enerji gibi unsurların da belli bir düzeyde 

bulundurulması gerekmektedir. Akıllı sistemlerin denetim işlemlerine avantajlar getireceği düşünülmektedir. 

Bu sayede, örneğin envanter kontrollerinde kolaylıklar getirilmektedir ve akıllı sistemler ile birlikte denetimin 

yeniden yapılandırılması mümkün olabilmektedir. . 

Denetimin yeniden yapılandırılması faaliyetleri kapsamında denetim firmaları açısından da, görevleri 

gereği sorumlulukları olan denetçi ve baş denetçilere yönelik olarak dijital veri kullanımına dair eğitimler 

verilmesi denetimin kalitesini artıracağı gibi denetimin yeniden yapılandırılması ile ilgili işlemleri daha rahat 

takip edilebileceği öngörülmektedir (Demirkol ve İkvan, 2020: 70). Endüstri 4.0 çağında geleceğin denetim 

profesyonellerinin nasıl donatılması gerektiği konusu önem kazanmıştır. Günümüzde denetim uzmanları, 

müşterilere kusursuz kalitede denetim hizmeti sunmak amacıyla zaten denetim yazılımıyla donatılmış dizüstü 

bilgisayarlarıyla denetledikleri işletmelere gitmektedir. Ancak, denetim uygulayanlar tarafından, kullanılan 

teknolojinin sınırlamaları olmayan mükemmellik geleneğini sürdürmeleri ve yakın gelecekteki geçerliliği 

koruyabilmelerine yönelik olarak yeni teknoloji ve becerilere yatırım yapılması gerektiği açıkça 

görülmektedir. Bu çağda, teknolojik ilerlemelerin geleceğin denetiminin kapsamı ve uygunluğu üzerindeki 

etkisi hakkında teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmanın denetim başarısı üzerindeki rolü yadsınamaz.   

Farklı bir açıdan, geleneksel uzmanlık içeren ve katı düzenleyici çerçeveler içeren denetim mesleğinin 

karşısında, gelişen teknolojik olanakların kullanımının artışının denetim mesleği için bir tehdit olabileceği 

tartışmaları yapılmaktadır. Diğer taraftan teknolojinin benimsenmesi bu meslek için büyük bir fırsat yarattığı 
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iddiaları artmaktadır. Bu konuda, bazı rutin görevlerin ortadan kalkacağı ancak doğru muhakeme 

uygulayabilen insan denetçilere her zaman ihtiyaç olacağı görüşü genel olarak kabul görmektedir. Sonuçta, 

teknoloji destekli araçlarla elde edilen verilerin ve bilgilerin yorumlanması noktasında insan ve teknoloji 

işbirliği gerektiğine karar verileceği görülmektedir.  

İleriye dönük olarak, olayları tahmin etmek için analitik yeteneklerini kullanmak konusunda fırsatları 

en üst düzeye çıkarmak ve en etkili yolu belirlemek için tahmine dayalı analitiklere doğru bir kayma 

bulunmaktadır ve bu aşamada yapay zekanın yerini insan zekası almaktadır. Ancak, yapay zeka gibi gelişen 

teknolojiler, denetim işine daha verimli hizmetler sunmak ve defnetim sürecine gelişmiş bir anlayış getirmek 

için önemli fırsatlar sunulmaktadır.  

Bütün bu değişimler geleceğin denetçisi için ne anlama gelmektedir!. Endüstri 4.0 ile başlayan önemli 

bir değişiklik gelmiştir ve yeni teknolojiler mesleğin her zamankinden daha hızlı ve güvenilir olması için 

büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu önemli fırsat ise teknolojik değişimi benimsememizi, farklı beceri ve 

yeteneklere sahip insanları eğitmemizi ve denetimin yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Gelecek 

için, beceri düzeylerinin karışımı çok önemlidir ve denetimin aynı zamanda başarılı BT (bilgisayar 

teknolojileri) kullanım becerisini artıran kişilere olan ihtiyaç artmaktadır.  

Analitik yetenek ve yeni teknolojiyi kodlama ve bunlarla çalışma yeteneğinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu fırsatı karşılamak için geçmişte yaptıklarından daha geniş bir şekilde işe alım yapan bazı 

denetim firmaları örnekleri bulunmaktadır ve bu eğilim devam edecek gibi görünmektedir.  

Gelecekteki denetimler, teknolojinin sağladığı daha yüksek kalitede olmaya devam etmektedir ancak 

bu gelişme, büyük verileri yorumlamak, raporlamak, karar alanlarında diğer insanlarla etkileşim kurmak ve 

yeni teknolojiler hakkında güvence sağlamak için her zaman yüksek vasıflı insanlara ihtiyaç duyulacağı 

görüşlerini desteklemektedir.  

Denetimin özünü değiştiren teknolojiler 

Denetimin özgün ve standart uygulamaları dışında yapay zeka teknolojileri uygulamaları ile ilgili 

olarak, örneğin ACCA ve arkadaşları (2019) tarafından, hemen hemen bütün sektörlerdeki işletmelerin, 

denetçilerini de etkileyen teknoloji kaynaklı kökten değişikliklere uyum sağlama çabasıyla, denemeye 

çalışmaya başladıkları araştırılmıştır. Çünkü bu noktada hem işletmeleri denetleyen denetçilerin 

kullanabileceği araçlara hem de denetlenmesi gereken sistemlere adapte olma sürecini hızla aşması 

gerekmiştir. Denetim mesleğini etkileyen ileri teknolojilere geçiş işletmeler ve denetçiler için zaruri hale 

gelmiştir. Bunlar; Bilişsel teknoloji, Tahmini analitik teknolojisi ve Akıllı dijital merkezlerdir. Akıllı dijital 

merkezler ise, Blockchain Teknolojisi, Dağıtılmış Defter Teknolojisi ve Drone Teknolojisi, Nesnelerin 

İnterneti ve Sensör Teknolojileri gibi Akıllı Dijital Merkezler gibi akıllı platformları içermektedir.  

Endüstri 4.0 ve muhasebe denetimi arasındaki etkileşime göre, yeniden yapılandırılması gerekli 

görülen denetim konu başlıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Geleneksel denetim ile Endüstri 4.0 ortamında 

denetim yaklaşımları karşılaştırılmaktadır.  
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Tablo 1. Geleneksel Denetim Yaklaşımı ile Endüstri 4.0 Ortamındaki Denetim Yaklaşımının 

Karşılaştırılması 

 
Kaynak: A. Kablan, Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti - Akıllı İşletmeler ve Muhasebe Denetimi”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2018, C.23, Endüstri 4.0 ve 

Örgütsel Değişim Özel Sayısı, s.1561-1579. 

 

Grant Thornton (2017), Indian Readiness for Industry 4.0 adlı çalışmasında, Endüstri 4.0 vizyonunun 

dünya çapında benimsenmesinin muhtemel olduğunu ve diğer girişimleri ve işbirliği çabalarını 

etkileyebileceğini belirtmektedir. Genel olarak, Endüstri 4.0'ın temelini aşamalı olarak oluşturan dokuz temel 

teknolojik bileşen açıklanmaktadır. Bunlar, otonom robotlar, büyük veri, artırılmış gerçeklik (AR), katmanlı 

üretim, bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), sistem entegrasyonu ve simülasyonudur. 

 

SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler ve Endüstri 4.0’ın amaçları doğrultusunda denetimin yeniden yapılandırılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Endüstri 4.0’ın esas amacı, bütün işlem süreçlerini bir bütün olarak eş zamanlı 

Konu Geleneksel Denetim Endüstri 4.0 Ortamında Denetim 

Denetim Konusu 

Muhasebe faaliyetleri denetlenir ve 

kağıt esaslı muhasebe sistemi 

kullanılır 

Bilgisayar ortamında denetim yapılır ve bilgi 

teknolojileri ile desteklenmiştir 

Denetim 

Yer ve Mekanı 

Denetçiler, muhasebe büroları veya 

işletmelerin muhasebe 

departmanlarında çalışır 

Denetçiler, uzaktan erişim yoluyla sanal ofislerde 

çalışır ve fiziksel bağımlılıkları olması gerekli 

görülmemektedir. 

Denetim 

Zamanı 

Denetim, genel olarak yılda bir 

defa veya gerektiğinde belirli 

dönemlerde yapılır 

Sürekli ve gerçek zamanlı denetim yapılır. Gerçek 

zamanlı finansal bilgi ve raporlama gerçekleşir  

Denetim Türleri 

- Finansal Tabloların Denetimi 

- Uygunluk Denetimi 

- Faaliyet Denetimi 

Nesnelerin ve akıllı makinelerin denetimidir 

Denetim 

Sürecinin 

Başlatılması 

Denetçiler işletmeyi ziyaret ederek 

ve denetim işletmede çalışma 

ortamı oluşturması ile 

gerçekleşmektedir   

İşletme ziyaretleri tamamen yok edilmiş olup 

dijital ortamda denetçi-işletme süreci 

yürütülmektedir. 

Denetim 

Standartları 

Genel kabul görmüş denetim 

standartları kullanılmaktadır 

Bilanço kalemlerine dair çalışmalarda büyük 

veri etkisi, muhasebe ve raporlama standartları 

uygulanmaktadır. 
 

Denetlenecek 

Belgelerin 

İncelenmesi 

Denetim matbu belge ortamında 

inceleme ile gerçekleşmektedir.  

Denetimde belgelerin incelenmesi dijital ortamda 

gerçekleşmektedir. 

Denetimde 

Finansal 

Raporlama 

Onaylı defterlere aktarılan kayıtlar 

ile dönemsel raporlama 

yapılmaktadır. 

E-defter sistemine uygun olarak yapılan 

muhasebe kayıtlarından sistemden her an 

alınabilir raporlar halinde yapılmaktadır.  

Denetimde 

Sorgulama 

İşletme personeli ile yüz yüze 

gerçekleştirilir 

Görüntülüm olarak uzaktan erişim yolu ile 

gerçekleşmektedir.  

Denetimde 

Doğrulama 

İlgili kişi ve kurumlarla irtibata 

geçilerek gerçekleştirilir. 

Büyük veri sisteminden veriler çekilir, ilgili kişi 

ve kurumlar ile irtibat gerekmez. 

Denetimde  

Raporlama 

Geleneksel denetimde; 

- Olumlu görüş 

- Olumsuz görüş 

- Şartlı olumlu görüş 

- Görüş bildirmekten kaçınma 

olarak 4 farklı rapor tipi 

vardır.  

Denetçinin, işletmenin bilgi sistemine ulaşabilme 

imkanı olduğundan, istenildiğinde rapor 

verilebilir, Sadece görüş bildirmekten kaçınma 

rapor türü seçeneği kullanılmamaktadır.   

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

103 

yürütülmesini sağlamaktadır. Çalışmada Endüstri 4.0’ın amaçları doğrultunda denetimin yeniden 

yapılandırılması incelenmiştir. 

Denetimin temel ilkeleri, amaçlılık, planlılık, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık ve 

demokratiklik olarak sıralanmaktadır. Denetimin amacı, finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil 

denetime tabi olan tüm konuların belirlenen bir kıstasa uyumlu olup olmadığı konusunda kullanıcılara güvence 

sağlayacak bir görüş oluşturulmasıdır. Endüstri 4.0 bağımsız denetim sürecinde önemli değişimler 

şekillendirmektedir. Denetim 4.0 ile denetimin işletmenin tüm süreçleri hakkında uygun bir güvence 

sağlamayı amaç edinmiş faaliyetleri konu edilmektedir. Bulut tabanlı üretim çözümleri olarak adlandırılan 

bulut tabanlı bileşenlerin katılımıyla Endüstri 4.0, üretkenliği, verimliliği, etkinliği ve yenilikçi ürünleri 

artırmak için yeni fırsatlar getiriyor. Aynı zamanda, bu tür çözümlerin doğasına uygun yeni tehditleri temsil 

etmektedir. Denetim uygulayanlar tarafından, kullanılan teknolojinin sınırlamaları olmayan mükemmellik 

geleneğini sürdürmeleri ve yakın gelecekteki geçerliliği koruyabilmelerine yönelik olarak yeni teknoloji ve 

becerilere yatırım yapılması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu çağda, teknolojik ilerlemelerin geleceğin 

denetiminin kapsamı ve uygunluğu üzerindeki etkisi hakkında teknolojinin sunduğu fırsatlardan 

yararlanmanın denetim başarısı üzerindeki rolü yadsınamaz. Denetim uygulamalarında yaşanan yeni 

gelişmeler açısından 2010 yılında başlayan endüstriyel devrim denetimin de denetim 4.0’a dönüşmesine yol 

açmıştır ve önceden kullanılan denetim yaklaşımlarının günümüz için sürdürülebilir olması söz konusu 

değildir.  
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VENDÉE GLOBE’DA YARIŞMACI OLMAK, KÜRESEL DEVDE YÖNETİCİ OLMAK 

BEING SKIPPER IN VENDÉE GLOBE, BEING MANAGER IN GLOBAL GIANT 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale, küresel bir işletmede yöneticiliğin ne kadar güç bir meslek olduğunu bir benzetme ve 

örneklemeyle  anlatmaktadır. Makalede dünyanın en zorlu yelken yarışması Vendée Globe’da yarışmak ile 

küresel dev bir işletmenin faaliyetlerini yönetmenin zorlukları arasında bazı benzerlikler kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vendée Globe, küresel işletme, yönetici, yönetim, örnek olay. 

 

 

 

ABSTRACT 

This article explains how difficult a job it is to be a manager in a global business with an analogy and 

example. One purpose of the article is to look for similarities between being a Vendée Globe competitor and 

being a manager in a global business, to see if this competition is useful as a management metaphor. 

Keywords: Vendée Globe, global business, manager, management, case study. 
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GİRİŞ 

Bu makalede, ilk olarak bir örnekleme seçilmiştir. Bu örneklemeyi örnek bir olay olarak  da 

değerlendirmek mümkündür. Seçtiğimiz örneğe bir metafor gözüyle de bakabiliriz. Dünyanın en zor yelken 

yarışı sayılan Vendée Globe makalenin örneklemesidir. Esas amacımız küresel yöneticilerin işlerinin 

zorluklarını ortaya koymaktır. Makalenin bir amacı da, Vendée Globe’da yarışmacı olmak ile küresel bir 

işletmede yönetici olmak arasında benzerlikler aramak ve bu yarışmanın bir yönetim metaforu olarak 

kullanışlı olup olmadığını anlamaktır. 

 

VENDÉE GLOBE 

Vendée Globe fikri 1989 yılında denizci Philippe Jeantot tarafından ortaya atıldı (Wikipedia, t.y-a.). 

Dünyanın en önemli yelken yarışı olarak kabul edilen Vendée Globe’un zorluğunu, öne çıkan üç  özelliğiyle 

anlatmak mümkündür: 1- Tek başına, 2-  Durmaksızın, 3- Yardım almaksızın (“Solo, Non Stop and Without 

Assistance,”. t.y.). 26 Kasım 1989'da, on üç denizci, üç aydan fazla süren yarışta yelken açtı ama başlangıç 

noktası olan Les Sables d'Olonne'a sadece yedisi döndü. 

 

Vendée Globe’da yarışmacı olmak için en az iki solo (tek başına) yarışmaya katılmak ve dereceye 

girmek gerekir (“Notice of Race,”, t.y.). Son yarışma 8 Kasım 2020’de altısı kadın 33 yelkencinin katılımıyla 

başladı. Bu yarışmayı 25 yelkenci tamamlayabildi. Yarışmayı birinci tamamlayan 27 Ocak 2021’de, sonuncu 

tamamlayan 5 Mart 2021’de varış noktasına ulaştı. Yarışmanın ilginç sonuçlarından biri de, yarışmanın 

favorilerinden bazılarının, yarışmayı tamamlayamayanlar arasında olmasıydı (Wikipedia, t.y-b.).  

 

2020-21 Vendée Globe teknelerinin teknik özellikleri, teknelerin aşağı yukarı standart ölçülerde 

olduğunu gösteriyor: Tekne boyları 18,28 m, 7,5 -8 ton ağırlığında, 5.85 m kiriş, 4,5 m draft, yelken direği 

yüksekliği 29 m, standart bir omurga. Saatte 40 deniz miline ulaşabilen bu teknelerin performansında mimari 

tasarımlarının yadsınamayacağı açıktır (“The Boat,”, t.y.). 

 

Vendée Globe’un rotası, yarışmacıları gezegendeki en zorlu yerlerin bazılarından geçerek dünyanın 

dört bir yanına götürür. Değişen hava koşulları, büyük dalgalar, şiddetli fırtınalar, antisiklonlar, yüksek nem, 

kaos ve şoklar yarışmacıların becerilerini kısıtlar. Vendée Globe, boş yere "Denizlerin Everesti" olarak 

adlandırılmamıştır. Dünya çapındaki yolculuk 21.638 mil (40.075 km) bir mesafeyi kapsıyor. Yelkenciler, 

dünyayı üç burun üzerinden dolaşmalıdır: Ümit Burnu (Cape of Good Hope), Leeuwin Burnu (Cape of 

Leeuwin) ve Boynuz Burnu (Cape Horn). Vendée Globe Fransa’da Les Sables d'Olonne'da başlar, 

yarışmacılar Hint Okyanusu'na ulaşmak için Atlantik'e inmeleri gerekir. Buradan Pasifik Okyanusu'nu 

geçerek Atlantik'e geri dönmek için gayret ederler (“The Course,”, t.y.). 

 

Teknolojik yenilikler sayesinde Vendée Globe yarışmacılarının güvenliği ve teknelerinin hızı artmıştır. 

Teknelerde GPS, sonar, radar, uydu iletişim sistemleri, rüzgar yükünü ve gövde direncini ölçen fiber optik 

sensörler, dümenlerden direk başlarına kadar donatılan bilişim teknolojileri sayesinde yolculuk yönlendirilir 

ve çevre koşulları izlenir (“La haute technologie embarque,”, 2020). Bilişim teknolojilerine rağmen, tekneler 

tamir edilemeyecekleri bir yerde bozulabiliyor, parçalanabiliyor ve denizciler sık sık kendilerini açık denizin 

bilinmeyen bir yerinde bulabiliyor (“Sailing-France’s Escoffier,”,2020). 

 

Vendée Globe’da yelkencilerin zamanının %75’I kokpitte geçer. Bu alan küçük olmasına rağmen, çok 

işlevseldir. Yiyecek ve içecekler bu küçük alandadır ve aynı zamanda pişirme ve yeme yeridir. Yarışmacıların 

aktif olmaları gerekir, bu nedenle gece yatmaya vakit kalmaz. Enerji seviyelerini yeniden başlatmak için 

koltukta bir seferde en fazla 10-40 dakikalık günde 3-6 kısa uykuyla yetinirler (Jalinière, 2014). Teknenin 

hızıyla bağlantılı yeni kısıtlamalara uyum sağlamak zorunda olduklarından, yelkencilerin uykusu ve fiziksel 

formu, performansı etkiler. Yarışmacılar, kendilerine bağlı bir kayış sayesinde, yarış sırasındaki form durumu 

(nefes, nabız) hakkında sürekli veri toplar. Amaç, yorgunluk durumunu ve iyileşme ihtiyacını gösteren bir 

seviyenin tespitidir. Aynı amaçla fiziksel ve zihinsel durumunu eş zamanlı olarak analiz etmek için taşınabilir 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

107 

cihazlar ve sensörler kullanırlar. Burada temel amaç, yarışmacının performansını ve karar verme kapasitesini 

optimize etmesine yardımcı olmaktır . 

 

Vendée Globe’da planlama ve iletişim çok önem arzeder. Yelkencilerin iyi birer iletişimci olmaları 

gerekir, zira görsel ve işitsel yükümlülükleri vardır. Örneğin, yarışın her haftasında, yarışmacılar en az yedi 

fotoğraf çekmeli, medyayla en az iki canlı video konferans düzenlemeli, gemiye sabitlenmiş kameralar ve 

mobil kameralarla çekilmiş iki dakikalık kurgulanmış filmi göndermelidir. Yelkenciler bilişim teknolojileri 

üzerinde yarışma öncesinde zorunlu eğitim alıyorlar. Kısa film konusunda bazı yarışmacılar diğerlerine göre 

çok rahat olabiliyor. Teknedeki videolarını artırarak sosyal medyada ilgi topluyorlar. Bazı yarışmacılar 

okullara veya eğitim programlarına yönelik olarak kayıtlarını ve raporlarını düzenli biçimde arşivliyorlar. Her 

koşulda, her yarışmacı teknik konular hakkında kendi kıyı ekibiyle, kendi iletişim ekibiylei veya akredite basın 

ile yarışını tanıtmak için iletişim kurmak zorundadır. Bazı yarışmacılar arkadaşları ve aileleri ile çok 

konuşmayı severken, diğerleri kısa tutuyor. Bazıları e-postayı tercih ederken, diğerleri telefon görüşmesini 

tercih ediyor. Aramalar; hava koşullarına, teknenin durumuna, ruh hallerine, konuşmak isteyip istememelerine 

ve söyleyecek yeni bir şeyleri olup olmadığına bağlı olmaktadır (Ménard, 2016). 

 

KÜRESEL DEVDE YÖNETİCİ OLMAK 

Bir işletmenin tepe yöneticiliği sorumluluklarını kusursuz  olarak yerine getirmek bir hayli zordur ama 

küresel bir işletmede tepe yöneticiliği daha zordur.  

 

İşletmeler dünden bugüne daha karmaşıklaşmış ve bu karmaşıklık giderek artmaktadır. Karmaşıklık 

deyince, akla ilk gelenler; hareketlilik (dinamizm), çok kısa sürede değişen durumlar, çok farklı hareket 

(davranış) biçimleri, beklenmedik sonuçlar ve öngörüsüzlüktür. İşletmelerin artan dışsal karmaşıklığıyla 

beraber, içsel karmaşıklığı da artmaya devam etmektedir. Dünya devi küresel işletmelerde yöneticilerin karşı 

karşıya veya içinde bulundukları karmaşıklığın derecesi o kadar yüksektir ki, herşeyi eksiksiz ve hatasız yerine 

getirmek adeta olanaksızdır. Bu noktada önemli olan, yöneticinin işletmeyi yeni durumlara uyumunu 

kolaylaştıracak beceriyi ortaya koyabilmesidir. Kısa aralıklarla ortaya çıkan yeni durumlar yöneticileri daha 

dikkatli olmaları yönünde zorlamaya devam ediyor. Bugünün küresel yöneticileri için en önemli beceri 

gözlem, analiz / sentez, zaman yönetimi ve koordinasyon becerisidir. İyi bir gözlemci olması gereken yönetici 

gözlem becerisi sayesinde işleyişin seyrini ve sürdürülebilirliğini tehdit eden etkileri tespit eder. Olgu ve 

olayların tek tek neden ve sonuçları üzerinde durur. Bütüncül bakış yeteneği ve koordinasyon becerisi 

sayesinde olgu ve olaylar arasındaki bağlantıları ve bağlantıların niteliğini açığa çıkarır. Zaman önemli bir 

kısıttır. Küresel yöneticinin karşı karşıya bulunduğu karmaşık problemleri çözmesi için fazla zamanı yoktur. 

Küresel yönetici, problemlerin çözümünü gerçekleştirdiği noktada yeni problemlerin belirebileceğini de 

öngörür. Sentez becerisi öngörü becerisini de içerir. Bir adım sonrasında bir sürpriz yöneticiyi bekliyor 

olabilir. 

 

SONUÇ 

Bu makalede bir örnekten yararlanmak suretiyle küresel bir işletmede yönetici olmanın zorlukları 

anlatılmıştır. Dünyanın en zor yarışması olarak kabul edilen Vendée Globe’da yarışmacı olmak, küresel bir 

işletmede yönetici olmak arasında benzerlikler vardır: 

1- Yarışmada deneyimli bir denizci olmak ne kadar önemliyse, küresel bir devi yönetmek için deneyim 

o kadar önemli bir niteliktir. 2- Vendée Globe yelkencileri üst seviyede dinamik, değişken ve belirsiz 

koşullarda yolculuk yaparlar, küresel devlerin yöneticileri için de koşullar benzer olsa da Vendée Globe’da 

yarışmacı olmak, küresel işletmelerde yöneticilik yapmaktan çok daha ağırdır. 3- Karmaşıklığı azaltmak için 

Vendée Globe yarışmacıları ve küresel yöneticiler bilişim teknolojilerinden yararlanırlar. Bununla birlikte 

yarışmacılar, küresel yöneticilere nazaran bilişim teknolojileri kullanımında daha uzmandırlar. 4- 

Yarışmacılar birçok şeyi birarada yapma yeteneğini geliştirmişleridir. Bir çok konunun (denizciliğin 

gerektirdiği her şey) uzmanıdırlar. Bu, onlara yarışmacı olmalarını sağlayan özelliktir. Küresel yöneticilerin 

de, işletmelerinin tüm işlevlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları gerekir. 5- Hem 
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Vendée Globe’da yarışmacı olmak, küresel bir devde yönetici olmak, üstün fiziksel ve entellektüel nitelikler 

gerektirir. Yöneticiler az uyurlar ama yarışmacılar çok daha az uyurlar. Hem yöneticiler hem de yarışmacılar 

bir eğitim programı aracılığıyla uykusuzluğa başarılı bir şekilde hazırlanır. Dick’in söylediği gibi (“Sleep 

management by,”, 2012) “Yeterli dinlenme olmadan iyi performans olmaz” 6- Vendée Globe’da yarışmacıları 

küresel yöneticilere nazaran en uygun kararı daha kısa sürede verirler.  

 

Vendée Globe örneği yöneticiler açısından önemli dersler içermektedir. Bunun kanıtlarını da 

görebiliyoruz. Bir çok işletme ve yönetim okulları, yönetici geliştirme eğitim programları, Vendée Globe’un 

başarılı yarışmacılarını davet ediyorlar, deneyimlerinden yararlanıyorlar, kriz yönetimi becerilerini 

geliştiriyorlar (“Crisis Management: Lessons,”, 2020).  
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ETNOMÜZİKOLOJİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ: GÖÇMEN TÜRKLERİN MÜZİK 

TEZAHÜRLERİ21 

AN ETHNOMUSICOLOGICAL STUDY EXAMPLE: MUSICAL MANIFESTATIONS OF TURKISH 

IMMIGRANTS 

 

 

 

ÖZ 

Etnomüzikoloji, müziğin teorik kısımlarından daha çok toplumla olan ilişkisini araştırmaktadır. 

Müziğin toplumsal yanıyla ilgilenen etnomüzikolojinin yani bir diğer adıyla “karşılaştırmalı müzikolojinin” 

çalışma alanı toplum-müzik ilişkisi ve görevi de halk şarkıları ve halk kültüründe önem arz eden müzikal-

kültürel motifleri, ürünleri, gruplandırarak incelemektir.  Türkiye’de bilhassa Cumhuriyetin ilk yıllarında 

yapılmaya başlanan saha çalışmalarıyla ivme kazanan etnomüzikolojik çalışmalar, disiplinlerarası bir boyutta 

günümüzde de devam etmektedir. Bu çalışma, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin müzik yaşamlarını 

etnomüzikolojik bir gözlemle incelemeyi amaçlamıştır. 1961 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türk 

göçmenlerin müzik yaşamları ve müzik gelenekleri analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca Almanya’da yaşayan 

Türk göçmenlerin müzik yaşamlarına dair yapılmış akademik araştırmalara da yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etnomüzikoloji, Halk Bilim, Göçmen Türkler, Almanya, Müzik. 

 

 

 

ABSTRACT 

Ethnomusicology analyzes the relation between music and the society more than it does for theoretical 

aspects of music. The society- music relationship is the field of ethnomusicology in other words comparative 

musicology which deals with the social aspect of music; while the mission of ethnomusicology is to analyze 

by grouping the musical-cultural motives, products which are significant for folk songs and fold culture. 

Ethnomusicological studies, which gained momentum with the field studies that started to be carried out 

especially in the first years of the republic in Turkey, nowadays continue existing in an interdisciplinary 

dimension. This study aimed to examine the musical life of Turkish immigrants living in Germany with an 

ethnomusicological observation. The musical lives and musical traditions of Turkish immigrants have been 

analyzed in the period from 1961 to the present. Also, the academic researches on the musical lives of Turkish 

immigrants living in Germany have been included in this study. 

Keywords: Ethnomusicology, Folklore, Turkish Immigrants, Germany, Music. 
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GİRİŞ 

Göç en basit tanımıyla bireyin siyasi, toplumsal ve ekonomik nedenlere bağlı içinde yaşadığı 

toplumdan ve mekândan başka bir yerleşim yerine gitmesi olarak tanımlanabilir. Bu hareketliliğin fiziksel 

olduğu kadar psikolojik etkileri de vardır. Göç eden için yeni başlangıç sayılan bu süreç sosyal kaygı, dil 

sorunu, dışlanma, damgalanma, özlem duygusu gibi psikolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlar çeşitli sebeplerden dolayı farklı coğrafyalara ve hatta ülkelere 

göç etmek zorunda kalmaktadırlar. “Göçler, kimlik, diaspora, asimilasyon ve entegrasyon kavramları, içinde 

bulunduğumuz yüzyıl içerisinde pek çok bilim ve sanat ortamında masaya yatırılan trajik sosyal bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde halen ciddi bir şekilde göçe dayalı kitlesel toplum hareketlerini 

görmek mümkündür. Bu hareketlilik neticesinde kimlik olgusu ve diasporadaki yeni yaşamlarında asimile 

olma endişesi de kaçınılmazdır. (Yücel, 2019). “Türk tarihinde göç meselesi incelendiğinde, göç ve göç yolları 

oldukça önemli bir sosyolojik durum olarak kabul görmektedir. Türklerin yaşamında göç olağan bir durum 

olup, Orta Asya’dan başlayarak Akdeniz ve Avrupa’ya doğru sürekli bir yer değiştirme şeklinde hareket 

etmiştir. Öyle ki; Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye, yirminci yüzyılda üçüncü büyük göç veren ülke 

konumunda olmuştur. Türk tarihindeki en büyük göçlerden birisi de 1960’larda başta Almanya olmak üzere 

Avrupa’ya olan göçtür”(Yücel, 2014: 1). 

Almanya’ya Türkiye’den resmi anlamda ilk işçi göçü, 31 Ekim 1961 tarihinde başlamıştır. Önceleri 

bir iki sene işçi olarak Almanya’da ve bilhassa ağır sanayide çalışıp, bir miktar para biriktirip tekrar geri 

dönmeyi düşünen Türk işçilerin büyük bir çoğunluğu göçmen olarak gittikleri Almanya’da kalıcı bir yaşam 

oluşturdular. Bu plansız gelişen durum için Alman hükümetleri zaman içerisinde Türk işçileri anavatana geri 

dönüşlerini teşvik etmeleri için yatırım yapmış olmalarına rağmen beklenen dönüş gerçekleşmemiştir. Misafir 

işçi (Gastarbeiter) statüsünde başlayan bu göç zaman içinde değişikliklere uğrayıp Türk kökenli vatandaşlara  

“yabancı vatandaşlar” (Ausländische Mitbürger) hakkı tanınmıştır. 

Anadolu’nun pek çok yerinden gelen Türk vatandaşlar için bu maceranın ilk durağı sağlık muayeneleri 

için oluşturulan uzun kuyruklar olmuştur. Aşağıda yer alan resim 1’deTürk işçiler Almanya’ya gitmeden 

önceki Alman doktorlar tarından Karaköy Gümrük Kapısı’nda muayene sırasını beklerken çekilmiştir. 

 

 
Resim 1: Karaköy Gümrük Kapısı’nda Alman doktorlar tarafından muayene edilmek için 

bekleyen Türk işçiler.Kaynak: Gizem Coşkunarda, https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-

pazar/misafirlikten-ev-sahipligine-60-yillik-goc-hikayesi  

 

 İlk göç hareketlerinde Türk göçmenler madenlerde ve fabrikalarda çalışmak üzere geldiler. 

Herhangi bir eğitim koşulu aranmadı. Birçoğu şehir hayatlarını dahi bilmeden doğup büyüdükleri köy ve 

kasabalardan geldiler. Türk işçi kafiyeleri İstanbul Sirkeci’den hareket eden ve üç gün süren uzun tren 

yolculuklarının ardından Münih, Hamburg, Berlin, Köln ve Duesseldorf gibi sanayi şehirlerinin tren garlarına 

geldiler. Artık onlar için gurbet tama anlamıyla başlamış oldu.  

 Aşağıda paylaşılan resim 2’de kadın göçmen işçilerin Türkiye’den ayrılırken yakınlarıyla 

vedalaşmaları fotoğraf karesine yansımıştır.  
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Resim 2: 30 Haziran 1963’te 60 kadın işçi Almanya’ya yola çıkarken 

Kaynak: Gizem Coşkunarda,  https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/misafirlikten-ev-

sahipligine-60-yillik-goc-hikayesi 41948833 

 

Resim 3’de ise İstanbul’dan hareket eden ve Hamburg Tren İstasyonunda tamamlanan yolculuktan bir 

kesittir. 

 
Resim 3: Hamburg Tren İstasyonu Önündeki Türk İşçi Kalifiyesi 

Kaynak: Nukhet Işıkoğlu Arşivi http://nukhetisikoglu.blogspot.com.tr/2012.08.01.archive.html) 

 

Yerleşim yerleri 8-12 kişi için hazırlanmış içlerine ranzalar konulmuş odalardı. Yaptıkları sadece 

çalışmak ve “Heim” adı verilen bu yerlerde zamanlarını geçirmekti. Yıllar içinde devam eden göçler 

sonucunda Almanya’da ciddi anlamda bir Türk nüfusu oluştu.   

İlk başlarda dikkat çekmeyen ve hatta bir Alman işçinin yapmayacağı zorlukta işler yaptıkları için 

görmezden gelinen Türk işçiler barakalardan çıkıp sosyal hayatın içinde yer bulmaya başlandıklarında 

Almanlar tarafından ciddi sorunlara maruz kaldılar. Her ne kadar ilk yaşam yerleri kendi göçmen 

arkadaşlarıyla oluşturulan getto semtler olsa bile çarşı, pazar gibi alışveriş yerlerinde sıklıkla Almanlarla 

karşılaşmaya başladırlar.  

 1973 yılında işçi alımının durdurulması sonucunda birçok işçi Türkiye’ye dönerken bir kesim işçi de 

ailelerini yanlarına getirtmiş ve bu durum „zorunlu bir uyum‟ sürecine yol açmıştır. Baraka yaşamlarında 

Almanca bilgiye ihtiyaç duymayan Türk işçilerin eşlerinin Türkiye’den gelmeleriyle ve çocukların eğitimleri 

için Almanca öğrenmek artık zaruri durumuna gelmişti. Yücel (2018), Türk göçmenler Almanya’da çalışmak 

için öncelikle memleketlerinden kardeş, arkadaş, akraba getirirken sonraları eşlerini de Almanya’ya getirmeye 

başlarlar. Böylelikle Almanya’da Türk toplumunun temelleri atılmaya başlamış olmaktadır. Bununla birlikte 
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Türkiye’deki siyasi sorunlardan dolayı 1975-1980 tarihlerinde bazı sanatçıların da bulunduğu Türkler 

Almanya’ya yerleşmeye devam etmektedir (sf. 9). 

 

 
Resim 4: Almanya’ya Çalışmaya ya da Eş Durumu ile Giden Kadınlar 

Kaynak: Arif Taş, http://www.yenihayat.de/politika/geldik-kaldik-buraliyiz 

 

Bir yandan Alman kültürünün farklılığı diğer yandan dil bilmemenin verdiği iletişim sorunları ve 

gurbet hissiyatı Türk göçmenlerin üzerindeki ağır stres oluşturmaktaydı. Alman toplumuna entegre olamayan 

Türk göçmenler kılık kıyafet, gelenek ve görenekleriyle çevrede dikkat çekmeye başladırlar. Başlarda 

davullarla zurnalarla karşılanan Türk göçmenler için başka zorlu bir süreç baş göstermişti. Türkleri 

istememek, mahallelerinde onlara tahammül etmemek ve hatta şiddete dayalı baskılar kurarak Türkleri 

uzaklaştırmak gibi ciddi sorunlar ve haberler sıklıkla okunur oldu.  

 

 
Resim 5:  Türkler dışarı yazan bir apartman girişi 

https://twitter.com/diaspora_turk/status/636239257338822656/photo/1 

 

Almanya Türk işçi göçü tarihinde yaşanan en acı olaylardan birisi de hiç şüphesiz başta Solingen, 

Lübeck, Mölln, Rostock şehirlerindeki yaşanan ev kundaklanma olayları ve can kayıplarıdır. Gerçekleşen bu 

acı durumlar gerek Türkiye basınında gerekse Almanya’da infial yaratmış pek çok sağduyulu Alman, bu 

olumsuz durumu kınayarak Türk göçmenlere el uzatmışlardır. Türk göçmenlerin 60 yılı aşkın süredir 

Almanya’da yaşam serüvenleri birçok süreçten ve statü değişikliklerinden sonra köklü bir hal alıp sayıları 3,5 

milyona ulaşmıştır. Günümüzde 4. nesile ulaşan Türkler Almanya’daki en büyük yabancı azınlık olarak kabul 

edilmektedir.  
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Günümüzde sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi Alman siyasi hareketlerinde bile Türk 

göçmenlere rastlamak artık olağan bir durumdur. Madenlerde ve başta otomobil olmak üzere demir çelik 

fabrikalarında, temizlik işlerinde başlayan Türk göçmenlerin iş skalaları ilerleyen zaman içerisinde gelişerek 

Alman ekonomisinde dikkat çekecek bir zenginliğe ulaşmıştır. Devam eden işçi pozisyonuyla birlikte 

ekonomik hayatın değişik konseptlerde işveren pozisyonunda olan Türk göçmenlerin önemli kazanımları 

olmuştur. Özellikle üçüncü kuşak Türk göçmenlerin Almanya algısı aile büyüklerinde oldukça farklıdır. Acı 

vatan olarak başlayan zorlu süreç zamanla iki kültürlülük ve çifte vatandaşlık gibi olgularla ikinci vatan olarak 

evirilmiştir. Türk göçmenlerin sosyal alanda kaydettikleri bu ivme onların kültür ve sanat alanlarında da 

önemli başarılara imza atmalarını sağlamıştır. Sinemadan tiyatroya, müzikten sporun hemen hemen her 

alanında Türk kökenli sanatçı ve sporcuya rastlamak mümkündür. Süreç içerisinde gerçekleşen işçi göçü 

sadece ekonomik ve sosyal anlamda değil, Türk ve Alman edebiyatını da önemli etkiler sağlamıştır. Başlarda 

Türk işçi edebiyatı olarak zikredilen bu akım günümüzde göçmen edebiyatı olarak ifade edilmektedir. Türk 

göçmenlerin kaleme aldıkları pek çok yazım bu alanın gelişmesine zemin oluşturmuştur. İşçi yaşamının 

zorlukları, başlarda Almanca bilmeme, aile hasreti, vatan özlemi, işveren-işçi sorunları gibi konular bu 

edebiyatın ana temalarını oluştururken son kuşak Türkler daha farklı sorunlarla mücadele etmişlerdir. 

 

Göçmen Türklerin Müzik Tezahürleri 

Geleneksel müzik bir toplumun en önemli kültürel değerlerindendir. Oluşumu ve tarihsel süreçteki 

devamlılığı bakımından ortaya çıktığı kültürün içerisinde harmanlanmış bir şekilde günümüze ulaşmıştır. 

Yöresel yaşam tarzları, sosyo-ekonomik şartlar ve coğrafi özellikler, halkın müziksel tutumunu derinden 

etkileyen önemli etkenlerdendir. Bununla birlikte, kitle iletişim araçları çeşitli kültürlerin zengin müzik 

türlerinin tanınmasını kolaylaştırmaktadır. 1960’lı yıllarda başlayan Türk işçi göçü ile Anadolu halk müziği 

de Almanya’ya taşınmış oldu. Gurbetçiler hayatın zorluklarını, vatan hasretlerini barakalarda okudukları ve 

bavullarıyla birlikte yanlarında getirdikleri sazlarından dökülen nağmelerle türkülerle ifade etmeye çalıştılar.  

 

Mustafa Çiftçi ‘Hayırsız Almanya’ eserinde Almanya’dan dönmek gerektiğini şöyle ifade etmektedir: 

Kurutulur diye aldanma 

İnsanın başı belada 

Olmaz olmaz sakın deme 

Ne gelirse hep Mevla’dan 

Gel gidelim biz buradan 

Hayır, gelmez Almanya’dan 

Olmaz olmaz sakın deme 

Ne gelirse hep Mevla’dan 

Gel gidelim biz buradan 

 

Mahir Ofcan, iki ülke arasında kalmanın zorluğunu bir gurbetçi gözüyle şöyle şu sözleriyle ifade 

etmiştir: 

Yurdumuzda Almanyalı, 

Almanya'da yabancıyız, 

Bir garib vatandaşız, 

Ne kardeşiz ne bacı. 

  

Hoş Geldin Birader Bizim Köln’e türküsünde Kayserili Âşık Metin Türköz şöyle seslenmektedir: 

Hoş geldin birader bizim Köln’e, 

Sılada pederden söyle ne haber? 

Hasret kaldım memleketin gülüne, 

Ölenden kalandan kardan ne haber? 
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Greve (2006), Almanya’ya giden ilk göçmelerin dinledikleri müziklerin Anadolu halk müziğinin farklı 

gelenekleri olduğunu ve ağırlıklı olarak Türk “misafir işçinin” ne Avrupa sanat müziğine ne de Türk-Osmanlı 

saray müziğine yaklaşması mümkündü demektedir (s. 37). 

Türklerin ticaret hayatına girmesi çalışma koşullarının görece iyileşmesine ve neticede serbest 

zamanlarda eğlenmek için müziğe duyulan ihtiyacın artmasına; bu ihtiyaca eklemlenmiş bir eğlence 

piyasasının oluşmasına yol açmıştır.  Böylelikle başlangıçta amatör ve daha sonraları yarı profesyonel 

müzisyenlerin boy gösterdiği müzikli restoranlar ve gazinolar açılmıştır. Bununla birlikte, sermaye sahibi olan 

Türk işadamları Türkiye’den popüler şarkıcıları Almanya’ya getirerek burada büyük gurbetçi konserleri 

düzenlemeye başlamışlardır.  

1970’li yıllarda kırsal kesimden büyük şehirlere düzensiz göçler yaşanmıştır. Anadolu’nun küçük 

yerleşim yerlerinden büyük şehirlere olan bu hareket sosyo-kültürel bir değişimin de öncüsü olmuştur. 

Dinlenilen müzik türlerine de yansıyan bu değişimin beraberinde arabesk müzik türü yaygınlaşmıştır. Kısa 

sürede Almanya’da yaşan Türk göçmenler de arabesk müziğin önemli takipçileri olmuştur. Ferdi Tayfur, 

Müslüm Gürses gibi bu müzik türünün önemli isimleri Almanya’da konser vermeleri için davet edilmişlerdir.   

1980’li yıllarda yaşanan siyasi sorunlar sebebiyle Türkiye’den Almanya’ya sanatçılar gitmeye 

başlamışlardır. Bu sanatçılar arasında Cem Karaca da vardır.  

 

 
Resim 6: Cem Karaca 

Kaynak:http://www.dipsahaf.com/cem-karaca-1968-tarihli-alman-tv-sinden-kamera-arkasi-foto/ 

 

Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin sıkıntılarını, fabrika ortamlarında yaşanılan çeşitli zorlukları 

ve Türkiye’ye olan özlemlerini dile getiren Cem Karaca yazmış olduğu Alamanya, Almancılar gibi 

şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. 

 

Alamanya 

Çok uzaktan fetva ile bilinmez, 

Alamanya gurbetinin halleri. 

İşten eve, evden işe sökülmez, 

Alamanya milletinin dilleri. 

On beş yıldır gurbette mark ile ırgat, 

Alamanya yıllarımı bana geri ver. 

On beş yıldır gurbette mark ile ırgat, 

Alamanya yıllarımı bana geri ver. 
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Alman hükümetinin işçi alımını durdurması ve Türk işçilerin tekrar Türkiye’ye gönderilmesi için 

yürütülen devlet politikası neticesinde Türk kökenli işçilerin bir kısmı Almanya’yı terk etmişlerdir. Bandolarla 

karşılanan ve geri gönderilmeye çalışılan Türk işçilerin büyük bir çoğunluğu Almanya’da kalarak hayat 

mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Yaşanılan bu durumu gözlemleyen Cem Kararca bu sefer de Almancılar 

isimli şarkısıyla yeniden gurbetçilerin sesi olmuştur. 

 

Almancılar 

Davulla zurnayla yola çıkmış, 

Bandoyla karşılanmıştık, 

İş gücümüzdü sattığımız, 

Ter olup çarklara aktığımız, 

Servete servet kattığımız, 

Gurbet el şimdi bize dön geri diyor. 

 

Alman milliyetçiliğin doruk noktaya ulaştığı yıllarda Solingen Olayı gibi tarihe kara leke ile kalacak 

olan ev kundaklamaları yaşanması üzerine Türk göçmenlerin büyük tedirginlik yaşamıştır.  

Bu durum karşısında Derdiyoklar grubu da duygularını şöyle dile getirmişlerdir: 

Fırınlar yaktığın çağa doğru mu? 

Yolculuk nereye Alman Efendi? 

Kasaplık yaptığın çağa doğru mu? 

Yolculuk nereye Alman Efendi? 

Hitler de küçüktü sonra büyüdü, 

Kurdu orduları aldı yürüdü. 

İnsanlık üstünde kurşun eridi 

Yolculuk nereye Alman Efendi? 

Senin tarihinde kara leke var, 

Silmeye çalıştın bu güne kadar, 

İster misin Nazizm dirilsin tekrar? 

Yolculuk nereye Alman Efendi? 

 

1990’lı yıllar pop müziği ve hiphop müziğin egemenliği ile süregelmiştir. Türk diskolarında çalınan 

yeni tarz müzik gençler arasında hızla yayılmaktadır. Almanya’da yaşayan Türk hiphopçu gençlerin 

oluşturdukları diyasporik kültürel kimlik özellikle 1990’lardan sonra Türk rap sanatçılarının şarkı sözlerinde 

ve söylemlerinde somut bir şekilde ifade edilmektedir. “Yine bu dönemde özellikle Almancı Türk rap 

gruplarının Türkiye’de yüz binlerce albüm satması (en önemli örneği 300.000’lik satışıyla Cartel’dir) da bir 

ilktir”(Kaya, 2000: 140). 

2000’li yıllarda ise bilhassa internet ağının yaygınlaşması ile Türkiye’deki müzik türleri Almanya’da 

yaşayan göçmenler tarafından çok daha hızlı bir şekilde takip edilebilmektedir. Popüler müziğin etkisinde 

olan genç kuşak kendini ifade ederken tıpkı hiphopda olduğu gibi popüler Türk sanatçılardan da 

etkilenmişlerdir. Almanya’da da Tarkan, Sıla gibi sanatçılar konserler vermiş ve büyük kitlelere 

ulaşmışlarıdır.  

Göçün ilk başladığı 1961 yılından günümüze kadar müziğin icra edildiği mekânlardan, dinlenilen 

müzik türlerine kadar çok şey değişmiştir. Barakalarda dinlenilen bağlama eşlikli türkülerden büyük konser 

salonlarına uzanan müzik çok daha profesyonelleşerek günümüze ulaşmıştır. Hemşeri derneklerinde Türk 

müziği koroları kurulmuş müzik faaliyetleri genişlemiştir. Bu korolar TRT ile organize çalışmalar yapmışlar 

ve daha yaygın biçimde müzikseverlere ulaşmışlardır. 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

116 

 
Resim 7: Krefeld Türk Müziği Topluluğu Konseri Mayıs 2013 (Kaynak: Haluk Yücel) 

 

SONUÇ 

Barakalarda yaşam mücadelesi veren 1. kuşak göçmenlerin yaptıkları müzik zaman içerisinde 

dernekleşerek daha etkin hale gelmiştir. Kurmuş oldukları müzik toplulukları ile günün stresinden uzaklaşma 

fırsatını bularak daha sosyal bir yaşama adım atmışlardır. 

Türk göçmenlerin kurdukları derneklerdeki eğitim meşk sistemi ve “usta–çırak” ilişkisi ile devam 

etmektedir. Derslerin işleyişinde notaya dayalı bir çalışma olmayıp kulaktan ezber yöntemi ile devam etmiştir. 

Anadolu’nun bu geleneksel usta-çırak ilişkisi 21. yüzyılda Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından da devam 

ettirilmektedir. 

Türk göçmenlerin hayatında müzik son derce önemlidir. Bavullarla taşınan müzik süreç içerisinde 

eğlence mekânlarına oradan konser salonlarına doğru bir eğilim göstermiştir. Göçmenlerin müziğe olan ilgisi 

onların sosyal anlamda ihtiyaçlarını giderdiği gibi psikolojik destek almalarını da sağlamıştır. Almanya Türk 

toplumunda Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Tasavvuf müziği, Pop, Arabesk, Enstrümantal müzik, Rock 

gibi müzik çeşitleri genel kabul gören müzik türleridir.  

İlk dönem göçmenlerin yaşamları çok zordu. Almanca bilmemeleri, çoğu göçmenin Türkiye’deki 

farklı şehirlerden geliyor olması, Türkçe dahi okuma yazma oranının çok düşük olması, iş hayatının zorlukları, 

sıla özlemi gibi sayısız sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Almanya’da yaşayan Türk toplumunda 

müzik dernekleri gerek alt yapısı gerekse amaç ve felsefe açısından yeteri kadar kurumsallaşmamıştır. Bunun 

nedenleri arasında kırsal alandan gelmeleri, şehir ve örgütlenme konusunda tecrübesiz olmaları gelmektedir.  

Sosyokültürel bilincin çok yeni oluşuyor olması nedeniyle gurbetçiler ciddi bir sanat eğitimini almaya 

henüz son on yılda başlamışlardır denilebilir. 

Üniversitelerde sayıları artan müzik bilimleri ve yeni kurulan konservatuarlar sayesinde 

etnomüzikolojik araştırmaların sayısal verileri artıyor olsa da bazı sorunların çözümüne ilişkin daha etkin 

yöntemler izlenmelidir. 
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ELEŞTİREL BAKIŞ AÇISIYLA ÖZKER YAŞIN’IN “GİRNE’DEN YOL BAĞLADIK” ROMANINI 

YENİDEN OKUMAK24 

REREADING ÖZKER YAŞIN'S NOVEL “WE TIED A ROAD FROM KYRENIA” WITH A CRITICAL 

PERSPECTIVE 

 

 

 

ÖZ 

Edebî eserlerin oluşumunda toplumsal yaşamın önemli bir payı olduğu bilinmektedir. Toplumsal 

olayların etkisiyle ortaya çıkan edebî eserler yanında toplumu etkileyen, toplumsal olayları yönlendiren sanat 

eserlerinin sayısı da oldukça fazladır. Bundan dolayı edebiyatın ve toplumun karşılıklı bir etkileşim içerisinde 

olduğunu söylemek mümkündür. Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özker Yaşın’ın eserlerini 

incelediğimizde özellikle Ada Türklerinin ulusal kurtuluş mücadelesi verdiği yıllarda çekmiş oldukları 

sıkıntıları ve acıları net bir şekilde görebiliriz. Özker Yaşın, o dönemde kaleme aldığı değişik türdeki birçok 

eseri ile Kıbrıs Türkü’nün verdiği ulusal kurtuluş mücadelesinin panoramasını ortaya koymuştur. Sanatçı, 

birçok eserinde yaşanan acıları ortaya koyarken aynı zamanda yaşanan tarihî gerçekleri de edebî sahaya 

aksettirmiştir. Çalışmada Özker Yaşın’ın 1976 yılında İstanbul’da yayımladığı “Girne’den Yol Bağladık” 

isimli romanına yansıyan toplumsal olayları tespit ederek, sanatçının söz konusu olaylara bakış açısını 

değerlendirdik. Yapılan inceleme sonucunda sanatçının, o yıllarda yaşanan gerçeklere bağlı kaldığı ve eleştirel 

tarih anlayışını başarıyla uyguladığını gördük. 

Anahtar Kelimeler: Özker Yaşın, roman, toplumsal eleştiri, Kıbrıs Türk edebiyatı, Girne’den Yol 

Bağladık 

JEL Kodları: Y30, Y50, Z19. 

 

ABSTRACT 

It is known that society has an important role in the formation of literary works. While some works of 

literature are created with the impact of society, a considerable number of works affect society and direct 

social events. Therefore, it can be said that society and literature interact with each other. When the works of 

Özker Yaşın, one of the important names of the Turkish Cypriot literature, are analyzed, the troubles and 
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GİRİŞ 

Edebiyatın ve toplumun birbiriyle doğrudan ilişkisi vardır. İnsanı temel alan ve toplumsal bir olgu 

konumunda bulunan edebiyat hem toplumdan beslenmekte hem de toplumun ihtiyacını karşılamaktadır.   

“Edebiyat toplumdan ayrı düşünülemez. Edebiyatta amacının toplum olup olmadığı tartışılabilir (sanat 

sanat içindir/sanat toplum içindir tartışmaları) ancak edebî eserin yaratılış sürecinde toplumun payı göz ardı 

edilemez. Yaşadığı çevre ve içinde bulunduğu sosyal şartlar elbette ki yazarı etkileyecek, yarattığı esere de 

farklı oranlarda yansıyacaktır” (Gülveren, 2015: 58). Edebiyat ve toplumun bu derece birbirine yakın oluşu 

aynı zamanda “Edebiyat Sosyolojisi” denen farklı bir disiplinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Edebiyat 

sosyolojisi, sanatçının ortaya koymuş olduğu eserin toplumdan ayrı düşünülemeyeceğini, aynı zamanda söz 

konusu eserin şekillenmesinde içerisinde bulunulan toplumsal şartların önemli bir rol oynadığını ortaya 

koymaktadır. “Her edebî eser sosyal bir olaydır. Ferdin eseridir, ama ferdin İçtimaî eseri. Edebî eserin ana 

özelliği, kişiyle toplum arasında bir bildirişim (communication) aracı olmasıdır” (Meriç, 2008: 448). 

Hemen her edebî eserin toplumla doğrudan ilişkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek olsa da özellikle 

roman türünün bu bağlamda daha ön plana çıktığını belirtmek gerekir. Dünya edebiyatının önemli 

yazarlarından Stendhal (1783-1842), Kırmızı ve Siyah’ta (1833), romanı yol boyunca gezdirilen bir aynaya 

benzetirken; aslında roman türünün yaşanılan hayatla dolaysıyla toplumla ne kadar güçlü bir ilişki içerisinde 

olduğunu da vurgulamak istemiştir.  

“Balzac’ın eserlerini değerlendiren birçok eleştirmen, eğer Balzac’ın romanları olmasaydı 19. yüzyıl 

Fransız toplumunu anlamanın çok zor olacağını ve Fransız toplumunu anlamaya çalışan her toplum bilimcinin 

mutlaka Balzac okuması gerektiğini söyler. Romanı, sosyal etkileşim hakkında bir bilgi madeni olarak 

tanımlayan Francis Merrill ise Balzac’ın eserlerinde yarattığı iki bin dört yüz karakter yoluyla sosyal 

etkileşimi en geniş şekilde incelemiş olduğunu belirtir” (Kırtıl, 2012: 293).  

Türk romanı yaşanılan hayat şartlarından derin bir şekilde etkilenmiş, özellikle Tanzimat ve Milli 

edebiyat yıllarında sanatçılar halkı aydınlatarak, ülkeyi içinde bulunulan zor koşullardan kurtarmak için 

romanı bir araç olarak kullanmışlardır. Özellikle Tanzimat yıllarında cemiyette ikiliğin hâkim olmaya 

başlamasıyla birlikte Osmanlı devletinde edebi eserlerde (romanlarda) alaturka ve alafranga ifadeleri sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Romanlarda, özellikle hayatın alafrangalaşması ve Batı’ya özenme teması çokça 

işlenir. Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Rakım Efendi adlı romanında Batılı yaşamaya özenen 

Felâtun Bey tipiyle karşılaşırız (Karabulut, 2018: 48-49).   

Özker Yaşın, Kıbrıs Türklerinin acı ve karanlık dönemlerini, yaşamış ve bu dönemde meydana gelen 

olayları eserlerine aksettirmiş büyük bir sanatçıdır. Yazmış olduğu eserlerle Kıbrıs sorununu net bir şekilde 

ortaya koymuştur. Onun eserlerine milliyetçilik, 1963 – 1974 yılları arasında yoğun bir şekilde hâkim 

olmuştur. Fahri Ersavaş’ın da söylemiş olduğu gibi “Dünyada hiçbir milletin şairleri, bizim şairlerimiz kadar 

vatanlarına sahip çıkmamıştır” (Ersavaş, 2003: 222). Prof. Dr. Şükrü Elçin yazmış olduğu bir yazıda Özker 

Yaşın için şu ifadeleri kullanmıştır:  

“O, Kıbrıs hâdiselerinin içinde, bir mücâhit sanatkâr olarak ve velût şahsiyeti ile halkın şâiri oldu. Bir 

bakıma sehl-i mümteni denilen, kolayca yazılacak gibi görünen, aslında söylemesi zor sanatın en kudretli 

şiirlerini verdi. On cildi bulan şiir kitapları ve romanlarıyla Kıbrıs’ın tarihine genç yaşta damgasını vurmuş 

bulunuyor. Özker Yaşın’ın destanî karakter taşıyan ve lirizmle beslenmiş şiirlerinin tarih araştırmalarına 

kaynak vazifesi göreceği muhakkaktır” (Elçin, 1990: 198).  

Sanıyoruz ki, Kıbrıs Türkünün içinde bulunduğu ortam, yaşamış olduğu sıkıntılar Yaşın’ın eserlerinde 

topluma ve dolaysıyla toplumsal eleştiriye yer vermesinde temel etken olmuştur. Sanatçı belgesel roman 

özelliği gösteren eserlerinde o yılları yaşayan bir kişi olarak yine o dönemde yaşayan karakterlerin üzerinden 

topluma kolayca ulaşmış ve Kıbrıs Türkünün ulusal kurtuluş mücadelesini objektif bir bakış açısıyla her 

yönüyle değerlendirerek toplumsal hayatın eleştirisini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kıbrıs Türkünün 

ulusal kurtuluş savaşında insanlar arasında kolektif bir bilinç sağlayarak ülkesinin içinde bulunduğu bu 

kaostan kurtulmasına yardımcı olmayı hedefleyen Yaşın, Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu mücadeleyi 

destanlaştırarak, Kıbrıs’ın “Millî şairi” olarak ün yapmıştır.   
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Özker Yaşın’ın Girne’den Yol Bağladık isimli romanında toplumsal eleştiri unsurlarının ortaya 

konması sanatçının düşünce yapısı ile yaşadığı dönemin daha iyi anlaşılmasına, edebiyat ve toplum arasındaki 

ilişkinin daha net bir şekilde ortaya konulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  

 

İNCELEME 

Girne’den Yol Bağladık romanı; Kıbrıs’ı doğrudan etkileyen tarihî olaylara yönelik eleştiriler, sosyal 

hayatta yaşanan sıkıntılara yönelik eleştiriler, insana ve insani değerlere yönelik eleştiriler, gelenek-görenek 

ve kültürel değerlere yönelik eleştiriler olmak üzere dört ana başlık altında incelenmiştir.  

 

2.1.Kıbrıs’ı doğrudan etkileyen tarihî olaylara yönelik eleştiriler 

2.1.1. Rum saldırıları: 1963 yılının aralık ayında Rumlar, Akritas Planı’nı devreye sokarak kısa süre 

içerisinde Türklerin tamamını yok etmek ve adanın tamamına hâkim olabilmek için saldırıya geçtiler. 21 

Aralık 1963 tarihinde Rum saldırıları ilk olarak Lefkoşa’nın Tahtakale semtinde insanların üzerlerinin 

aranmak istenmesiyle başladı. Olay yerinde bulunan Türkler ise bu duruma karşı çıkmak isteyince Rumlar, 

Türklerin üzerine ateş açtı ve bunun sonucunda iki Türk hayatını kaybetti. “21 Aralık 1963 günü Lefkoşa’nın 

Tahtakale bölgesinde Rumların saldırısıyla başlayan olaylar üzerine Türkiye Kızılay Derneği derhal harekete 

geçerek Türk Hava Kuvvetlerine ait üç uçakla 25 Aralık 1963'de Ankara’dan Kıbrıs’a yiyecek, giyecek, ilk 

yardım malzemeleri, çadır ve battaniyeler, 500 şişe kan ve ihtiyaç duyulan sağlık personelini sevk eder” 

(Keser, 2013: 6). 

Silahlı Rumlar adanın her tarafında büyük bir saldırı başlatarak, Türklerin dışarıyla olan bağlantılarını 

kesmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti hükümeti almış olduğu bir kararla 25 Aralık 1963 tarihinde 

bir uyarı uçuşu gerçekleştirdi. Sözü edilen yıllarda Rumların gerçekleştirmiş olduğu saldırıların şiddetini 28 

Aralık 1963 tarihli Daily Express, şöyle anlatıyordu:  

“Bu gece son beş gün içinde 200 ila 300 kişinin vahşice katledildiği ve kuşatma altında bulunan 

Lefkoşa’nın Türk kesimine gittik. Oraya giden ilk Batılı muhabirler bizdik. Yazıyla anlatılması mümkün 

olamayacak ölçüde feci ve korkunç manzaralarla karşılaştık. Dehşet insanların gözyaşlarını dahi durduracak 

kadar büyük ve korkutucuydu’ ” (Daily Express, 28 Aralık 1983; Arık, 2011: 6). 

Özker Yaşın, incelenen romanda 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarını romanın ana 

karakteri Oktay’ın şahsında okuyucuya objektif bir şekilde sunmuştur: “1963 yılının 21 Aralık Cumartesi 

günü Lefkoşa’nın Tahtakale semtinde iki Türk öldürülmüştü” (Yaşın, 1976: 10). Yaşın yaşanan olayları 

aktarırken tarih kitaplarında bulunmayan birtakım ayrıntıları da vererek realizm konusunda ne kadar iddialı 

olduğunu göstermiştir:  

“Lefkoşa’da bir gariplik vardı. Cumartesi günü okulda öğretmenler derse girmiyorlar, bahçede kendi 

aralarında konuşuyorlardı… İki ders boş geçti. Üçüncü ders zili çaldığında okul müdürü öğrencileri bahçeye 

toplayıp bir konuşma yaptı. Müdür çok heyecanlıydı. Tahtakale’de iki Türk’ün öldürülmesi yetmezmiş gibi 

bir saat önce Rum polisleri Girne yolunda sivil halka ateş açmışlardı. Lefkoşa Türk Lisesinin önünden geçen 

bir Rum polis arabasından, bahçede toplu halde bulunan Lisesiler, kurşun yağmuruna tutulmuşlardı… Yollar 

çok tehlikeli idi” (Yaşın, 1976: 10-11).  

1963 yılında başlayan Rum saldırıları sonucunda birçok Türk yerinden yurdundan olmuş, birçoğu da 

göç sırasında yollarda öldürülmüştü. Özker Yaşın romanda bu hazin olay sonucunda birçok Türk’ün 

Hamitköy’e ve Lefkoşa’nın Türk bölgesine geçmek için yollara döküldüğünü, birçoğunun Rumlar tarafından 

yollarda öldürüldüğünü ve daha sonra tarlalarda Türklerin ölülerinin bulunduğunu etkileyici bir üslupla ortaya 

koyarak Rumların acımasızlığına dikkat çekmiştir (Yaşın, 1976: 135). 

 

2.1.2.İngilizler ve adada İngiliz etkisi: İngilizler, Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetlerini güçlendirmek 

için ve Rusları daha yakından denetleyebilmek adına Rusya’ya karşı Osmanlı’yı desteklemek bahanesiyle 

önce adayı kiraladı daha sonra da tek taraflı ilhak ettiğini dünya kamuoyuna duyurdu. 4 Haziran 1878 tarihinde 

ada resmen İngilizlerin yönetimine geçti.  

“İngiltere, en önemli sömürgelerinden Hindistan’a giden yolların güvenliği ve giderek etkisini 

kaybeden Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmek ve bölgeye olan 
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Rus ilgisini denetleyebilmek amacıyla, Karadeniz’de Rusya’ya karşı Osmanlı’yı koruma bahanesiyle 

Akdeniz’de kendi hâkimiyetini sağlamlaştırabileceği bir üs olarak Kıbrıs’a yerleşmek istedi. İngiliz 

Büyükelçisi Henry Austin Layard ve Bab-ı Ali arasında yapılan gizli bir anlaşmayla 4 Haziran 1878’de ada 

idaresinin İngiltere’ye devredilmesi resmen kabul edildi. Aynı yıl İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli, 

‘Kıbrıs’ı almamızdaki temel amaç, Akdeniz değildir, Hindistan’dır.’ sözleriyle Kıbrıs’ın kendileri açısından 

önemini ortaya koydu” (Yellice, 2012: 15). 

1931 yılında Kıbrıslı Rumlar, İngiliz idaresine karşı büyük bir isyan başlatmışlar ve bunun sonucunda 

İngilizler her iki toplumu da cezalandırmışlardır. İngiliz vali konağının yakılması, ada halkına karşı ağır bir 

baskı uygulanması ile sonuçlanmıştır. Özker Yaşın o dönemde İngilizlerin getirmiş olduğu bazı yasakları şu 

cümlelerle ifade etmiştir: “Hem Türklerin hem Rumların ulusal bayraklarını asmaları yasaklandı. Ulusal 

marşlarımız unutturuldu. Okullarımızda Kral marşını ezberleyip söylerdik. Ulusal günlerde bayram 

yapamazdık. Yine ulusal bayramlarda okullarımız tatil edilmezdi” (Yaşın, 1976: 177). O yıllarda özellikle 

Türklerden hoşlanmayan İngiliz yönetimi yazarın ifade ettiğine göre Türk Lisesinin adını da İslâm Lisesi 

olarak değiştirmişlerdir (Yaşın, 1976: 78). 

İngilizler gerek adayı yönettikleri dönemde gerekse daha sonra Türklere karşı daha olumsuz bir bakış 

açısı sergilemişlerdir. Yazarın belirttiğine göre 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sonrasında adanın durumunu 

sürekli gündeme getiren İngiliz gazeteleri, Rumların yaptıkları katliamları görmezden gelerek, Kıbrıs’ın 

kuzeyinde kalan domuzlardan günlerce söz etmişlerdir. Bunun üzerine Londra’da bulunan Kıbrıs Türk 

Cemiyeti Daily Mirror gazetesinde çıkan bu yazıları bir bildiri yayınlayarak protesto etmiştir (Yaşın, 1976: 

233). 

Birinci Barış Harekâtından sonra İngilizler adada iki üst bulundurmuşlar ve yine adaya Hint kökenli 

Gurka askerlerini getirmişlerdir. Yaşın’ın belirttiğine göre Rumlar Gurkaların, Türk askerleriyle savaşacağını 

düşündükleri için söz konusu Hint kökenli askerlerin adaya gelmesine çok sevinmişlerdir. “İngilizlerin 

gayretkeşliği işte. Bir zamanlar Çanakkale’de dünyanın dört bir yanından getirilen en iyi askerlere karşı savaş 

üstünlüğünü gösteren Mehmetçik, Gurkalarla savaşmaktan da sanırım zevk duyacaktı (Yaşın, 1976: 146). 

Özker Yaşın’ın, Kıbrıs’ta emperyalist bir güç konumunda bulunun İngilizlere karşı yönelttiği bir diğer 

eleştiri de paranın gücünü kullanarak ada halkına en tehlikeli işleri yaptırmalarıydı.  

“…İngilizlere adam mı gerekiyor? Önce etrafı sıkıntıya sokar, para eksikliği yaratırdı. Millet işsiz 

güçsüz kalır, perişan olur, iyice bunalırdı. Ondan sonra bol para ile iş olanakları icat edip, dilediği kadar adam 

toplardı İngilizler. Birinci Dünya Savaşı oldu. Kıbrıslıları paralı asker yazdı. İkinci Dünya Savaşı oldu. Yine 

Kıbrıslıları paralı asker yazdı. 1956 yılındaki Süveyş krizi günlerinde bol para ile Kıbrıs’tan adam toplayıp 

götürdü Mısır’a” (Yaşın, 1976: 400). 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İngiliz etkisi sosyal hayatın birçok alanında hissedilmektedir. 

Örneğin halen ev veya araba alacağınız zaman Sterlin üzerinden hesap edilerek size fiyatları söylenir. 

İngilizler adayı idare ettikleri yıllarda Osmanlı zamanından kalma ağırlık ve uzunluk ölçülerini (okka-arşın) 

kullanmışlardır. Kıbrıs’ta da yakın zamana kadar söz konusu ölçülerin kullanımına devam edilmiştir. 

Romanda Oktay ve Ali aralarında geçen bir konuşmada İngiliz Sömürge İdaresi’nden kalma bazı 

alışkanlıkların değiştirilerek kilo ve metrenin kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Oktay 

ve Ali romanda, arabaların direksiyonlarının sağda oluşunun da İngilizlerden kaldığını ama bunun 

değiştirmenin çok zor olduğunu vurgulamışlardır (Yaşın, 1976: 155-156). 

 

2.1.3.Katliamlar: 1955 yılında Türkleri yok edip adayı Yunanistan’a bağlamak için Rumlar tarafından 

EOKA örgütü kurulmuştur. EOKA’cılar özellikle 1958-1963 yılları arasında bazı köylerde hiçbir sebep 

olmadan işine gücüne gitmeye çalışan, masum Türkleri birtakım katliamlar düzenleyerek öldürmeye 

başlamışlardır. Yaşın, Girne’den Yol Bağladık romanında Kıbrıs Türklerinin tarihinde acı bir iz olarak kalan 

Atlılar, Muratağa, Sandallar vb. katliamlara atıfta bulunmuştur. Yazarın belirttiğine göre 60 kişinin yaşadığı 

Atlılar köyündeki çukurun içerisinde kadın ve çocuklar dâhil 57, Muratağa’da ise 88 kişinin cesedi 

bulunmuştu (Yaşın, 1976: 107-108). Romanda anlatıldığına göre Rumlar o kadar acımasızca davrandılar ki 

üç yaşındaki küçük bir çocuğun üzerinden tam kırk kurşun çıkarılmıştı (Yaşın, 1976: 106). 24 Aralığı 25 

Aralığa bağlayan gecede Rumlar Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında görevli Binbaşı Nihat 
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İlhan’ın evine baskın düzenleyerek eşini ve üç çocuğunu banyoda katletmişti. (Bahadır 2002: 299-300). Bu 

vahşi saldırıdan Işıl Mora yaralı olarak kurtarılmıştır. Işıl Mora, yaşadığı o acı dolu günleri hiçbir zaman 

unutmamıştır (Gibbons, 2003: 129). Günümüzde Binbaşı İlhan’ın söz konusu evi Barbarlık Müzesi olarak 

turistlere açılmıştır. Yaşın, romanda bu olayı anlatırken, bugün Türkleri barbar olarak niteleyenlerin mutlaka 

burayı görmesi gerektiğinin altını çizmektedir (Yaşın, 1976: 231). 

Girne’den Yol Bağladık ve diğer eserleriyle Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türklerinin tarihine ışık tutan Yaşın, 

adanın geleceğini belirleyen tarihi olayları anlatırken çok yönlü bir bakış açısı kullanmış, objektif davranarak, 

olayları derinlemesine tahlil etmiştir. Girne’den Yol Bağladık romanında yazar, Rumların Makarios’un yerine 

Nicos Sampson’u Cumhurbaşkanı yapmalarını çok yanlış bulmuştu. Rumların, Makarios’a karşı yapmış 

olduğu bu askeri darbe girişimi Yaşın’ın belirttiğine göre iki binden fazla Rum’un öldürülmesiyle 

sonuçlanmıştı (Yaşın, 1976: 94). 

 

2.1.4. Kıbrıs sorunu: Özker Yaşın, romanda Kıbrıs sorununu dünyaya duyurma açısından Türklerin 

çok etkisiz kaldığını, oysa Rumların kendi lehlerine bunu dünyaya anlatmakta çok başarılı olduklarını 

belirtmiştir. Bunun yanında Kıbrıs sorununun henüz bitmediğini ve uzun yıllar devam edeceğini belirten 

yazar, Avrupa ülkelerindeki yaygın görüşü şu şekilde belirtmiştir: “Türkler savaş meydanında kazanır, masa 

başında verir” (Yaşın, 1976: 242-243). Günümüzde de Kıbrıs sorununun çözüm bulmadığını düşünürsek, 

Yaşın’ın bu sorunun uzun yıllar devam edeceği görüşünde haklı olduğunu söylemek mümkündür.  

 

2.1.5.  20 Temmuz Barış Harekâtı: 16 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, 

Garanti Antlaşması’nın uygulanması konusunda İngiliz hükümetine iş birliği çağrısında bulunmuştur. Bülent 

Ecevit’in, İngiltere ile yaptığı görüşmeler olumsuz olarak sonuçlanınca Türkiye, garantörlük hakkını tek 

başına kullanmaya karar vermiş ve bu yönde çalışmalara başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, harekâtı 

gerçekleştirme hakkını Zürih ve Londra’da imzalanan Garanti Antlaşması ile saklı tutmuştur. İlgili maddede 

‘Üç garantörden her biri Kıbrıs’ta var olan düzenin yeniden kurulması için harekete geçme hakkını saklı 

tutarlar’ denmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Garanti Antlaşması’nın 4’üncü maddesine dayanarak, 

Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974 günü müdahalede bulunmuştur (Alasya, 1992: 46). Türkiye Cumhuriyeti 

düzenlediği harekâtla Rumların Enosis hayallerini bitirmiş ve Kıbrıs Türklerini güvence altına almıştır. 

Objektif bir tarihi roman yazmakta iddialı olan yazar söz konusu harekât sırasında yaşanan aksaklıklara da 

değinmiştir. Örneğin o dönemde Türkiye ile Kıbrıs arasında bulunan bir saatlik fark bazı sıkıntıların 

yaşanmasını sağlamıştır. Ancak Rumlar gafil avlandığı için bu sorun çok büyümemiştir (Yaşın, 1976: 25-26). 

Yaşın’ın romanda belirttiğine göre Kıbrıs Türkleri 1963 yılından beri bu harekâtın düzenlenmesini 

bekliyordu. Hatta zaman zaman bu konuda ümitsizliğe kapılıyordu (Yaşın, 1976: 92).   

 

2.2. Sosyal hayatta yaşanan sıkıntılara yönelik eleştiriler 

2.2.1.Araplara kız verme: Kıbrıs Türkleri bir dönem adaya gelen zengin Araplarla kızlarını 

evlendiriyorlardı. Yazarın anlattığına o dönemde Kıbrıs Türklerinin çok fakir olması ve giderek artan İngiliz 

baskısından dolayı okumak için Türkiye’ye giden gençlerin birçoğunun adaya geri dönmemesi bu durumun 

ortaya çıkmasında en büyük etkendi. Cebine üç – beş kuruş koyan ve adaya gelerek kendini zengin olarak 

tanıtan Araplar zor durumda olan ailelerin kızları ile evleniyorlardı. Yazar romanda bu durumu tam bir rezalet 

olarak nitelendirmiştir (Yaşın, 1976: 142-144).   

 

2.2.2.Kaçakçılık: Kıbrıs Türklerinin büyük sıkıntılar çektiği savaş döneminde ve hemen sonrasında 

maalesef her iki tarafta (Türk-Rum) da kendi menfaatlerini düşünen bazı insanların bulunduğu bir gerçektir. 

Yazarın belirttiğine göre söz konusu yıllarda Türkler Rum tarafından sigara ve içki, Rumlar da Türk tarafından 

şeker ve benzeri gıda maddelerini kendi bölgelerine götürerek ateş pahasına satıyorlardı, kısaca kaçakçılık 

yapıyorlardı (Yaşın, 1976: 128).   

 

 2.2.3.Benzin, sebze, cam, araç sorunu ve parça eksikliği: Savaş döneminde ve hemen sonrasında 

Kıbrıs’ta birtakım ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Romanda yazar söz konusu sıkıntıların altını 
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çizerek bunların nereden kaynaklandığını da açıklamıştır. Örneğin benzin, savaş sonrasında Türkiye’den 

getirildiği için tanker normal gününde gelmemişti ayrıca Kıbrıs’ta getirilen benzini depolayacak yer yoktu. 

Dolaysıyla ister istemez benzin sıkıntısı yaşanıyordu (Yaşın, 1976: 118). Yine Kıbrıs’ta bulunan Fiat ve 

Renault gibi araçların Türkiye’de fabrikaları olduğu için herhangi bir parça sıkıntısı yaşanmayacağını düşünen 

yazar, özellikle Japon arabalarında bu konuda büyük bir sorun ortaya çıkacağını belirtmiştir (Yaşın, 1976: 

155). Bunun yanında ele geçen toprakların henüz ekilemediğinden dolayı sebze sıkıntısının ortaya çıktığını 

belirten Özker Yaşın, ülkeye getirilen birçok ürün gibi camların da artık Türkiye’den getirildiğini söylemiş ve 

bunun en iyi seçenek olduğunun da altını çizmiştir (Yaşın, 1976: 187, 346).   

 

2.2.4.Geçim derdi ve göç: Savaş dönemlerinde ve hemen sonrasında Kıbrıs’ta işsizlik ve geçim 

sıkıntısından dolayı birçok göç yaşanmıştır. Bugün adanın dışında özellikle Londra’da yaşayan Kıbrıslı 

Türklerin sayısı oldukça fazladır. Romanda Aysel ve Oktay evlendiklerinde barınmak için ev aramışlar ancak 

çok pahalı olduğu için küçük bir evde yaşamak zorunda kalmışlardır (Yaşın, 1976: 41). Yine romandan 

öğrendiğimize göre Oktay’ın Londra’da ve Türkiye’de toplam iki dayısı vardı. İkisi de daha rahat yaşamak 

için göç etmişlerdi (Yaşın, 1976: 50). Bununla birlikte bazı Kıbrıslı Türklerin de işsizlikten dolayı 

Avustralya’ya ve Kanada’ya göç ettiğini öğreniyoruz ki (Yaşın, 1976: 52) bugün özellikle Avustralya’da da 

birçok Kıbrıslı Türk’ün yaşadığını biliyoruz.   

 

2.2.5.Ganimetçilik: Kıbrıs’ta özellikle 20 Temmuz Barış Harekâtından hemen sonra yaşanan en 

büyük sorunlardan biri ganimetçiliktir. Gerek Rum toplumunda gerekse Türk toplumunda yaşanan bu kaos 

ortamından faydalanmak isteyen çok sayıda insan vardı. Sözü edilen bu ganimetçi ruhlu kişiler, özellikle 

savaştan kaçan veya yaşadıkları yerleri boşaltmak zorunda kalan insanların evlerini yağmalamaktaydılar. 

Romanın başkahramanı Oktay 1964 yılında ayrıldığı köyünü ve burada yaşadığı evini 1968 yılında tekrar 

görme olanağı bulmuş ancak gördükleri karşısında şok olmuştu: “Kapısını kilitleyip çıktıkları evlerini yanmış, 

yıkılmış, yağma edilmiş, tavandaki selotekslere kadar sökülmüş bir halde görünce nasıl bir şaşkınlık 

geçirmişlerdi” (Yaşın, 1976: 47).  

Bununla birlikte güneyden gelip orada bıraktıkları malların karşılığını Kuzey Kıbrıs’ta almak için 

müracaat eden bazı Kıbrıslı Türkler de yalan beyanda bulunarak haksız yere mal almışlardı. Romanda ismi 

geçen Hasan İmamoğlu da sözünü ettiğimiz haksız kazanç sağlayanlardan biriydi (Yaşın, 1976: 332).   

 

2.3. İnsana ve insani değerlere yönelik eleştiriler 

2.3.1.Yardımlaşma: Edebî eserlerin birtakım insani değerlerin algılanmasında ve aktarılmasında çok 

önemli bir işlevi yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bazı araştırmacılar edebiyatın ahlak bakımından 

eğitmek, bilgi vermek ve milli şuuru canlı tutmak gibi birtakım işlevleri olduğu hususunda görüş birliği 

içerisindedirler. Edebiyat, toplumu yansıtan bir aynadır. Toplumun hayatını etkileyen olaylar edebî eserlere 

yansır ve söz konusu olaylar, roman vb. gibi edebî eserler sayesinde okuyucuya aktarılarak okuyucunun ders 

çıkarması sağlanır. Edebiyat, kazandığı davranışları ve birikimi gündelik hayata aktarabilen, millî değerlere 

saygılı, evrensel değerleri özümsemiş, yurttaşlık bilincine sahip kendisini rahatlıkla ifade edebilen kişiler 

yetişmesini sağlar (Güzel, 2006: 104). Romanda Oktay, Ali’yi istediği yere götürdüğü için Ali de Oktay’ın 

arabasına benzin koymak istemiş ancak Oktay bunu “Biz bir arkadaşımıza yaptığımız yardımın maddi 

karşılığını beklemeyiz.” diyerek sert bir şekilde reddetmişti (Yaşın, 1976: 138).   

 

2.3.2.Hayvan sevgisi: Hayvan sevgisi en önemli insani değerlerden biridir. Hayvanlar, insanoğlunun 

sosyal yaşamının önemli bir parçasıdır. Sağlıklı bir toplumun inşasında hayvan sevgisinin önemli bir yeri 

vardır. Hayvan sevgisi, medeni bir toplum olmanın gereklerinden biridir. Romanda yazarın belirttiğine göre 

Rumlar kuzeyden, güneye göçerken, çok sayıda domuzu bugün Türklerin kontrolünde olan Kuzey Kıbrıs’ta 

bırakmışlardı. Sahipsiz domuzlara arabalar çarptığı için her gün ölüyorlardı. Roman kahramanlarından Aysel 

bu duruma çok üzülmüştü: “Acırım tabii. Domuz da olsa acırım. Can değil mi onunki de… Elbette can! 

Yönetimin bu hayvanların gereğine bakması lazım” (Yaşın, 1976: 64).    
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2.3.3.Sahtekârlık: Özker Yaşın romanda, Kıbrıs Türkünün ulusal kurtuluş savaşı döneminde çok 

sayıda sahtekârlık olayının yaşandığını vurgulamış ve söz konusu yıllarda yaşananları objektif bir şekilde 

eleştirmiştir. Örneğin adaya getirilen benzine deniz suyu karıştırıldığını bu yüzden arabaların doğru 

çalışmadığını, güneyde kalan Türklerin mallarını yine bazı Türklerin sahiplenip sattığını, kuzeyde Türklere 

dağıtılan evlerde haksızlık yapıldığını belirten yazar bu durumu şu cümlelerle eleştirmiştir: “Şu rezalete bak, 

dedi Oktay. Kimisi teğmen Mustafa Orhan gibi çarpışıp canını veriyor, Kimisi de avukat Muvaffak gibi savaşı 

başka yönden kullanıp cep dolduruyor” (Yaşın, 1976: 152).    

 

2.3.4.Abartmak: Herhangi bir olayı abartarak anlatmak ve olmayan şeyleri de olmuş gibi söylemek 

maalesef bazı insanların sahip olduğu kötü alışkanlıklarından biridir. Romanda Özker Yaşın, Kıbrıs insanları 

konusunda genelleme yaparak, abartmayı çok sevdiklerini ve bir olaya bin katarak anlattıklarını belirtmiştir 

(Yaşın, 1976: 22).  

 

2.3.5.Amerikan hayranlığı: Özker Yaşın, romanda 1952 yılında Türkiye’de Demokrat Partinin 

iktidarda olduğu dönemde var olan Amerikan hayranlığını da eleştirmiştir: “Ben Türkiye’ye 1952 yılında 

gitmiştim. İyi İngilizce bilmem işe yaradı… Türkiye’de İngilizce bilen çok az. Amerikalılar tercüman 

arıyorlar. Hemen iş buldum. Amerikan yardım heyetinde tercüman olarak çalıştım bir süre. Demokrat Parti 

iktidarda. Bir Amerikan hayranlığı gidiyor ki sormayın” (Yaşın, 1976: 181). 

 

2.4.Gelenek, görenek ve kültürel değerlere yönelik eleştiriler 

2.4.1.Tarihî eserler: Tarihî eserler, milletlerin kültür değerlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak 

insanoğlunun bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğu birtakım tahribatlar nedeniyle söz konusu eserler sürekli 

zarar görmektedir. Bir toplumun geleceğe daha güvenle bakması tarihi eserlerini fark etmesi, bunları kayıt 

altına alması ve restore ederek korumasıyla mümkündür. Girne’den Yol Bağladık romanında yazar bu hususun 

da altını çizerek, tarihi eserlere önem verilmesi gerektiğini ve bunun millet için önemli olduğunu belirtmiştir 

(Yaşın, 1976: 352).  

 

2.4.2.Evlilik: Özker Yaşın, Girne’den Yol Bağladık romanında eskiden yapılan görücü usulü ile evliği 

eleştirmiştir. Romanda Cemil, ablasına ben görücü usulü ile evlenecek adam değilim diyerek bu tür evliğe 

sıcak bakmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte Yaşın, Kıbrıslı Türklerin İngilizlerle yapmış oldukları 

evlilikleri de dolaylı olarak eleştirmiştir:  

“Oğlun bekâr mıydı? diye sordu. Keşke, dedi titrek bir sesle. Keşke bekâr olsaydı. Londra’dan bir 

İngiliz gelin getirdi bize. Ne yalan söyliyeyim. Çok iyi insandı gelinim. Çok güzeldi. Bize karşı çok saygılıydı. 

Elinden her iş gelirdi… İki de angonicik doğurmuştu bize. Bir kız, bir oğlan… Gelinin torunun ne oldular?.. 

Gittiler, dedi ihtiyar. Kaç zaman oturup ağlayacaktı elin kızı bizim gibi iki bunamış ile… Arslan gibi kocası 

öldükten sonar ne yapacaktı bu köyde de. Angonicikleri alıp gitti Londra’ya” (Yaşın, 1976: 219). 

 

2.4.3.Falcılık: İnsanoğlu yaratılışı gereği sürekli geleceği merak etmekte ve bilinmeyi öğrenmek 

istemektedir. Söz konusu durum insanoğlunu birtakım yöntemler bulmaya yöneltmiştir. Falcılık da böyle bir 

ihtiyacın doğal bir sonucu olarak çıkmıştır. Özellikle kahve falı günümüzde de misafirlikte sosyal hayatın bir 

gerçeği olarak sürüp gitmektedir. Özker Yaşın romanda para karşılığında yapılan falcılığı yalan dolan olarak 

nitelendirmiş fal bakarak para kazanan kişilerin insanları sömürdüğünü vurgulamıştır (Yaşın, 1976: 189). 

 

2.5. Türkçeye karşı duyarlılık 

Milletin devamlılığını sağlayan dil aynı zamanda millet olma bilincinin uyanmasında da önemli bir 

fonksiyona sahiptir. Dil, bireyleri ait oldukları yere, yurduna, geçmişine sıkı sıkıya bağlar; kuşaktan kuşağa 

aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir halkası durumuna getirir. Bir şair, duygu 

ve düşüncelerini kendi toplumuna ancak dili ile ulaştırabilir. Sanatçılar, görüşlerini ilgili topluluklara dil 

yoluyla dolaysıyla edebî eserlerle aktarabilir. Örneğin Yunus Emre, ilahilerinde 12. Yüzyıl Anadolu’sunun 

dünya görüşünü ortaya koyarken, Akif, İstiklâl Marşı’nda, Türk halkının bayrakta sembolleşen vatan sevgisini 
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sergilemekte,  Yakup Kadri ise romanlarında Anadolu insanının yasayış ve davranışlarını ele alarak, Türk 

milletini oluşturan temel değerleri gelecek nesillere aktarmıştır. 

Özker Yaşın’ın romanında Türkçeye ayrı bir parantez açmıştır. Yazara göre sözü edilen yıllarda 

Londra’da İngiliz kızlarla evlenen Kıbrıslı Türk gençlerin çocukları yarı Türk yarı İngiliz olduğundan Londra 

gibi büyük bir şehirde çocuklar İngiliz olacaklardı. Hatta Yaşın’ın belirttiğine göre evde baba etkin 

olabiliyorsa çocuklar Türkçe öğrenebiliyordu ancak anne etkin ise evde Türkçe de konuşulmuyordu (Yaşın, 

1976: 266). 

 

SONUÇ 

Kıbrıs Türk romanını kısaca inceleyecek olursak, yaşanan siyasî olaylardan ve savaşlardan çok fazla 

etkilendiğini söylemek mümkündür. Sanatçılar, yazmış oldukları romanlarla Kıbrıs Türkü’nün tarihini 

tanımasını ve şanlı tarihiyle gurur duymasını sağlamışlardır. 1955-1974 yılları arasında Rumların başlattığı 

saldırılar ve Mehmetçiğin adaya gelişi yazılan romanlarla ve şiirlerle dile getirilmiştir. Kıbrıs Türk halkının 

özgürce yaşamak için vermiş olduğu mücadele ve Türklüğünü koruma savaşı, sanatçılarımız duyarlılığı 

sayesinde sürdürülmüş ve bugünlere aktarılmıştır. 

Sözünü ettiğimiz sanatçılar arasında yer alan Özker Yaşın, Kıbrıs Türklerinin karanlık yıllarını bizzat 

yaşamış ve başından geçen olaylarla ile gözlemlediği hususları romanlarına aktararak; Kıbrıs Türkünün sesini 

dünyaya duyurmuştur. Özker Yaşın, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesini ve Türk askerinin adaya ayak 

basması ile Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuşmasını coşkulu ve gür bir sesle şiirlerinde dile 

getirmiş, haklı olarak Kıbrıs’ın Millî Şairi unvanını almıştır.  

Özker Yaşın, Girne’den Yol Bağladık romanında; Kıbrıs Türkü’nün ulusal kurtuluş savaşı verdiği 

dönemde, içinde bulunduğu sorunları ortaya koyarak bunlara çözüm yolları üretmeye ve okuyucuyu bu 

bağlamda düşünmeye yönlendirmiştir. Yazar, eserde dönemin toplumsal sorunlarına titizlikle eğilerek, 

yaşananları dikkatlice gözlemleyerek, toplumun genelini yansıtan karakterler seçmeye özen göstermiştir. 

Girne’den Yol Bağladık romanı millî bilinci uyanık tutmaya çalışmasıyla; çocuklara, gençlere ve genel 

olarak Kıbrıs Türk toplumuna birtakım ahlaki değerleri kazandırmayı öncelemesiyle beraber zengin fikir 

yapısıyla da dikkat çeken bir eserdir.  

Romanda, Barış Harekâtı öncesinde ve sonrasında Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acıları ve mutlulukları, 

özellikle birtakım insanların haksız yere edinmiş oldukları maddi bolluğu yazar kısa ve etkili cümlelerle 

başarıyla yansıtmıştır.  Barış Harekâtı sırasında Rumların Türk köylerini işgal ederek, esir olarak aldıkları 

masum Türklere uygulamış oldukları işkenceler acı bir gerçek olarak okuyucuya sunulurken, Türkiye’nin 

düzenlemiş olduğu ikinci Harekâtla da Rumların evlerini terk etmeleri ve her bir Rum köyünün adının 

Türkçeleştirilerek bu bölgelere Türklerin yerleştirilmesi bir mutluk tablosu olarak verilmiştir. 

Girne’den Yol Bağladık romanında; sözü edilen yıllarda Kıbrıs Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar 

ve toplumsal yapıdaki bazı bozukluklar akıcı anlatımla, bir bütünlük içerisinde verilmiştir. Bir yandan o 

dönemde yaşanan yağmacılık ve kaçakçılık olayları okuyucuya acı bir şekilde sunulurken, diğer taraftan 

yapılan karaborsacılık ve oğulları vefat eden yaşlı insanların durumları da o dönem Kıbrıs’ının yaşamından 

bir kesit olarak başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. Romanda toplumsal yaşamı hemen her yönüyle ele 

almaya özen gösteren Özker Yaşın, o yıllarda para karşılığı falcılık yaparak insanları sömüren tipleri, zengin 

görünümlü Araplarla kızlarını evlendiren Kıbrıslı Türkleri ve görücü usulü ile evlilik geleneğini de 

eleştirmiştir.  

Girne’den Yol Bağladık romanında eleştirel tarih anlayışını da başarıyla uygulayan Özker Yaşın, bir 

yandan Barış Harekâtı sırasında yaşanan birtakım aksaklıkları dile getirirken diğer taraftan da Rumların kendi 

içlerinde gerçekleştirdikleri askeri darbe sonucunda birçok Rum’un öldürülmesini acı tablolar halinde 

okuyucuya sunmuştur. Bununla birlikte yazar, romanda ele aldığı karakterler aracılığı ile Kıbrıs Türk 

toplumunu oluşturan bireylere dürüstlük, yardımseverlik, fedakârlık gibi birtakım ahlaki değerleri 

kazandırmayı hedeflemiştir.  
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(14) 

Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN25 

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN MEKANSAL İHTİYAÇ FARKINDALIĞI 

SPATIAL NEEDS AWARENESS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

 

 

ÖZ 

Dünyada nüfus hızla artmakta, yaşam büyük kentlerde yoğunlaşmaktadır. Küçük yerleşim, samimi aile 

ilişkileri, iyi komşuluk ilişkilerinin var olduğu küçük yerleşimlerden uzak, soğuk ilişkilerin var olduğu, 

toplumsal iletişimi değil sanal iletişimin yaygınlaştığı günümüz toplumlarında günlük yaşamın idamesi de 

zorlaşmaktadır. Eğitim, bir yerden bir yere erişim ya da yaşanılan konutların tasarım ve konumu gibi unsurlar 

ile yaşam kalitesi belirlenmektedir. Bu koşturmaca içerisindeki tüketim toplumunda büyümeye çalışan 

çocuklar da yer almaktadırlar. Doğum, bebeklik, çocukluk, gençlik gibi farklı yaş gruplarında değişen 

ihtiyaçlar, beklentilere ne kadar cevap verilebilmektedir.  Peki bu gelecek nesil adayları doğuştan veya 

sonradan olan birtakım engellere sahiplerse durum ne olacaktır? Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak gelişmesine 

katkı sağlayacak toplumsal ilişkiler, eğitim, alışveriş gibi hayatın çeşitli dilimlerinde bulundukları mekanlar 

ergonomik olarak ne kadar yeterlidir, sorusuna dikkat çekmek gereklidir. Bu çalışmada bir engelli çocuğun 

mekân ihtiyaçları irdelenecek ve sağlıklı bireyler kadar hayata katılma hakları olan çocukların en sık 

kullanacakları mekanlar üzerinden bir tipolojik sınıflandırma çalışması yapılarak, engelli birey değil engelli 

çocuk farkındalığı oluşturulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Engelli, Sağlık, Ergonomi, Mekân. 

JEL Kodları: I0, I14, I21. 

 

 

 

ABSTRACT 

Population is increasing rapidly in the world, life is concentrated in big cities. It is difficult to maintain 

daily life in today's societies where small settlements, intimate family relations, and good neighborly relations 

exist far from small settlements, where cold relations exist and virtual communication is widespread, not 

social communication. Quality of life is determined by factors such as education, access from one place to 

another, or the design and location of the residences. There are also children who are trying to grow up in 

the consumer society in this rush. To what extent can the changing needs and expectations be met in different 

age groups such as birth, infancy, childhood and youth? But what if these next-generation candidates have 

some congenital or acquired disabilities? It is necessary to draw attention to the question of how 

ergonomically adequate are the spaces in various parts of life such as social relations, education, shopping 

that will contribute to their physical, mental and social development. In this study, the space needs of a 

disabled child will be examined and a typological classification study will be made on the places that children 

with the right to participate in life as well as healthy individuals will use most, and it will be tried to create 

awareness of the disabled child, not the disabled individual. 

Keywords: Child, Disabled, Health, Ergonomics, Space. 

JEL Codes: I0, I14, I21. 
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1. GİRİŞ 

İnsanlar, doğumlarından itibaren gerek fiziksel gerekse mental olarak büyür olgunlaşır, gelişirler ve 

birbirinin aynısı değildirler. Bu farklılık beden, ruh, zekâ, algı ile birlikte kişilik vb. diğer konularda ortaya 

çıkar. Farklılıkların toplumu zenginleştirmesi gerektiği gibi sorumluluk, paylaşım, hoşgörü, anlayış, sevgi, 

saygı gibi değerler bağlamında da sahiplenilmesi gereken konular ortaya çıkabilir. Son yıllarda artan dünya 

nüfusu yerleşim yerlerinde pek çok problem oluşturmakta, geliştirilen ve uygulanan çözümler ile yaşam ya 

akıcı ya da kaotik hale dönmektedir. Amaç, yaşanabilir bir dünyadır. “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal 

yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile eşit koşullarda tam ve etkin 

katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi” (Kanun 2005 md.3/c), mümkün olduğunca 

kendine yeter hale getirebilmek için tedavi, terapi gibi her türlü desteğin yanısıra rahatlıkla mobilite 

sağlayabilecek çevre koşullarını sunabilmek gereklidir.  

 

2. ENGELLİLİK  

BM’ye göre “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken 

işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 

yapamayanlar” (acikders.ankara.edu.tr/) ifadeleri ile açıklanan engelli kavramı, aslında kavramın ötesinde bir 

bireyin içinde bulunduğu koşulları anlatmaktadır. Bu durum DSÖ (WHO)’nün açıklamasında net olarak 

görülür.   DSÖ’ye göre engellilik “Yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak, özürlülük ve 

sakatlılık sonucu oluşan, o birey için normal olan bir işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da 

eksik kalmasıdır. Eksik kalan işlev, bir aktiviteyle sınırlı olmayıp yaşantıyı oluşturan rollerden biridir. 

Örneğin, fiziki bir engel vücudun belli bir kısmını ilgilendirse de etkisi o bölgeye sınırlı olarak kalmaz ve 

sonuçlarıyla o kişinin yaşamını, toplumun bütününü etkiler” (Baykan, 2000; ttb.org.tr/). Engelli bireyler her 

yaştan olabilirler. Bu durumda gereksinimler değişiklik gösterecektir, çocukların bakım ile oyun, eğitim 

ihtiyaçları varken, yetişkinlerin iş ve çalışma koşulları devreye girebilir.   

 

2.1. Engellilik Halleri 

Her bireyin sağlıklı veya sağlıksız ya da engelli olma durumları kendine özeldir. Engelli bireylerde 

bazen birden fazla engel durumu da bir arada bulunabilir. Bu bireylerin çocukluk dönemlerinde onlara 

erişmek, eğitimlerine katkı sağlamak için yapılması gerekenler son derece doğru plan çerçevesinde 

oluşturulmuş süreç basamakları ile olmalıdır. Engelli çocuğun büyüme döneminde sağlık birimleri, özel 

eğitim uzmanları ile birlikte işlevi doğru çözümlenmiş mekân tasarımları, sağlıklı bina, kentsel çevre 

oluşumları ve akıllı kent uygulamaları fayda sağlayacaktır. “Engellilik, kişinin belirli aktiviteleri yapmasını 

(aktivite kısıtlaması) ve çevrelerindeki dünyayla etkileşimini (katılım kısıtlamaları) zorlaştıran herhangi bir 

fiziksel ruhsal veya zihinsel durumudur. Bir insanı yaşamını ve faaliyetlerini etkileyebilecek sayısız engel türü 

vardır” (engelli.com/). “Engel Türleri; zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli, dil ve 

konuşma engelli, ruhsal ve duygusal hastalığı olanlar, süreğen hastalıklı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olanlar olarak sekiz gruba ayrılmaktadır” (omuzomuza.com.tr). 

 

2.2. Çocukluk Dönemleri  

İnsan doğumundan itibaren belli bir yaşa kadar büyümeye ve ömür boyu da gelişmeye devam eder.  

Çocukluğa ait süreç belli yaş aralıklarına göre kategorize edilmektedir ve “Genel olarak doğumdan sonraki 

ilk 2 yıl bebeklik, 3-6 yaş ilk çocukluk (oyun), ilkokul yıllarını kapsayan 7-11 yaş ikinci çocukluk, 12-18 yaş 

ergenlik dönemi olarak kabul edilir” (2015, cadempsikoloji.com/). Her bir dönemde farklı fiziksel, mental ve 

motor beceriler konusunda gelişme göstermesi beklenir. Ancak, doğuştan veya sonradan gelişen engellilik 

durumlarında gelişme beklenildiği gibi olmayabilir. Bu gelişme sürecinde sağlıklı, hastalıklı veya engelli 

çocukların durumlarına özel fiziksel faaliyetlerde ve sosyal ilişkilerde bulunması onların gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Bu nedenle doğal veya yapılı çevre ile birlikte yaşlarına göre bulunacakları iç, dış mekanların 

onların ergonomik ve psikolojik durumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi gelişme 

ve iyileşme konusunda katkı sağlayacaktır. Bu nedenle katkısı olacak tüm disiplinlerle birlikte mimarlık ve iç 

mimarlık alanları açısından da “Engelli Çocukları”, çocuklardan ve engelli yetişkinlerden ayrı ele almak 
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gerekir. Tasarımlarda ‘çocuk ergonomisi’ ile ‘engelli çocuk ergonomisi’ konularında da çözümler üretmenin 

zorunluluğu fark edilmelidir. 

 

2.3. Çocuk ve Mekân 

Çocukluk dönemleri, doğumdan başlamak üzere 18 yaşa kadar süren ve fiziki, ruhsal, sosyal olarak 

tüm gelişmelerin sağlandığı yaş ve eğitim sürecini kapsamaktadır. Tabloda bu dönemlerde her çocuğun 

ihtiyacı olacak mekanlar belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Çocukluk Dönemleri ve Mekân İhtiyacı 

YAŞ DÖNEMİ  EYLEM – İHTİYAÇ  MEKAN  

Bebeklik dönemi 0-2 yaş 

/ 

0-24 ay 

Bakıma ihtiyaç 

duyulur. Ayağa 

kalkma, yürüme vd. 

ilk hareketler  

Ev, Kreş, Oyun Odası, Emekleme Odası, 

Uyku Odası ile ailenin bulunduğu yerler, 

Yetiştirme yurdunda yetkililerin 

programları dahilinde mekanlar  

24-36 ay Bakıma ihtiyaç 

duyulur.  

Ev, Kreş, Oyun Odası, Emekleme Odası, 

Uyku Odası, Çocuk Oyun Parkı, Dış 

Mekân 

İlk çocukluk (oyun) 

dönemi          3-6 yaş / 37-

66 ay  

Sosyalleşme, Eğitim   Anaokulu, Gündüz Bakımevi, Oyun, 

Etkinlik Mekanları, Uyku, Çocuk Oyun 

Parkı, Dış Mekân  

İkinci çocukluk (ilkokul) 

dönemi 7-11 yaş  

Oyun, Eğitim, 

Hareketli dönemler: 

Hobi, Spor vd 

Ev, Okul, Oyun, Çocuk Kulübü, Çocuk 

Oyun Parkı, Kapalı-Açık Spor Sahaları, 

Dinlenme Mekanları, Küçük bireysel 

alışveriş mekanları (Kantin, Kırtasiye, 

Bakkal, Küçük Market vd) , Toplu 

Taşıma, Durak 

Ergenlik dönemi  

12-18 yaş 

Eğitim, İlave kurslar, 

Hobi ve uğraşılar, 

Arkadaşlık, Ergenlik 

dönemi psikolojisi 

Okul, Dershane, Kulüp, Spor, Açık 

Saha, Kurs mekanları, kantin, Kafeterya, 

Müzik vs. alanları, Kentsel Mekân, 

Sinema, Tiyatro vd., Toplu Taşıma, 

Durak, Sağlık Birimleri  

 

Sağlıklı, engelli veya özürlü olmak eylemlerin gerçekleşmesini değiştirmeyecektir.  “Doğuştan veya 

sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 

toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım 

veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” (Yönetmelik 2013:md.4/a-c) 

özürlü olarak tanımlanmaktadır. “Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden 

günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu 

tarafından karar verilen kişiler” (Yönetmelik 2013:md.4/a) ise ağır özürlü olarak tanımlanmaktadırlar. Bu 

tanımlar kapsamında aslında sadece engelli kavramının da handikapları açıklamada yeterli olmayacağı 

vurgulanmalıdır.  

 

2.3.1. Mekân Ölçeğinde Önlemler  

Engelli çocuklar evlerine bağımlı kalmamalıdırlar. Bazen rahatsızlık durumlarına göre hastanede 

geçirecekleri zamanlar da hayli fazla olabilir. Çocuğun engeli ne olursa onu eğlendirmek, eğlendirerek 

öğretmek için bulundukları binalarda işleve yönelik alanlar ayrılmalı ve çocukların gelişim süreleri 

kaybedilmemelidir. Şekil 1’de hastanede tedavisi süren bir çocuğun oyuna, eğitime ihtiyacı olduğu 

düşünülmelidir. Şekil 2’de okulda bina içi erişimin kolaylığının çözülmüş olması, sınıf düzen ve tefrişinin 

engelsiz olması önem taşımaktadır.  
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İşleve ve engele göre değişen ihtiyaçlar Şekil 1.  Hastane odası (histecon.magd.cam.ac.uk/) Şekil 

2.Sınıf (123rf.com/) Şekil 3. Sokak- Görme engeli (energisekids.com/) Şekil 4. Kütüphane- Görme engeli 

(aedce.com/) Şekil 5. Eğitim kurumunda işitme engelli çocuk (unicef.org/) Şekil 6. Engelli çocuk oyun parkı 

Engellilik çözüm ve önlemlerinde engel türleri göz önünde bulundurulmalıdır. Üçüncü görselde görme 

engelli çocuğun her iklim koşulunda tek başına hayata katılabilmesi için hem eğitim hem kentsel çevre 

koşullarının uygunluğu hem de toplumsal bilinci oluşturulması için genel bir farkındalık oluşturulması 

çalışmaları da planlanmalıdır. Dördüncü görsel eğitim için engelliler yönelik kaynaklara erişebilme ve doğru 

mobilya ve tefriş elemanları ile bina ve iç mekanını anlaşılır, hafıza da kalabilir şekilde tasarlanmış, inşa 

edilmiş olması gereklidir. Beşinci şekil işitme engelli çocuklara verilen eğitim anlatmaktadır. Özel eğitim 

uzmanı eşliğinde çocuğun hoşlanacağı bir ortamda eğitim sürdürmek başarıyı arttıracaktır. Şekli 6, çocuğun 

gelişmesinde oyunun önemine dikkat çekmektedir. Her çocuk oyun oynama, kamusal alana dahil olma, 

yaşıtları ile bir arada bulunabilme imkanına sahip olmalıdır. 

 

3. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Çalışmada çocuk üzerinden engelli çocuk ayrımına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çocuğa hitap eden 

mekanların engelli çocukların ihtiyacına cevap veremeyebileceği bilinmelidir. Engelli çocuklara uygun 

oyuncak, mobilya, tefriş elemanı, vitrifiye elemanı gibi tüm doğru ve olması gereken ögelere yer verilmiş 

mekanlar gelişime katkı sağlayacaktır.  
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(15) 

Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN26 

ŞEFFAFLIĞIN MİMARİ ALGISI 

ARCHITECTURAL PERCEPTION OF TRANSPARENCY 

 

 

 

ÖZ 

Saydam, şeffaf, geçirgen gibi kelimelerle nitelendirilen kavramın içeriği farklı alanlara göre farklı 

özellikler gösterir. Tutum ve davranışta saydam olmak, açık net olmayı ifade eder. Şeffaf idare, gizli bir şeyi 

olmayan demektir, örneğin şeffaf bankacılık ifadesinde ’bize güvenin’ mesajı verilmektedir. Mimari tasarımda 

şeffaf olmak ise iç-dış veya iç-iç gibi farklı mekân bağlantılarının engelsiz kurulabilmesini sağlamaktadır. 

Günümüz teknolojisi ile inşa edilen yüksek binalarda kolay kurulum, güzel bir manzaraya doğru bırakılan 

büyük bir boşluk şeffaflığı tercih edilir kılmaktadır. Mimarlıkta malzeme bağlamında şeffaflığın kültür, 

toplum, işlev, ihtiyaç, strüktür gibi diğer kavramlarla ele alınması ise başka açılımlar ortaya çıkaracaktır. 

Şeffaflık her zaman tercih edilen bir uygulama şekli veya malzeme seçimi olmayabilecektir. Bu çalışmada 

saydam, şeffaf olma halinin mimari boyutu irdelenecek, kullanım yerlerine göre tercih edilme durumları 

konusunda öncelikle çok boyutlu düşünme ve kriterleri iyi değerlendirerek uygulama konusunda dikkat 

çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şeffaf, Mekân, Algı, Kültür, Mahremiyet/Fenomenoloji. 

JEL Kodları: Z1, R34, R22. 

 

 

 

ABSTRACT 

The content of the concept, which is characterized by words such as transparent, permeable, shows 

different characteristics according to different fields. Being transparent in attitude and behavior means being 

clear. Transparent administration means that there is nothing hidden, for example, the message of 'trust us' 

is given in the phrase transparent banking. Being transparent in architectural design ensures that different 

space connections such as interior-exterior or interior-interior can be established unhindered. Easy 

installation in high-rise buildings constructed with today's technology, a large space left towards a beautiful 

view makes transparency preferable. Addressing transparency in the context of materials in architecture with 

other concepts such as culture, society, function, need, and structure will reveal other expansions. 

Transparency may not always be a preferred method of application or choice of material. In this study, the 

architectural dimension of the state of being transparent will be examined, and attention will be drawn to 

multidimensional thinking and application by evaluating the criteria well. 

Keywords: Transparent, Space, Perception, Culture, Privacy, Phenomenology. 

JEL Codes: Z1, R34, R22. 
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1. GİRİŞ 

Davranış, oluş, özellik gibi konularda belirleyici bir kavram olan şeffaf/saydam olma hali geniş 

kullanım alanına sahiptir. Açıklık, güven, dürüstlük gibi anlamları yaşam içerisinde kullanılmakta, işletmeler 

böylece müşteri portföylerini genişletme amacı gütmektedirler. Kurumsal, eğitimde, yönetimde şeffaflık gibi 

vurgulara marka değer olma çalışmaları, reklam vb. tanıtımlarda da rastlamak mümkündür. Kavramın 

geçirgen olma özelliği de bulunmaktadır. Örneğin, güven mesajı bir banka tasarımında bölücü duvarların 

saydam kullanımı ile müşteriye sübliminal olarak iletilmektedir. Ayrıca personelin görsel iletişimini sağlamak 

gibi olumlu işlevsel nedenleri bulunur (Şekil1). Aslında şeffaf malzeme kullanımı ile sembol dili olarak bir 

eylemsel şeffaflık iletimi söz konusudur. Bu durumda hangi mekanlarda şeffaflığa, içeriyi dışarıya 

göstermenin gereği olduğunun doğru belirlenmesi gerekmektedir. Şekil 2’de konut içinin dışarıdan görünüyor 

olması olumsuz bir durum olarak algılanıp, kültürel ret ile karşılanabilir. Diğer yandan güneş ışınlarının 

kontrolsüz ve istenmeyen miktarda girmesi de rahatsızlık unsurudur. Şekil 3, hastane cam giydirme cephesidir. 

Burada reflekte cam ile gündüz kontrollü güneş ışığı sağlanması hedeflenmiştir, bu camlar gün içinde içeriyi 

fazlaca göstermezken gece eğer herhangi bir perdeleme elemanı kullanılmazsa iç mekân dışarıdan 

gözükecektir. Hastanelerde hasta mahremiyeti en önemli konular arasındadır (Şekil 4). 

 

 
 

Şekil 1. Cam bölme (camaksaluminyum.com/) Şekil 2. Konutta cam (argeyapiizolasyon.com/). Şekil 

3. Hastane cephesi (mimarizm.com) Şekil 4.Doktor Muayene odası(Yazar arşivi) 

 

2. ŞEFFAFLIK  

Açık olma, göründüğü gibi olma/olduğu gibi görünme ifadeleri şeffaflığın davranışsal karşılığı olarak 

verilebilir. “Şeffaflık bir simetri durumudur” diyen Byung-Chul Han (2021:34) şeffaflığın asimetrik ilişkileri 

ortadan kaldırdığını söylemektedir, buradan kavramın karşılığının dengeleyici bir özelliği olduğu görülebilir. 

Şeffaflık ayırdığı bölümleri bir/bütün hale dönüştürür. Ancak, bu her zaman istenilen bir durum mudur? 

Tasarımda mekân kavramı, tanımlı alanlardır. Hangi işleve aitse o kimliğe büründürülen mekanlar kullanıcı 

tarafından okunacak ve uyum sağlanacaktır. Lavabo ile bir ofis çalışma birimi veya bir hastane odasının işlevi, 

beklenilen ve sağlaması gereken mahremiyeti bir değildir. O zaman simetri olması istenmeyen mekanlarda 

uygulanan kontrolsüz şeffaflık beğeni yerine eleştiri getirecektir. Mekân, düzleştirildiği, pürüzlerinden 

arındırıldığı ve içi boşaltığında şeffaflaşır. Şeffaf mekân semantik açısından fakirdir. Anlamlar ancak eşikler 

ve geçişlerle, yani engellerle ortaya çıkar” (Byung-Chul Han 2021:50) ifadelerinde sınırsız olmanın, 

gereğinden fazla şeffaf olmanın anlamın yitirilmesine yol açacağı anlaşılmaktadır. Burada algı devreye girer. 

Bireyin algısı geçmiş yaşam deneyimlerinde biriktirdiklerine bağlıdır ve içerisinde kültürel öz elemanları 

önemli bir yer tutar. Burada, fenomenoloji kavramının karşılık bulmasından söz edilebilir. Sayın Yazıcı’nın 

aktarımıyla “Fenomen görünen dünya” Fenomenoloji ise “deneyimi, tecrübeyi nasıl algılıyorum, yaşıyorum 

ve bunlardan nasıl bilgi üretiyorum sorularını sistematikleştiren bir alanı simgeliyor” (2016:98). Algılarken 

birikimler doğrultusunda elemelere tabi tutmak eylemi sonucunda aslında herkesin aynı şeye bakıp aynı şeyi 

görmemesi, algılamaması ortaya çıkmaktadır.  

 

3. MEKANDA ŞEFFAFLIK 

Şeffaflığın algı ve fenomenoloji bağlamında ele alınması mimari tasarım ve uygulamalarında farklı bir 

gözle incelemenin vurgusunu yapmaktadır. Dünyanın değişik kentlerinde inşa edilen aynı plan tipolojisine 

sahip tasarımlar aynı işlekliğe, beğeniye sahip ol/a/mayacaktır. Birey ve toplum kültüründeki deneyim, anlayış 

ve alışkanlıklara bağlı olarak oluşan beğeni kriterleri estetik zekayı etkilemektedir. Estetik ile etik olan 

değerler bağlamında bir mekân tasarımı kullanımda rahat, huzurlu, konforlu, sağlıklı sonuçlar verebilecek ya 

da veremeyecektir. İşlev, mimari mekân tasarımının çıkış noktasıdır. İç-dış, açık-kapalı-yarı açık mekân 
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oluşturma süreci, tesadüfen değil, ihtiyaca bağlı olarak gelişmektedir. Dışarıdan içeriye gün ışığı almak, iç-

dış veya iç-iç bağlantısı kurabilmek, cephe tasarımı oluşturmak gibi nedenlerle masif, opak ya da şeffaf 

özellikli malzemeler kullanılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki 

şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), transparan” (sozluk.gov.tr/) ifadeleri ile açıklanan kavram, 

malzeme özelliği olarak mekâna ait saydamlığı da ifade eder niteliktedir. Ancak giysi, gözlük, bardak gibi 

eşyalarda da aynı özellikler bulunabilmektedir. Mekânda kullanılan şeffaflık hayli uzun bir geçmişe tarihlenir. 

Saydam malzeme denildiğinde ilk akla gelen cam olacaktır. Ancak; “İnsanlar, cam yapmayı öğrenmeden önce, 

özellikle obsidiyen (volkanik cam) olmak üzere doğal olarak oluşan camı kullanmışlardı…Bilinen en eski 

insan yapımı cam, Mısır ve Doğu Mezopotamya'daki buluntularla birlikte MÖ.3500'lü yıllara dayanmaktadır” 

(historyofglass.com/). İnsanlar camı, mekânlarda sağladığı şeffaflık ile sevmişlerdir. Mekânda şeffaflık 

uygulamaları, gün ışığını almak ve eylemlerde konfor elde edebilmek ile başlamış, daha sonra geliştirilmiş 

camlar günümüz yapım teknolojileri ile bir arada kullanılarak yüksek katlı binalarda cephe malzemesi haline 

dönüşüvermiştir. Saydamlığın önüne geçen hızlı, cephe sistemlerine kolay uyum sağlayabilen, dış etkenlere 

dayanıklı olma gibi özellikleri ile kullanımı işleve bakılmaksızın artan saydam malzemelerden cam, diğer 

malzemelere de saydamlığın verilebilmesi çalışmalarını arttırmış, böylece fiberglas, pleksiglas gibi camla 

yarışan malzemelerin yanında betona şeffaflık verme gibi farklı malzemelerde de yenilikçi çalışmalar ortaya 

çıkartmıştır. Burada şeffaflığın artı ve eksi yönlerinin göz önünden kaçırıldığı uyarısı yapılmalıdır. Bir 

malzemenin şeffaf olması nerelerde kullanılabileceğinin de sınırlandırılması veya belirlenmesi için, şeffaflığın 

kültürle ilişkisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

3.1. ÖRNEK MEKANLAR 

Tablo 1. Şeffaf mimari öğelerin konumlarına göre sınıflandırma ve örnekler tablosu 

 İÇ  DIŞ  YARI AÇIK  

DÜŞEY 

KONUMDA 

Cam-Şeffaf 

beton 

linaofis.com/, 

yapisor.com/ 

 
kolasaluminyum.com/ odesasistem.com/ 

YATAY 

KONUMDA 

 

 

  
kaanteknikproje.com/, 

dekobil.com/  

  
cnnturk.com/ 

 
dagilmazcam.com/ 

EĞRİ/AÇILI 

FORMDA  

   
xxi.com.tr saytekno.com/,capaksaluminyum.com 

 
acpyapi.com.tr/ 

KENT 

MOBİLYASI 

 
gulmenak.com.tr/ 

  
Şeffaf / saydam durak: archiexpo.com/ 

 
gulmenak.com.tr/ 

Malzeme seçimi ve tasarım ilişkisi tasarımcının teknik bilgisi, malzemenin özellikleri, işlevselliği, 

bulunabilirliği, sürekliliği, ekonomikliği gibi etkenlerle birlikte güncel beğenilere uygunluğu yani modadan 

da etkilenebilmektedir. Bu durum bazen işlevsizliğe yol açabilecek kadar yanlış seçimlere neden 

olabilmektedir. Şeffaflık bağlamında içeriyi dışarıdan gösteren tam şeffaf ya da özellikli malzemeler olarak 

reflekte veya kaplanmış malzemeler ile belli durumlarda opaklaşabilen ürünler ihtiyaca göre uygun olacak 
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şekilde seçildiklerinde şeffaflık anlamlı olacaktır. Bir mekânda malzemeler düşey, yatay veya eğimli/eğrisel 

konumda yer alabilirler. Kapalı, açık mekân ya da kısmen açık/kısmen kapalı mekanlarda yer alabilirler. 

Örnekler incelendiğinde (Tablo1) malzeme seçiminde gereken kriterlerin sağlanmasının tespiti fenomenolojik 

olarak mekân deneyiminin sonuçta ne hissettirdiğine bağlı olarak değişecektir. 

 

4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Davranışta, anlayışta, görüntüde şeffaflık gibi farklı alanlarda kullanılan kavramın mimaride de 

karşılığı bulunmaktadır. Mekanlarda bazen bile isteye, bazen de modanın etkisiyle uygulanan şeffaflıkların 

kullanım nedeni ve olası sonuçları öngörülmelidir. Toplumlar arası kültürel farklılıklarda kabuller değişebilir. 

Ancak genel geçer kabuller bilinmelidir. Hastane odası, yatak odası, giyinme odası, banyo gibi mahremiyetin 

beklenildiği mekanlarda şeffaflık işleve aykırı ve kullanıcı konforunu zedeleyici bir unsur olacaktır. Öte 

yandan güven oluşturmak için toplantı odaları, müşteri hizmetleri veya bir lokantanın mutfağı şeffaf bir 

şekilde bırakılabilir; işleyişe güven, objektif ve açık olma mesajlarında buradaki şeffaflık olumlu katkı 

sağlayabilecek bir tasarım unsuru olacaktır. Çalışmada şeffaflık kavramından yola çıkılarak şeffaflık algısı, 

fenomenoloji kavramlarına da dikkat çekilmiştir. Şeffaflığın kime, neye, hangi kültüre göre ne derece 

kabulünün olabileceğinin düşünülmesi ve şeffaf malzeme ile tasarlanan mekanlarda estetiklik kaygısında 

etikliğin yitirilebileceğinin farkında olunması gereklidir. 
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ÖZ 

Realist teoriye göre uluslararası ilişkiler devletler arası çıkar ve güç mücadeleleridir. Bu nedenle 

devletler arası savaş kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu makalenin konusu olan işlevselci yaklaşım, bu realist teze 

bir eleştiri olarak gelişmiştir. İşlevselci ve yeni işlevselci teorilere göre devletler arası işlevsel işbirliği ve 

işlevsel kurumlaşma yoluyla savaşlar engellenebilir ve uluslararası barış sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: İşlevselcilik, Yeni İşlevselcilik, İşbirliği, Bütünleşme, Barış. 
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ABSTRACT 

According to realist theory, international relations are conflicts of interests and power between states. 

Therefore, war between states is an inevitable reality. The functionalist approach, which is the subject of this 

article, developed as a criticism of this realist thesis. According to functionalist and new functionalist theories, 

wars can be prevented and international peace can be achieved through functional cooperation between states 

and functional institutionalization. 
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GİRİŞ 

Büyük ölçüde Thomas Hobbes (1588-1679)’un düşüncelerinden esinlenerek Uluslararası İlişkiler 

biliminde orta çıkmış olan realist teoriye göre insan doğası kötüdür: İnsan, sürekli kendi menfaatleri peşinde 

koşan ve diğer insanlar üzerinde iktidar olmaya çalışan bencil canlıdır. Bilimsel olarak ispatlanması mümkün 

olmayan bu temel önvarsayımdan hareketle kurulmuş olan realist teoriye göre devletler de, aynı insanlar gibi, 

çıkar ve güç peşinde koşan bencil aktörlerdir. Uluslararası ilişkiler alanı, devletler arası çıkar ve güç 

mücadelelerinin yaşandığı tam bir anarşik doğa halidir. Bu nedenle de devletler arası savaş kaçınılmaz bir 

gerçekliktir, daimi barış mümkün değildir, ancak güç dengesi mekanizması yoluyla kısmi ve geçici barış 

dönemleri sağlanabilir. Bu makalenin konusu olan işlevselci yaklaşım, işte bu realist tezlere bir eleştiri ve 

reddiye olarak ortaya çıkıp gelişmiştir. Çünkü aşağıda açıklanan işlevselci ve yeni işlevselci teorilere göre 

savaşlar engellenebilir ve barış sağlanabilir: Devletler arası işlevsel işbirliği, işlevsel kurumlaşma ve işlevsel 

bütünleşme yoluyla uluslararası alanda uzun süreli barış ve istikrar sağlanabilir. 

 

1. İşlevselci Teori 

İngiliz siyaset bilimci David Mitrany (1888-1975) tarafından 1940’ların başında temeli atılmış olan 

işlevselci teori, devletler arası ortak sorunlara ilişkin ortak ihtiyaçların karşılanması mantığına dayanır. 

Uluslararası ilişkilerde yaşanılan sorunlara ve savaşlara yönelik büyük çözüm önerileri, büyük kuramlar ve 

büyük düzenlemeler getirmek yerine, bazı acil sorunlar ve teknik konular (taşımacılık, haberleşme, sağlık, 

ticaret gibi) üzerinden işbirliği ilişkilerinin kurulmasını savunur. Bu işbirliği ilişkileri özellikle iktisadi ve 

teknik alanlarda/konularda gerçekleştirilmelidir. Çünkü iktisadi-teknik işbirliği, siyasi ve güvenlik alanlarında 

işbirliği kurulmasından çok daha kolaydır. Ayrıca iktisadi-teknik alanlarda başlatılacak işlevsel işbirliği, 

zamanla “dallanma (ramification)” etkisiyle siyasal ve sosyal alanlara/konulara doğru yayılacak ve 

gelişecektir. Bununla birlikte, siyasal ve sosyal alanlarda işbirliğine gidilmesi bir zorunluluk değildir. Yani 

işbirliği sadece iktisat, ticaret, ulaştırma, iletişim, çevre gibi teknik konularda/alanlarda kalabilir. Bu da 

uluslararası barışın sağlanmasına hizmet edecektir. 

İşlevselciliğe göre, uluslararası örgütleri ortaya çıkaracak olan temel faktör de ortak sorunlar ve 

ihtiyaçlardır. Bu ortak sorunlara ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla uluslararası teknik işlevsel örgütler 

oluşturulmalıdır. Öyleyse uluslararası oluşumu sağlayan şey bir takım sözleşmeler veya “iyi niyetler” değildir; 

ortak sorunlar, ortak ihtiyaçlar ve bunlara cevap vermek amacıyla oluşturulan teknik işlevsel işbirliği ve 

örgütlenmelerdir. Oluşturulacak olan uluslararası işlevsel örgütler ise, hiçbir zaman işbirliğin boyutunu 

aşmamalı ve işbirliği ilişkilerinin önüne geçmemelidir. Yani uluslararası örgütlenme, işbirliğinin 

düzenlenmesi için yapılmalıdır ve işbirliğinin zorunlu kıldığı kadar sağlanmalıdır. İlk başta iktisadi ve teknik 

alanlarda oluşacak teknik işlevsel örgütlenme, “dallanma” etkisiyle zamanla siyasal-sosyal işbirliğine ve 

örgütlenmeye dönüşebilecektir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Mitrany, 1966). 

Bu teoriye göre ulus devletlerin bütünleşmesi bir işlevsel bütünleşmedir. İşlevsel bütünleşmenin temel 

güdüsü ise toplumsal refahı artırmak ve istikrarlı gelişimi sağlamaktır. Toplumsal refahı ve gelişmeyi 

gerçekleştirmenin önündeki bazı önemli engelleri birlikte aşmak daha kolay ve daha mümkün olduğu için 

işlevsel bütünleşme sürecine girilir. Devletler arası bütünleşme bir takım sözleşmeler, antlaşmalar, kurumlar 

ve ortak anayasa ile gerçekleşemez, ortak sorunlar/ihtiyaçlar üzerinden kurulan işlevsel işbirliği ile 

gerçekleşebilir. 

Bütünleşme, ulus devlet olgusundan farklı bir olgudur. Yani bu teoriye göre bölgesel bütünleşmeyi, 

ulus devletlerin çeşitli boyutlarda genişletilmesi biçiminde algılamak yanlıştır. Eğer böyle olsaydı, ulus 

devletleri bütünleşmeye yönelten sorunların varlıkları devam ederdi, ortadan kaldırılamazdı. Oysa ulus 

devletleri bütünleşmeye yönelten sorunların çözümü için ulusüstü bir oluşum gereklidir. Böyle bir oluşum, 

ulus devletlerin çeşitli boyutlarda genişletilmesi değildir, çeşitli boyutlarda aşılmasıdır. Bu aşılma ise, ulus 

devlete ait kimi yetkilerin ulusüstü bir organa devredilmesi ve aynı zamanda tek tek ulus devletlerde mevcut 

olmayan bazı aygıt ve işlevlerin ulusüstü topluluk içinde geliştirilmesi ile gerçekleşir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Mitrany, 1965, s. 119-149). 

İşlevselci teoriye yönelik iki ana eleştir şudur: (1) Bu teorinin merkezinde idealist yaklaşım ve 

deneyimsiz saptamalar vardır. İşlevselciler sosyal davranış analizinde rasyonelliğin rolünü fazla ciddiye 
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almışlardır. Ancak rasyonellik her sosyal davranış kalıbı için genel geçer bir doğruluk değildir. (2) İşlevselci 

teori uluslararası ilişkileri siyasal sürecinden bağımsız olarak ele alıyor. Bu nedenle de bütünleşme salt teknik 

işbirliği ve teknokratik yönelimin etkinleştirilmesi ile gerçekleştirilmek isteniyor. Oysa bütünleşme için 

teknokratik yönelimi aşan siyasal beklentilerin uyumlaştırılması gerekir. Kaldı ki iktisadi-teknik alanda 

yaygınlaşan ve derinleşen işbirliği ilişkileri uzun süreçte koordinasyon sorunu doğurur. Bu sorunu aşmak için 

siyasal bütünleşme gerekir. Fakat işlevselci teori bu siyasal boyutu yeterince kavrayamamıştır (Bkz. Imber, 

1984, s. 103-123 ; McLaren, 1985, s. 139-152; O’neil, 1996, s. 33-34). 

Bu eleştiriler, teorinin eksik yönlerini ortaya çıkardı ve bu eksikleri giderme yönünde çalışmaları teşvik 

etti. Bu çalışmalar sonucunda, uluslararası ilişkiler biliminde klasik işlevselci teorinin temel ilkelerini 

benimsemekle birlikte, siyasal boyuta da vurgu yapan yeni işlevselci teori ortaya çıktı. 

 

2. Yeni İşlevselci Teori 

İşlevselcilik gibi bu yaklaşım da işbirliği ve bütünleşme sürecinde antlaşmalardan çok işlevlere önem 

verir. İşbirliği ve bütünleşmenin sağlıklı işleyebilmesi için işlevler gerekir. Bu işlevler, ortak sorunlara ve 

ihtiyaçlara cevap verebilme ile ilgilidir. Fakat bu yaklaşımın klasik işlevselcilikten farkı, sürecin siyasal 

boyutuna vurgu yapmasıdır. Yani yeni işlevselcilik, işlevsel işbirliğinden siyasal bütünleşmeye geçişin 

açıklanmasında siyasal boyutun önemini vurgular ve açıklar. 

Yeni işlevselci teoriye göre, belli bir alanda başlayan işlevsel işbirliği ve bütünleşme zamanla diğer 

alanları etkilemeye başlar. Dolayısıyla belli bir alanda başlayan işbirliği ve bütünleşme süreci diğer alanlara 

da yayılır. Yeni işlevselciler bu durumu “spill-over (yayılma)” kavramı ile açıklamışlardır. “Yayılma” süreci 

birkez başladıktan sonra kurumsallaşmayı zorunlu kılar. Çünkü kurumsallaşma olmadan işbirliği ve 

bütünleşme süreci uzun süre devam ettirilemez ve güçlendirilemez. Her kurumsallaşma siyasal karar alma ile 

ilgili olduğundan, iktisadi ve teknik alanlarda başlayan bütünleşme siyasal alana taşınmalı ve siyasal 

kurumlaşmayı sağlamalıdır. Dolayısıyla bu yeni yaklaşıma göre iktisadi-teknik işbirliği ve bütünleşme 

kaçınılmaz olarak siyasal işbirliği ve bütünleşmeyi gerektirir. Eğer siyasal işbirliği-bütünleşme sağlanamazsa, 

iktisadi-teknik alanda başlayan işbirliği ve bütünleşme uzun süre devam edemez, dağılır gider... 

Yeni işlevselcilere göre Avrupa’nın ilerici barışçıl örgütlenmesi ulusüstü bir oluşuma bağlıdır. Bu 

ulusüstü oluşum sürecinde bürokrat, teknokrat ve baskı gruplarının sorumlulukları büyük rol oynar. Söz 

konusu elit gruplar karar verme süreci mekanizmalarını kullanarak ulusüstü dönüşümün belirleyicisi 

olacaklardır (Hass, 1968). Bu yönüyle yeni işlevselci teori elitist bir yaklaşımdır. Çünkü elitist grubun 

uyumlaştırıcı ve uzlaştırıcı yeteneğine güvenir: Avrupa bütünleşmesi sürecinde Avrupalı elitin rolü ve 

sorumluluğu son derece önemlidir. Bu süreç (Avrupa bütünleşmesi), aynı zamanda Avrupalı siyasal elitin 

kıtadaki konumunu da güçlendirmektedir. Bu görüşünden dolayı yeni işlevselci teori, aşırı elitist olmakla 

eleştirilmiştir (Karakaş, 2002, s. 23). 

Yeni işlevselci teorinin önemli temsilcileri Ernst Bernard Haas, Leon Lindberg ve Amitai Etzioni’dir. 

Haas’a göre devletler, bütünleşme yoluyla daha fazla refah elde edeceklerini ve çıkarlarını daha iyi 

gerçekleştirebileceklerini fark ettikleri zaman bütünleşme yoluna girerler. Bütünleşmek için iktisadi-teknik 

alanda başlayan sürecin siyasal alana taşınması gerekir. Haas, bunu “spill-over (yayılma)” etkisi olarak 

açıklar. Haas’a göre “spill-over” etkisi, bir alanda gerçekleşen bütünleşmenin diğer alanlarda bütünleşmeyi 

teşvik etmesi ve böylece bütünleşmenin diğer alanlara doğru genişlemesidir. Bunun için Haas Avrupa 

bütünleşme sürecini örnek verir: 1952’de kömür ve çelik alanında başlayan süreç ilerleyen yıllarda diğer 

alanlara doğru genişledi. Haas’a göre siyasi ve iktisadi seçkinler hem bütünleşmenin başlamasında hem de 

“spill-over” etkisinde önemli rol oynarlar. Nitekim Avrupa Topluluğu/Birliği süreci, 1950’lerin başında Batı 

Avrupa devletlerinin siyasi-iktisadi elitlerinin önayak olmasıyla başlamıştır (Arı, 2008, s. 444-445; Ülger,  

2010,  s. 13). 

Lindberg daha çok kolektif karar verme sistemlerine yoğunlaşmıştır. Çünkü ona göre bütünleşme, 

devletler arasında kolektif karar verme sisteminin oluşmasıdır. Elde edilen kazanımlar ve geleceğe ilişkin 

kazanım beklentisi, kolektif karar vermenin meşruiyetini sağlar ve güçlendirir. Her kolektif karar verme 

sistemi kaçınılmaz olarak kurumları ve kurumsallaşmayı gerektirir. Bu nedenle bütünleşme sürecinin (yani 

kolektif karar verme sisteminin) gelişmesi için iktisadi-teknik düzeyde işbirliği yeterli değildir, aynı zamanda 
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siyasal kurumsallaşma gerekir (Arı, 2008, s. 447-448). 

Etzioni’ye göre ise bütünleşme, yeni bir ulusüstü siyasal topluluk oluşturmaktır. Oluşan yeni ulusüstü 

siyasal toplulukta yeni bir yüksek otorite ortaya çıkar ki bu da siyasal kurumsallaşmayı gerektirir. Bu nedenle 

yeni bir ulusüstü siyasal topluluğun oluşması yani bütünleşmenin gerçekleşmesi için iktisadi-teknik işbirliği 

yeterli olamaz. Sürecin muhakak siyasal alana ve siyasal kurumsallaşmaya yayılması gerekir (Arı, 2008, s. 

449-453). 

 

SONUÇ: İŞLEVSEL BARIŞ 

İşlevselci teori, uluslararası işlevsel işbirliğini ve örgütlenmeyi benimseyen bir modelidir. Teknik-

iktisadi alanlarda işlevsel işbirliğine ve işlevsel örgütlenmeye vurgu yapması önemli olmakla birlikte, siyasal 

alanda işbirliği ve kurumsallaşmanın önemini kavrayamaması teorinin zayıf yönüdür. Yeni işlevselci teori, 

klasik işlevselci teorinin ilkelerini benimsemekle birlikte, siyasal boyuta daha fazla vurgu yapmaktadır. 

Teknik-iktisadi işbirliğinin siyasal alana taşınmasını ve siyasal kurumlaşma ile desteklenmesini önererek 

klasik işlevselci teorinin eksiğini gidermiştir. Her ikisinin ortak noktası ve amacı ise, devletler arası işlevsel 

işbirliği ve işlevsel örgütlenme yoluyla uluslararası işlevsel barışı sağlamaktır. Bu özelliğiyle işlevselci 

yaklaşım, devletler arası rekabeti ve savaşı “kaçınılmaz gerçeklik” olarak kabul eden realist yaklaşıma karşı 

önemli bir eleştiri olarak ortaya çıkıp daha çok işbirliğini, bütünleşmeyi ve barışı inceleyip analiz etmiştir. 

Hem klasik işlevselci hem yeni işlevselciliğin en önemli eksiği ise, işlevsel işbirliği-örgütlenme yoluyla 

işlevsel barışın sağlanabileceğini ileri sürerken, kapitalist dünya sistemi içinde var olan derin ekonomi-politik 

eşitsizlikleri, hakimiyet ve sömürü ilişkilerini analize dahil etmemesi ve hatta görmezden gelmesidir. Sisteme 

büyük ölçüde hakim olan sömürgeci emperyalist ülkeler ile sömürülen bağımlı azgelişmiş ülkeler arasında 

işlevsel işbirliği ve kurumsallaşma nasıl sağlanacaktır? Sömüren zenginler kulübü ile sömürülen yoksul 

ülkeler arasında işlevsel barış nasıl mümkün olacaktır? Ayrıca sürekli piyasa ve kaynak kapma yarışı içinde 

olan emperyalist ülkeler arasında işlevsel işbirliği ve barış nasıl sağlanacaktır?  

İşlevselci yaklaşım, dünya barışı için son derece önemli olan bu soruları cevaplamakta yetersiz 

kalmaktadır. Kapitalist dünya sistemi içinde var olan bu hayati sorun/çelişki çözülmediği sürece uluslararası 

işlevsel barış, bir idealist iyi niyetten öteye geçemeyecektir. Dolayısıyla, idealist işlevselci yaklaşımın önerdiği 

işlevsel barışın gerçekleşebilmesi için kapitalist dünya sisteminde var olan hakimiyet ve sömürü ilişkilerinin 

aşılması gerekir. Bu amaçla, sömürülen azgelişmiş ülkeler arasında emperyalist ülkelere karşı işbirliği ve 

örgütlenme geliştirilmelidir. Bunun yapılabilmesi için de azgelişmiş ülkelerde anti-emperyalist demokratik 

rejimler ve hükümetler kurulmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası hakimiyet-sömürü ilişkileri 

kırılabilir/zayıflatılabilir ve gerçek anlamda uluslararası işlevsel barışın önü açılabilir. 
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Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN27 

ÖNCÜ FİNANSAL BİR UYARAN OLARAK VARLIĞA DAYALI KONUT SERMAYE ENDEKSİ 

ASSET BACKED EXCHANGE HOME EQUITY INDEX AS A LEADING FINANCIAL STIMULUS 

 

 

 

ÖZ 

Finansal piyasalarda son derece popüler olan, başlangıçta ABD’de ortaya çıkan ve daha sonra da bütün 

küresel ekonomiye ve finans sistemine yayılan eşik altı ipotek temelli krizi en iyi ön gören uyaranlardan birisi 

ABX.HE endeksleri olmuştur. ABX.HE endeksleri, ipotekli konut kredilerindeki krizin yaşanması durumunda 

dahi finansal aktörlerin sözkonusu riski tahmin ederek  kar realizasyonunu sağlamaktadır. ABX. HE 

endeksleri Türk finans literatüründe yenidir ve ilk ortaya çıktığı yer olan ABD’de dahi Ocak 2006’da 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle son derece önemli olan bu finansal enstrüman konusunda acil bir 

akademik çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı; yeni olan bu finansal araçların 

hesaplanması, yorumlanması konusunda bilgi vermek ve son dönemdeki gelişmelerine değinmektir.  

Anahtar Kelimeler: ABX.HE Endeksleri, Risk Yönetimi, Finansal Piyasalar. 

JEL Kodları: F34, G15, G24. 

 

 

 

ABSTRACT 

ABX. HE index has become one of the best indicators to estimate the recent subprime mortgage 

centered financial crises rised first in the USA and then, spread the global financial and economical system. 

Despite the ongoing crisis in mortgage credits, the mentioned index provides the ability for the inventors to 

make a profit by turning the future risk foreseable. ABX. HE index is a novel issue for Turkish finance 

literature and its implementation just began in its originated country, the USA, in 2006. Therefore, there is an 

urgent need for academic studies on this highly viable financial tool. The purposes of this study are first, to 

provide the detailed information about the calculation the index and interpretation of the results and second, 

to discuss the recent developments about the regarded index.  

Keywords: ABX.HE Indices, Risk Management, Financial Markets. 

JEL Codes: F34, G15, G24. 
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1. GİRİŞ 

 ABX.HE endeksleri (Asset Backed Exchange Home Equity Indices -varlığa dayalı konut sermaye 

endeksi), eşik altı ipotekli konut pazarından borçlanılan kredilerin temerrüde düşüp düşmeyeceği ile ilgili 

olarak bilgi veren bir endekstir. İçlerinde en düşük kredi değerliliği puanı olan BBB- ile kıymetlendirilmiş 

kredilerin de yer aldığı 20 adet varlığa dayalı kıymetin pozisyonlarını takip eden ABX.HE endeksi, temerrüde 

düşen kredilerle ilgili swap (takas) işlemlerinin maliyetini ve spreadlerini hesaplamaktadır. ABX.HE 

endeksleri, ipotekli konut kredilerindeki temerrüdün yükselmesi durumunda dahi, yatırımcının olası  riski ön 

görmek suretiyle zararı minimize etmenin yanı sıra kar elde etmesine dahi imkan verebilmektedir. 

(http://www.turkishny.com).  

ABX.HE endeksi, kredibilitesi zayıf borçlulara verilen konut kredilerine dayalı kıymetler piyasalarının 

karşılaştırılmasına imkân tanımaktadır. Riski önceden görebilme ve şeffaflık yaratmak, endeksin hedefleri 

arasındadır (Wong, 2007). ABX.HE endeksleri, konut kredilerine dayalı menkul kıymetlerin 

standartlaştırılmış bir sepetinden, belirli bir algoritma ile hesaplanmaktadır. Finansal piyasalarda ABD’nin 

önde gelen bankaları ABX.HE endeksi, konut kredilerine ilişkin riskleri hedge etmek amacıyla yaygın olarak 

kullanmaktadır. Endeksteki gerileme, konut kredilerinden kaynaklanan risklerdeki artışı ve bu kredilere bağlı 

menkul kıymetlerin değer kaybetmesi anlamına gelmektedir (Türkiye İş Bankası, 2008).  

 

2. ABX.HE ENDEKSLERİNİN ÖZELLİKLERİ ve ÇALIŞMASI   

ABX.HE endeksleri, Markit firması tarafından hazırlanmakta ve hesaplanmaktadır. Piyasa değerleri, 

spread yerine fiyat temeline dayanır. Koruma satın alanlar, daha önceden saptanmış sabit oranlı aylık prim 

ödemektedirler. Her ABX.HE endeks serisi 6 ayda bir Roll edilmektedir. Roll tarihinden önce, Markit şirketi 

satıcılara en büyük 25 şirketin yer aldığı bir liste gönderir. Satıcılar, Markit firmasının kararlaştıracağı yeni 

endeks için bunların arasından bazılarını eler. Yeni endeks bileşimi, Roll tarihinden en az dört gün önce ilan 

edilir. Aynı şekilde, yeni sabit oranlar her bir piyasa yapıcı tarafından Roll tarihinden bir gün önce belirlenir. 

Her bir ABX.HE endeks sınıfı yaratılırken, geçmiş 6 ay müddetince en çok işlem gören 20 subprime mortgage 

varlığa dayalı kıymetten faydalanılır. Bu şirketlerin en az 500 Milyon $ işlem hacmine sahip olmaları gerekir. 

Ağırlıklı ortalama FICO puanlarının 660’dan az olması gereklidir. Ağırlıklı ortalama süreleri 4 yıldan fazladır, 

A dilimindekiler için ise, ağırlıklı ortalama süresi 5 yıldan fazladır. Değişken oranlı kupon ödemeleri her ayın 

25’inde yapılmaktadır. Derecelemeler, hem Moody’s hem de Standard and Poor’s tarafından yapılmakta olup, 

değerlendirme farklılığı durumunda en düşük değer kabul edilmektedir (Namura, 2005: 12). 

2006 yılında yeni ABX.HE endekslerinin ticaretine başlanmıştır. Alım-satımın yapıldığı ilk gün 5 

Milyar $’lık bir işlem hacmine ulaşılmıştır. ABX.HE endeksleri, 5 yatırım derece sınıfından oluşan bir 

endekstir. Bunlar, AAA, AA, A, BBB ve BBB- şeklindedir. AAA, en yüksek kredi değerini ifade ederken, 

BBB- en düşük kredi değeri anlamına gelmektedir. Endekslerin ilk serisi ABX.HE.06-01 adını taşımaktadır 

ve her bir yeni seri 6 ayda bir ortaya çıkmaktadır (Namura, 2005: 6). 

 

3. ABX.HE ENDEKSLERİNİN ÇALIŞMASI  

Kredi temerrüt takası (CDS) endekslerinin aksine, ABX.HE endeksleri spread yerine, önceden 

kararlaştırılmış sabit kuponlu bir fiyata göre faaliyet göstermektedir. Sabit kupon, yeni seri ortaya çıkmadan 

önce belirlenmektedir. Eğer endeksin fiyatı yazılı olan değerden farklıysa, koruma satın alan ve koruma satan 

taraflar işlem yapmaya başladıklarında kendi aralarında bir karara varırlar. Eğer verilen fiyat yazılı değerin 

altında ise, koruma satın alan, koruma satan tarafa bir ödeme yapar. Sözleşme süresi bittiğinde, koruma satın 

alan taraf, koruma satan tarafa sabit oranlı bir miktar ödemede bulunur (Namura, 2005: 7). 

 

Çizelge  1. 20 Kasım 2007 İtibariyle ABX.HE Endekslerinin  Kapanış Fiyatları 

Index  
Serie

s  
Coupon  RED ID  Price  High  Low  

ABX-HE-AAA 07-2 7 76 0A08AHAD4 68.06 99.33 68.06 

ABX-HE-AA 07-2 7 192 0A08AGAD6 36.78 97.00 36.78 

ABX-HE-A 07-2 7 369 0A08AFAD8 24.69 81.94 24.69 
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ABX-HE-BBB 07-2 7 500 0A08AIAD2 20.19 56.61 20.19 

ABX-HE-BBB- 07-2 7 500 0A08AOAD9 19.43 50.33 19.11 

ABX-HE-AAA 07-1 7 9 0A08AHAC6 72.08 100.09 72.08 

ABX-HE-AA 07-1 7 15 0A08AGAC8 42.36 100.09 42.36 

ABX-HE-A 07-1 7 64 0A08AFAC0 25.40 100.01 25.40 

ABX-HE-BBB 07-1 7 224 0A08AIAC4 18.06 98.35 18.06 

ABX-HE-BBB- 07-1 7 389 0A08AOAC1 17.47 97.47 17.24 

ABX-HE-AAA 06-2 6 11 0A08AHAB8 82.64 100.12 82.64 

ABX-HE-AA 06-2 6 17 0A08AGAB0 54.56 100.12 54.56 

ABX-HE-A 06-2 6 44 0A08AFAB2 34.92 100.12 34.92 

ABX-HE-BBB 06-2 6 133 0A08AIAB6 19.11 100.59 19.03 

ABX-HE-BBB- 06-2 6 242 0A08AOAB3 17.33 100.94 17.33 

ABX-HE-AAA 06-1 6 18 0A08AHAA1 92.14 100.38 92.14 

ABX-HE-AA 06-1 6 32 0A08AGAA9 82.19 100.73 82.19 

ABX-HE-A 06-1 6 54 0A08AFAA7 53.67 100.51 53.67 

ABX-HE-BBB 06-1 6 154 0A08AIAA4 27.61 101.20 27.61 

ABX-HE-BBB- 06-1 6 267 0A08AOAA2 24.26 102.19 24.26 

Kaynak: Electronic Reference Formats Recommended by Markit Group Limited (20 Kasım 2007) 

“Current ABX.HE Indices “,http://www.markit.com/information/products/abx.html adresinden alınmıştır. 

 

Çizelge 1 ile ilgili bazı tanımlar aşağıdaki şekildedir: 

 

* Endeks: Bu bir mortgage kredi sigorta türevleri endeksidir. 

 

* Seriler: Bu, iki ana alt başlığı kapsamaktadır: 

 

- Dilim: Değerler; AAA, AA, A, BBB ve BBB- şeklindedir. Bunlar yatırım dereceleridir. AAA, en 

yüksek kredi değerliliğine sahip en yüksek yatırım derecesini temsil ederken, A, orta düzey yatırım derecesini 

ve BBB riski yüksek ve BBB- ise en riskli subprime mortgage kredilerini göstermektedir.  

- Sürüm (Versiyon): Değerler; 06-1, 06-2, 07-1 ve 07-2’dir. 06-1, 2006 yılının ilk yarısından önceki 

kredileri ifade etmektedir. (H1 2006 veya 1H 2006). 06-2, 2006 yılının ikinci yarısına kadarki kredileri 

göstermektedir. (2H2006). 07-1, 2007 yılının ilk yarısına kadarki kredileri (1H2007) ve 23 Haziran 2007’de 

yeni ortaya çıkan sürüm ise 2007’nin ikinci yarısına kadarki kredileri göstermektedir. (2H2007) 

(http://www.generationaldynamics.com). Endeksin başlangıç tarihi sürüm (versiyon) ile belirlenmektedir. 06-

1, 19 Ocak 2006’da, 06-2, 19 Temmuz 2006’da, 07-1, 19 Ocak 2007’de yürürlüğe girmiştir. 

*Kupon: Bu, yıllık ödemedir. Bu sigortayı satın aldığınızda, her yılın başlangıcında sigorta edilmiş 

miktarın belirlenmiş yüzdesinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

* Red ID: Bu, endeks kod tanıtıcısıdır. 

 

* Fiyat: Bu, en son endeks değeridir ve yukarıdaki kupon yüzdesine ek bir prim fiyatını temsil eder. 

Bu fiyat endeksi, endeksin ilk başladığı gün daima 100 değerindedir. Yatırımcı güveninin değişmesine bağlı 

olarak bu değer de değişir. Güven arttıkça bu değer artar, güven azaldıkça bu değer de azalır. Analizcilerin 

izlediği değer de bu değerdir. 

 

* Yüksek ve Düşük Değer: Bunlar, endeks başladığından itibaren görülen endeks fiyatındaki günlük 

yüksek ve düşük değerlerdir. 

 

Bir örnek üzerinde incelenecek olursa; diyelim ki siz bir bankasınız ve sizin 10 Milyon $ değerinde 

yüksek dereceli AAA mortgage krediniz ve yine 10 Milyon $ değerinde BBB- subprime mortgage krediniz 

var. Siz, kredi verdiğiniz bazı müşterilerinizin bunları ödeyemeyeceğinden korkuyorsunuz ve sigorta yapmak 

istiyorsunuz. Eğer, 19 Ocak 2006’da yürürlüğe giren endeks sigortasını satın alırsanız, siz sadece kupon 
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fiyatını ödersiniz. AAA, en yüksek dereceli kredi durumunda, kupon değeri 11 ve sizin ödediğiniz miktar ( 

0.11 % * 10 Milyon $ ) 11.000 $’dır. Yani 10 Milyon $’lık AAA kredisi karşılında 11.000 $ ödenmiş olacaktır. 

Diğer kredileriniz ise BBB- kalitesinde ve bunlar için kupon değeri ise 242 olduğunda, sizin ödeyeceğiniz 

miktar, ( 2.42 % * 10 Milyon $ ) yani, 242.000 $’dır. Görüldüğü gibi AAA ve BBB- yatırım derecelerine bağlı 

olarak ödenen miktarlar arasında önemli farklar ortaya çıkmaktadır (http://www.generationaldynamics.com). 

 

Çizelge  2. ABX.HE Endeksinin AAA 06-2 Fiyat Endeksinin Ağustos 2006 – 23 Şubat 2007 

Tarihleri Arasındaki Değerleri 

 
Yukarıdaki grafiğe göre, 23 Şubat Cuma günü, ABX.HE AAA 06-2 fiyat endeksi 99.15 değerindeydi. 

Sizin kupon fiyatı olarak hala 11.000 $ ödemeniz gerekiyor, ancak siz aynı zamanda (( 100 % - 99.15 % ) * 

10 Milyon $ ) = 85.000 $ lık bir ek ödemede daha bulunmak durumundasınız. Yani, eğer siz bu sigortayı 

Cuma günü alırsanız, ödeyeceğiniz miktar (11.000 $ + 85.000 $) = 96.000 $ tutarında olacaktır. Aynı durum 

BBB- dilimindeki subprime krediler açısından ele alınacak olursa: 

 

Çizelge  3. ABX.HE Endeksinin BBB- 06-2 Fiyat Endeksinin Ağustos 2006 – 23 Şubat 2007 

Tarihleri Arasındaki Değerleri 

 
Yukarıdaki grafiğe göre, 23 Şubat Cuma günü ABX.HE BBB- 06-2 fiyat endeksi, 69.39 değerindeydi. 

Sizin kupon fiyatı olarak hala 242.000 $ ödemeniz gerekmektedir, ancak siz aynı zamanda (( 100 % - 69.39 

% ) * 10 Milyon $ ) = 3.061.000 $ ‘lık bir ek ödemede daha bulunmak durumundasınız. Yani, eğer siz bu 

sigortayı Cuma günü alırsanız, ödeyeceğiniz miktar, (242.000 $ + 3.061.000 $ ) = 3.303.000 $ tutarında 

olacaktır (http://www.generationaldynamics.com). 

 

4. ABX.HE ENDEKSLERİNDEKİ ÇARPICI GELİŞMELER 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s, 10 Temmuz 2007’de açıkladığı 

toplam değeri 7.35 Milyar $ olan 612 eşik altı ipotekli konut kredisi mortgage tahvilinin ardından 13 Temmuz 
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tarihinde yine 2005 dördüncü çeyrek ile 2006 dördüncü çeyrek arasından not verdiği 70 adet eşik altı ipotekli 

konut kredisi tahvilini daha izlemeye aldığını bildirmişti. Moody’s de 5.2 Milyar $’lık tahvilin kredi puanını 

kırdı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ipotekli konut kredilerine yönelik bu hareketleri uluslararası finans 

piyasalarında adeta şok etkisi yarattı. Eşik altı ipotekli konut kredilerinde 1990’lı yılların ortalarından sonraki 

en olumsuz senaryo ile yüz yüze kalan ABD’nin ipotekli konut kredisi piyasasındaki köpüğün sönmeye 

başladığı ile ilgili rivayetler endişeye yol açarak bütün kalbur üstü borsalar üzerinde etkili olmaktadır. ABD 

mortgage piyasasından gelen olumsuz haberler, ABX.HE endeksinin dip yapmasına sebep olmaktadır 

(http://www.koc.net/finans).  

ABX.HE endeksi son dönemde  yeni dipler yapmaya başlamıştır. Bu durum piyasalardaki gerginliğin 

had safhada olduğunu göstermiştir. Ellerinde subprime kredilerine dayalı tahvilleri bulunduran bankaların 

yeni zararlar yazabileceği anlamına gelmektedir. Şu ana kadar, Bear Stearns'den, HSBC'ye, Merrill Lynch'den 

Citigroup'a kadar bir çok banka ciddi zararlar açıkladı. Bundan sonra zarar yazacağı tahmin edilen bankalar 

listesinde ise ABD emlak sektöründeki bir bozulmaya karşı kırılgan olduğu belirtilen Belçika-Hollanda 

ortaklıklı Fortis, üçüncü çeyrek rakamlarını geçen perşembe günü açıklaması gerekirken raporu ileri bir tarihe 

atan ABN Amro ve yıllık bilançosunu açıklayan Royal Bank of Scotland da yer almaktadır 

(http://www.imedya.com).ABD’deki bazı bankaların aslında kredi alamayacak kadar kötü kredi değerliliği 

olan bireylere kar hırsı nedeniyle aç gözlü davranarak kredi vermesinden dolayı söz konusu kredilerin geri 

ödenmesinde problemler yaşandığı görülmektedir. Daha da vahim olan husus, bu kredileri alan müşteriler, her 

12 ayda bir bankaları tarafından değiştirilen faiz oranlarına katlanmak durumundadırlar. Örneğin 2005 yılında 

yüksek faizli kredi alanların aylık ödemeleri 2007-2008 döneminde her ay yüzde 30 ila yüzde 50 arasında bir 

artışa yol açmıştır.  

Subprime mortgage piyasasından borçlanılan kredilerin geri ödenebilirliği hakkında bilgi veren 

ABX.HE endeksi 2006 Kasım ortasından beri keskin bir düşüş içindedir. Hatta ABX.HE endeksleri 2006'nın 

sonundan bu yana hızla düşüş yaşamaktadır. Moody's ve Standard&Poor's'un yaz döneminde artan eleştiriler 

karşısında binden fazla mortgage tahvilinin kredi notlarını düşürüp negatif izlemeye alması sonrası ABX.HE 

endeksi, tarihinin en düşük seviyelerini görmüştür (http://www.referansgazetesi.com). 

BBB- derecesindeki kredilerde yaşanan büyük çalkantı artık ciddi biçimde BBB, A, A- ve hatta AA 

kredilere de bulaşmış durumdadır. ‘A’ derecesi öyle fazla riskli bir kredi notu değildir. Ancak yine kredi 

piyasasındaki çalkantılardan marjinal olarak etkilenmektedir. Aşağıdaki grafikler ABX.HE AAA 07-2, 

ABX.HE AA 07-2, ABX.HE A 07-2, ABX.HE BBB 07-2 ve ABX.HE BBB- Endekslerinin 19 Temmuz 2007 

– 20Kasım 2007 Tarihleri Arasındaki Durumunu göstermektedir.  

Grafik 1: ABX.HE AAA 07-2, ABX.HE AA 07-2 ve ABX.HE A 07-2 Endekslerinin 19 Temmuz 

2007 – 20Kasım 2007 Tarihleri Arasındaki Durumu 
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Grafik 2: ABX.HE BBB 07-2 ve ABX.HE BBB- 07-2 Endekslerinin 19 Temmuz 2007 – 20 Kasım 

2007 Tarihleri Arasındaki Durumu 

 
 

Wall Street’in izlediği ABX-HE endeksleri 2006 Ocak ayında faaliyete geçtiğinden bu yana 2008 

döneminde en düşük seviyesinde bulunmaktadır. Bu düşüş ise sigorta kontratları satanların mortgage 

iflaslarını telafi etmek karşılığında daha fazla komisyon ödemesi talep etmeye başladığı anlamına gelmektedir. 

(Http://www.kobifinans.com.tr). ABX.HE endeksleri son krizi en iyi tahmin eden gösterge olmuştur 

(https://www.finansonline.com). 7 Trilyon $’lık mortgage piyasasında ve 4 Trilyon $’lık CDO’larda 

profesyoneller, pozisyonları genelde bu ve buna benzer endekslerle hedge etmektedirler. Yani endeks, bazı 

kredi risklerini sıfırlamak için satın alınan bir çeşit sigorta rolü oynamaktadır Bu da, ABX.HE endekslerinin 

aslında bireysel yatırımcının değil, piyasa profesyonellerinin piyasası olduğunu göstermektedir 

(http://www2.gazeteoku.com). 

 

SONUÇ 

Küresel finansal sistemin amiral gemilerinden biri niteliğinde olan ve yatırım bankacılığı konusunda 

bir dünya devi olan ABD merkezli Goldman Sachs'ın kredi pazarında yaşanan zorluğa ve endüstrideki 

rakiplerinin muazzam ölçülerde zarara uğramasına karşın 2007 yılında rekor kar açıklaması büyük bir sürpriz 

olmuştur.  Bilanço sonuçlarına göre Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek geliri yüzde 79 yükselerek neredeyse 

2,9 milyar dolara ulaşmıştır. Sabit getirili yatırım gelirleri ise 4,9 milyar dolara çıkarak Morgan Stanley, 

Lehman Brothers ve Bear Stearns gibi krizde milyonlarca dolar zarara girmiş bankaların üçüncü çeyrek 

gelirlerinin toplamını da aşarak rekor kırmıştır. Üstelik Goldman'ın hisse senetleri de Temmuz ve Ağustos 

ayında şirket hisselerini vuran piyasa çalkantılarıyla adeta yüz yüze kalmamışçasına   çıkış yaşamaya devam 

etmiştir. 2007 yılı içinde ise Goldman Sachs hisseleri yüzde 14,6 değer kazanarak Wall Street bankaları 

arasındaki en iyi performansı göstermiştir.  

Goldman Sachs’ın gelirlerindeki bu yükselişle başarısının sırrı Bloomberg’de yer alan habere göre 

emlak piyasasının risklerini sigorta eden ABX.HE endekslerine yatırım yapmasına bağlamaktadır. 2006 Mart 

ayındaki kredi türbülansını önceden görerek kredibilite kazanan ABX.HE endeksi, ipotekli konut 

kredilerindeki iflasların yükselişe geçmesi durumunda dahi, yatırımcının bu riski önceden görerek kar elde 

etmesini sağlamaktadır. Goldman Sachs ABX.HE endekslerini takip ederek hangi nota sahip kredilerin geri 

ödenmeme şansının arttığını görmüştür, temerrüde düşme riskinin daha yüksek notlu kredilere sıçrayıp 

sıçramadığını izlemek suretiyle iflas olasılığı  artan kredilere dayalı tahvilleri önceden elinden çıkararak zarara 

girmekten kurtulup, tam tersine  kar elde etmiştir (http://www.referansgazetesi.com). ABX..HE endeksleri 

öncü gösterge olarak değerlendirilebilir. Çünkü yaklaşık 15 yıl önce, yani 2007-2008 döneminde önce 

ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünya ekonomisine ve finans sistemine yayılan subprime mortgage odaklı krizi 

en iyi tahmin eden göstergelerden birisi ABX.HE endeksleri olmuştur. ABX.HE endeksleri, mortgage 

kredilerindeki krizin yaşanması halinde bile, yatırımcının bu riskini önceden görerek kâr elde etmesini 

sağlamaktadır. Bu anlamda finansal piyasalarda yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken son derece önemli 

bir finansal enstrümandır.  
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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KEKE28 

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN DİJİTAL PAZARLAMA ÜZERİNE ETKİSİ 

IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON DIGITAL MARKETING 

 

 

 

ÖZ 

Pazarlama kavramı ilk çağlarda insanların gereksinimlerini gidermek amacıyla ortaya çıkan takas 

sistemini temsil etmektedir. Pazarlama kavramının tarih boyunca farklı şekillerde yorumlandığı 

görülebilmektedir. Özellikle internet teknolojilerinin gelişmesi, Endüstri 4.0 ve Blockchain gibi uygulamalar 

ile birlikte yeni pazarlama şekilleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler insanların sosyal ve iş hayatını yakından 

değiştirdiği gibi kamu hizmetlerinin de bu alanda uyum sağlamasına neden olmuştur. Günümüzde insanların 

internet üzerinden alışveriş yapması, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesi, kişisel bilgilerini paylaşması, 

önemli iş belgelerinin gönderimini sağlaması vb. olaylar normal görülmektedir. Fakat internet teknolojisinin 

alt yapısının güvenli kılınması, katılımcılar tarafından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Blockchain 

teknolojisi, dijital ortamların güvenlik sorunlarına karşı şifreleme yöntemi ve dağıtık veri tabanı ile internet 

ortamının tehditlerini en aza indirgemektedir. Bu çalışmada pazarlama, dijital pazarlama, blockchain 

teknolojisi, blockchain kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve blockchain teknolojisinin, pazarlamayı 

nasıl etkilediği incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Blockchain, Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm. 

 

 

 

ABSTRACT 

Marketing represents the barter system that emerged in order to satisfy people's needs. It is seen that 

the concept of marketing has been interpreted in different ways throughout history. After the industrial 

revolution, technology has been developing rapidly. Especially with the development of internet technologies, 

Industry 4.0, and applications such as Blockchain, new forms of marketing have emerged. These developments 

have not only changed the social and business life of people, but also caused the public services to adapt in 

this area. Today, people are shopping online, performing banking transactions, sharing personal information, 

sending important business documents etc. events appear normal. However, it is important for the participants 

to ensure that the internet structure is secure. In this context, Blockchain technology minimizes the threats of 

the internet environment with the encryption method and scattered database against the security problems of 

digital environments. In this study, information about marketing, digital marketing, blockchain technology, 

blockchain usage areas is given and how blockchain technology affects marketing is examined. 

Keywords: Blockchain, Digital Marketing, Digital Transformation. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada yeni teknolojik gelişmeler insanların iş ve sosyal hayatını yakından 

etkilemektedir. İnovasyonların art arda meydana geldiği süreçte kamu hizmetleri ve iş piyasası dijitalleşmenin 

avantajlarından faydalanmıştır. Dijitalleşme teknolojisinin kullanımı iş piyasasından sonra kamuda 

uygulanmaya başlamıştır. Çünkü kamu hizmetlerinin dijital teknoloji karşısında güvenirliğinin sağlanması 

gerektiği ortadadır. Gelişen teknoloji ile birlikte blockchain teknolojisinin bulunması ve teknolojinin hem 

işletmelere hem de katılımcılara sağladığı imkânlar sayesinde internet ortamına karşı duyulan güvenin 

artmasına neden olmuştur. Blockchain teknolojisi kullanıcılara, herkese açık, kolay erişilebilir ve dağıtık 

altyapısı ile güvenlikli bir ortam sağlamıştır.  

Pazarlama sektöründe geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama alanları yer almaktadır. Geleneksel 

pazarlama alanında firmanın ulaşabileceği kitle çoğu zaman sınırlıdır. Fakat dijital pazarlama alanında ticari 

işletmeler, internet ve bilgisayar teknolojilerinin olduğu bütün noktalara ürün ve hizmet satışı 

yapabilmektedir.  

Dijital pazarlama olgusu; ticari işletmelerin ürün ve hizmetlerini, teknolojik ürünler aracılığıyla sanal 

ortamdan pazarlanması olarak gösterilebilmektedir. Dijital pazarlama kavramının, geleneksel pazarlamadan 

farklı stratejileri bulunmaktadır. Bu stratejiler de tüketicilerin ilgisi ve özelliklerine göre 

öznelleştirilebilmektedir.  

Türkmen ve Durbilmez (2019) çalışmalarında blockchain teknolojisi ile ilgili olarak; bir işlemin veya 

veri doğrulama amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir başka sürecin tüm kopyalarının katılımcıların tamamı 

tarafından muhafaza edildiği dağıtık veri tabanları olduğunu ifade etmiştir.   

Blockchain tabanlı kripto paraların kullanımı ile birlikte dijital pazarlama alanlarının genişlediği 

görülmektedir. Dijital pazarlamada işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin alımı kripto paralar aracılığıyla 

da yapılabilmektedir. Fakat kripto paraların bütün platformlarda kullanımı yoktur. Bunun en önemli 

sebeplerinden bir tanesi olarak kripto paraların dalgalı hareketler göstermesi verilebilir.  

 

2. PAZARLAMA ve DİJİTAL PAZARLAMA  

İnsanlık tarihine bakıldığı zaman kişilerin gereksinimlerini gidermek için sürekli alışveriş ve tüketim 

yaptığı gözlemlenmektedir. İlk çağlarda alışveriş şekli kişilerin kendi gereksinimlerini belirlediği, malların 

takas edilmesi yöntemi ile gerçekleşmektedir. Fakat zamanla paranın bulunması ve kullanılması ile birlikte 

yeni bir sektör ortaya çıkmıştır. Böylece iş piyasası, ekonomi piyasası ve rekabet piyasası paranın 

kullanılmasına göre şekil almaya başlamıştır.  

1970’li yılların öncesinde pazarlama kavramı; ticari işletmelerin tüketicilere sunduğu ürün ve 

hizmetlerden kâr yapması anlamına gelmektedir (Bughin vd., 2019).  Pazarlama kavramı, insanların 

gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkan bir olgu olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda üretim ve 

perakende satış yapan ticari işletmelerin ürün ve hizmetlerini, tüketici ile bir araya getiren aracı görevini 

üstlenmektedir. Pazarlama stratejileri, üretici ve tüketicilere çeşitli avantajlar oluşturabilmektedir (Murat, 

2019).  

Almanya’da gerçekleştirilen bir fuarda Endüstri 4.0 teknolojisi katılımcılara tanıtılmıştır (Heiner vd., 

2014). Endüstri 4.0 teknolojisi ile teknolojik cihazlar arasında iletişim sağlanması mümkün olmaktadır. Bu 

bağlamda mevcut cihazlardan alınan verim ve performans miktarının yükseldiği görülmektedir. Endüstri 4.0 

teknolojisi kullanıcıların dijital ortamlardaki verilerini depolayarak, işletmelerin stratejilerinde kullanılmasına 

olanak vermektedir. Aynı zamanda kullanıcıların özelliklerine göre pazarlama stratejilerinin kullanılmasını 

sağlamaktadır (Yılmaz ve Özdağoğlu, 2020).  

Endüstri 4.0 teknolojisi sadece pazarlama ürünlerinin kullanımında sınırlı değildir. Özellikle 

sürdürülebilir enerji ve kuantum bilimlerinde Endüstri 4.0 teknolojisinin de etkisi büyüktür. Gelişmiş dünya 

ülkelerinde Endüstri 4.0 teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla ar-ge çalışmaları yürütülmeye devam 

etmektedir. Fakat bütün dünya ülkelerinde Endüstri 4.0 teknolojisinin kullanımı görülmemekte ya da altyapı 

sistemi yetersiz kalmaktadır. Sanayi devriminin ortaya çıktığı süreçten tüm dünya ülkelerine yayılması 

yaklaşık 120 yıl sürmüştür. Endüstri 4.0 ve internet teknolojilerinin yayılması 10 yılı bulmuştur (Schwab, 

2017). 
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Dijitalleşme teknolojilerinin kullanılması ile birlikte farklı sektörler, rekabet piyasasını oluşturmuş ve 

uluslararası piyasalarda yer almaktadır. İşletmelerin sanal ortamda ve bilgisayar teknolojilerinde 

gerçekleştirdiği yaptığı bütün işlemlere “dijitalleşme” adı verilmektedir (Wind ve Wajan, 2002). Dijitalleşme 

ve dijital teknoloji arasındaki farklılık Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Dijital Teknoloji ve Dijital Dönüşüm 

Konsept Açıklama  

Dijital Teknoloji Teknoloji sayesinde faaliyet süreci, pazarlama stratejileri, ürün ve 

hizmetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesinde kullanılan araç 

olarak gösterilmektedir. 

Dijital dönüşüm Dijital teknolojinin, ürün yapısı ve faaliyet organizasyonlarının, 

belli süreç içerisinde dijitale dönüşümü olarak adlandırılır. 

 

Dijital pazarlama sürecinin gelişmesinde ve gerçekleşmesinde önemli faktörler bulunmaktadır. Bunlar 

fiyat, tutundurma, insan, fiziksel kanıt, ürün ve süreç olarak gösterilmektedir (Matt vd., 2015). Bu faktörler 

dikkate alındığı zaman firmaların dijitalleşme ve dijital dönüşüm sürecine yüksek finansal kaynaklarını 

ayırması gerekmektedir. Bu sayede ürünlerini ve pazarlama stratejilerini geliştirebilmektedir (Bughin, 2015).  

Blockchain teknolojisi, dijital pazarlamada güvenlikli bir alan sağlanmaktadır. Kullanıcıların şahsi 

bilgileri, blockchain teknolojinin oluşturduğu altyapı ile kopyalanması olanaksız hale getirilmiştir. Bu 

durumda firma ürün geliştirme ve dijital pazarlama stratejileri üzerine kendilerini geliştirebilmektedir.  

 

3. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ ve TANIMI 

Blockchain teknolojisinin başta finans olmak üzere etkilemediği bir segment bulmak zor hale 

gelmiştir. Blockchain teknolojisini kullanan kripto para birimleri; ödemeler, havaleler ve döviz üzerinde güçlü 

bir etki oluşturmaktadır.  

Blockchain teknolojisi ilk defa 2008 yılında Nakamoto rumuzunu kullanan kişi ya da kişiler tarafından 

yayınlanan bir makalede kullanılmıştır. Makale “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System” adı ile 

yayınlanmıştır. Nakamoto (2008) araştırmasına göre ilk kripto para olan “Bitcoin”, blockchain teknolojisi ile 

kullanımı güvenli bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu sayede blockchain teknolojisi, dijital para birimlerinin 

kullanılmasında, güven oluşturmaktadır. Fakat blockchain teknolojisi sadece kripto paraların kullanımını 

sağlayan bir sistem değildir. Blockchain teknolojisi uluslararası piyasaların temelini değiştirebilecek önemli 

teknolojiye sahiptir.  

Blockchain teknolojisinden önce uluslararası geçerliliği sağlanmaya çalışılan çok sayıda dijital para 

uygulamaları yapılmaya çalışılmıştır. Fakat teknolojik bulgulara göre dijital para kullanımının güvenlik değeri 

zayıf çıkmıştır. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ‘’double spending (çift harcama)’’ olarak 

gösterilmektedir. Çift harcama sorunu; dijital para kullanıcılarının kaynaklarını farklı alım ve satım 

işlemlerinde kullanması şeklinde belirtilmektedir (Pisa ve Juden, 2017).     

Sanal ortamda kullanılan dijital paralar, diğer sanal ortamda kullanılan veriler ile aynı konumda 

bulunmaktadır. Bu bağlamda dijital paraların kopyalanıp, çoğaltılması kolay olmaktadır. Örneğin bir docx 

dosyasının başka bir kişi ile paylaşılması, docx dosyasının kopyalanarak çoğalması anlamına gelmektedir. 

Esas dosya kişinin bilgisayarında bulunsa da kopyalar kendi aralarında çoğaltılabilmektedir. Aynı durum 

dijital para ile kıyaslandığında, kripto değerler için tehlike arz etmektedir (Yavuz, 2019). Bu bağlamda 

blockchain teknolojisi çift harcama probleminin önüne geçilmesinde önemli bir adım olmuştur. Blockchain; 

sanal ortamda güvenlik sorunlarına karşı basit bir ağ üzerinden, şifrelenmiş verilerin bulunduğu veri tabanıdır. 

Blockchain teknolojisinin diğerlerinden farklı olan özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir;   

 

• Eşten Eşe (Peer to Peer P2P) Ağ: P2P eşler arası ve eşten eşe anlamını taşımaktadır. P2P 

sistemine göre iki veya daha fazla katılımcının, bireysel bilgilerinin senkronize edilmesi ile kopyası 

oluşturulmaktadır. Bu sayede istemciler birbirlerini doğrudan görebilir ve isteklerini onaylayabilmektedir. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

149 

Eğer sistemden bir katılımcı hata verir ya da çıkarsa, işleyiş aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Bu 

bağlamda ağ sisteminin üzerindeki ana merkezin etkisi kaldırılmış olur ve katılımcılar birbirlerine bağlı olur. 

P2P aracılığı ile telif hakkı bulunan dosyaların paylaşımı, kripto para alışverişi, vs. gibi alanlarda kullanılması 

güvenli bir ortamı sağlamaktadır. Merkez otoriteci ağ sistemi ile P2P arasındaki fark Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                       (a)                                     (b) 

 

(a)                                             (b) 

Şekil 1: Merkez Otoriteci Ağ Sistemi ve Eşten Eşe Ağ Sistemi  (a: Sunucu Tabanlı ağ; b: Eşten 

eşe ağ) 

Kaynak: Pisa ve Juden, 2017. 

 

• Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT): DLT teknolojisi blockchain veri tabanında yer alan 

katılımcıların hareketlerini kaydeden dijital sistemdir (Şafak vd. 2021) DLT sisteminde 3 çeşit ağ kullanımı 

görülebilmektedir. Bunlar Şekil 2’de görüldüğü gibi merkezi ağ, merkezi olmayan ağ ve dağıtılmış ağ olarak 

belirlenmiştir. Günümüzde en yaygın görülen sistem merkezi ağ olarak gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Ağ Modelleri 

Kaynak: Yavuz, 2019. 

 

Şekilde yer alan ağ sistemlerinde katılımcıların verileri sunucularda toplanır. Elde edilen veriler 

istemcilere dağıtılmaktadır. Katılımcıların bilgileri eş zamanlı senkronize edildiği için merkezi ağdan 

oluşabilecek problemler en aza indirgenmektedir. 

 

• Mutabakat Mekanizması (Consensus Mechanism): DLT teknolojisindeki teknolojik araçların 

blockchain sisteminin üzerinde eşlenik bir kopyası yer almaktadır. Eşlenikliğin sağlanabilmesi için mutabakat 

mekanizmasının kullanılması ve çok sayıda katılımcının yer aldığı ağ sisteminde yapılan işlemlerin geçerli 

olabilmesi için belirli kuralların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu kuralların yerine getirilmesi ve 

tarafların hem fikir olması mutabakat mekanizmasını oluşturmaktadır. Blockchain teknolojisinde en yaygın 

kullanılan mutabakat teknoloji yaklaşımları ‘’Proof of Work’’ ve ‘’Proof of Stake’’ olarak gösterilmektedir.  

 

• Kriptografi (Crytography): Sanal ortamda kişilerin bireysel verilerine ulaşması için kimliğini 

doğrulaması gereken dijital imzalarının yer alması gerekmektedir. Dijital imzayı, kullanıcının kendisi 
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oluşturmaktadır. Blockchain sisteminde dijital imza doğrulandıktan sonra ‘’hash’’ adı verilen şifreleme 

yöntemiyle benzeri olmayan dijital imza meydana getirilir. Bu uygulamalar bütün katılımcılara sağlanarak 

blok zincir haline getirilmektedir. 

 

 4. BLOCKCAHIN TEKNOLOJİSİ KULLANIM ALANLARI 

Blockchain teknolojisi genel olarak kripto para piyasasında kullanılmaktadır. Fakat genel ve özel yapı 

şekillerinde amaca yönelik tasarlanabilmektedir. Blockchain teknolojisinin genel ve izinsiz kullanımı kripto 

para piyasasında görülmektedir. Kripto bilgilerine bütün katılımcılar izinsiz ulaşabilir ve bu ağ üzerinden 

alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda genel ve izinsiz ağda yapılan işlemlerde merkezi 

otorite bulunmadığı için işlemler üzerinde de müdahale olmayacaktır. Blockchain ağında özel ve izinli 

kullanım şeklinde tek bir kuruluş bulunmaktadır. Kurumun izin verdiği kişi, kişiler ya da kuruluşlar ağa 

erişebilmektedir. Buna ek olarak özel ve izinli kullanım şeklinde merkezden müdahale edilebilir. Bu sistemi 

genellikle, banka, kamu hizmetleri ve çeşitli sektördeki firmalar kullanabilmektedir (Fanning ve Centers, 

2016).  

Blockchain teknolojisi kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. İlk blockchain kullanımı, 

kripto para birimi olan “Bitcoin” Nakomato tarafından gerçekleştirilmiştir. Nakomato 2008 yılında 

yayınladığı makaleye göre dijital paraların güvenli olmasını sağlayan altyapı sistemini, blockchain teknolojisi 

ile başarmıştır (Nakomato, 2008).  

 

4.1. Blockchain Teknolojisinin Dijital Para Üzerinde Kullanılması  

Dijital para kavramı ilk defa 1980’li yıllarda fikir olarak ortaya atılmıştır. Dijital para olgusunun 

düşünce olmaktan uygulamaya geçişi 1990’lı yıllarda başlamıştır. 1998 yılında bir bilgisayar mühendisi ‘’B-

Money’’ olgusunu ortaya çıkartmıştır. Bu fikir Nick Szabo tarafından geliştirilmiştir (Yavuz, 2019).  

Kripto para ilk ortaya çıktığı zaman merkez ağ sisteminde uygulanması planlanmıştır. Fakat zaman 

içerisinde P2P teknolojisi ile dağıtık sistem üzerinde modelleme çalışması yapılmıştır. Satoshi Nakamoto, 

blockchain teknolojisinde, kripto parayı öneren ilk kişi ya da kişiler olarak gösterilmektedir. 

 

 4.2. Bitcoin 

Bitcoinin kripto para biriminde kısaltması ‘’BTC’’ olarak gösterilmektedir. BTC’nin değeri euro ve 

dolar gibi belirlenebilmektedir. Buna ek olarak kripto formundan, somut para birimine çevrilebilmektedir. 

Bitcoin birimini kabul eden işletmelerde, direkt olarak ürün ve hizmet satın alınabilmektedir. 

Bitcoin’in alt yapısını blockchain teknolojisi oluşturmaktadır. Blockchain teknolojisi ile Bitcoin’e 

herkes ulaşabilir, hakkında bilgi alabilir ve alım satım işlemlerinde kullanabilmektedir. Blockchain sisteminde 

katılımcıların bitcoin ile gerçekleştirdiği bütün hareketler kayıt altına alınabilmektedir. Ayrıca blockchain 

sistemi ile çok sayıda katılımcının gerçekleştirdiği hareketler blok yapı şeklinde birbirlerinin sonuna eklenerek 

zincir yapı oluşturmaktadır (Bitcoin Developer Guide). Blockchain yapısının basitleştirilmiş hali Şekil 3’te 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Blockchain Yapısı 

Kaynak: Khalilov vd., 2017 
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Kripto para piyasasında kullanılan blockchain teknolojisinin iki çeşit altyapısı bulunmaktadır. Bunlar 

genel ve herkese açık, özel ve şifreli olarak gösterilmektedir. Genel ve herkese açık yapıda; katılımcıların 

gerçekleştirdiği işlemlerde merkezi otorite bulunmamaktadır.  

Blockchain teknolojisinde katılımcıların gerçekleştirdikleri işlemlerin ortamda kayıt altına alınması 

çok önemlidir. Buna göre katılımcılar kendi aralarında 2P2 işlemlerini gerçekleştirirken, blok zincir 

uygulamasının gerçekleşmesini de sağlamaktadır.  

 

4.3. Akıllı Sözleşmeler, Finans ve Kamu Hizmetlerinde Blockchain Uygulaması 

Blockchain teknolojisi yapısı sayesinde finansal, kamu ve özel sözleşmelerde güvenlik altyapısını 

oluşturabilmektedir. DLT teknolojisi sayesinde işlerin hızlanması ve finansal kaynakların korunmasında etkili 

bir yöntem olarak görülmektedir. Dijital dönüşümden önce finansal aracılık veren hizmetler; para 

transferlerini merkezi bir kurum aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bu kurumlar bankaların verilerini kendi 

sisteminde tutmaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5’te blockchainden önce ve sonra işlem süreci gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Mevcut Fon Sistemi 

Kaynak: Pisa ve Juden, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Bitcoin ile Transfer 

Kaynak: Pisa ve Juden, 2017. 

 

Şekil 4 ve Şekil 5’te uluslararası finansal işlemler gösterilmektedir. Ülkelerin birbirine yaptığı transfer 

işlemlerinde farklı kurumlar aracılık etmektedir. Bu durumda yapılan işlemlerin eş zamanlı olması ve sürekli 

kayıt altında tutulmaya çalışılması, finansal maliyetlere neden olmaktadır. Blockchain teknolojisi ile DLT 

sistemi ile gerçekleştirilen işlemler (Şekil 5), verilen hizmetin ve depolama sürecinin kalitesini artırmaktadır. 

Blockchain teknolojisi ile oluşturulan akıllı sözleşmeler, çoğu sektörde popüler olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ABD ve Avrupa’da blockchain tabanlı akıllı sözleşme 

uygulamaları oldukça yaygındır. Buna ek olarak blockchain altyapısının geliştirilmesi için ar-ge çalışmalarına 

fon sağlanmaktadır. Teknoloji ürünleri bütün sektörlerde kullanılabilmektedir. Bu açıdan iş piyasasında 
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sürdürebilir yapının oluşması mümkündür (O’Dair ve Beaven,  Ramachandran ve Rehermann, 2017; Niforos, 

2017).  

Blockchain teknolojisi 2008 yılında kripto paraları alım satım işlemlerinde ve dijital ortamda alışveriş 

imkânı üzerinde tasarlanmaktadır. Blockchain teknolojisi üzerinde kamu, sanayi ve özel sektör alanlarında 

çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda blockchain teknolojisiile yapılan 2000’den 

fazla paten başvuruşu ve 1,5 miyar dolar girişim fonları sağlanmıştır (Niforos, 2017). Blockchain teknolojisi 

ile yapılan farklı platformlar Tablo 2’de gösterilmektedir.(Hyperledger, 2022; Bigchaindb, 2022; Corda 2022; 

Multichain 2022; Quorum 2022.). 

 

Tablo 2: Blockchain Teknolojisi ile Kurulan Platformlar ve Uygulama Alanları 

Platform Adı Uygulama İçeriği 

Hyperledger Project Uluslararası gerçekleştirilen ticari işlemlerin; kullanıcıların 

bilgisi dahilinde hızlı ve kaliteli bir şekilde 

gerçekleştirmesini sağlamaktadır.  

Bigchaindb DLT teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen sistemdir. 

Uygulama katılımcıların aldığı hizmetin hızlandırılmasını 

amaçlamaktadır. 

Corda  Corda, DLT tabanlı, özel giriş izni isteyen bir platformdur. 

Firmalar arasında akıllı sözleşme uygulamalarını 

gerçekleştirmektedir.  

Multichain Finans sektöründe kripto paraların alım satım işlemlerini 

sağlayan özel izinli blockchain tabanlı platformdur.  

Quorum Finans sektöründe kripto paraların alım satım işlemlerini 

sağlayan özel izinli blockchain tabanlı platformdur. 

 

21. yüzyılda blockchain tabanlı özel/izinli ve genel/kullanıma açık tabanlı platformların kullanımları 

oldukça yaygın görülmektedir. Özellikle finansal işlemlerde blockchain teknolojisinin entegre edilmesi, 

sektörleri ve kamu hizmetlerini olumlu yönde etkilemektedir.  

 

5. BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ ve PAZARLAMA 

Blockchain teknolojisi, kripto para birimi olan bitcoinin ortaya çıkması ile daha tanınır hale gelmiştir. 

Blockchain teknolojisi aracılığıyla kişiler dijital ortamda kripto para piyasasını güvenli bir şekilde 

kullanabilmiştir. Bu bağlamda blockchain teknolojisi ile yeni bir piyasa ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak 

blockchain teknolojisi internet ortamında insanlara güvenli bir alışveriş imkânı sağlamıştır.  

Literatüre bakıldığı zaman blockchain teknolojisi kullanıcı işlemlerin şifrelenmesini ve zincirli yapısı 

ile kullanıcıların takibinin kolaylaşmasını sağlayan önemli bir teknoloji haline geldiği görülmektedir. 

Blockchain teknolojisi birbirinden bağımsız merkezlerden çok sayıda işlem yapılmasını sağlayarak ticari 

firma ve tüketiciyi bir araya getiren güvenli bir ortam oluşturmaktadır. Aynı zamanda blockchain teknolojisi 

her geçen gün yeni teknolojiler ile daha ileriye adım atılmasına olanak sağlamaktadır. 

Blockchain teknolojisi giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de bu teknoloji 

sayesinde veriler daha kolay işlenmekte daha güvenilir olmaktadır. Blockchain sayesinde işletmeler güvenli 

bir dijital bir deftere sahip olabilmektedir. Bu sayede kurum kendi açısında önemli olan bilgilere daha kolay, 

hızlı ve güvenli erişim sağlayabilmektedir. İşlemede izlenebilirliğin ve de şeffaflığın artması başarıda önemli 

bir basamak olacaktır. Blockchain teknolojisi sayesinde elde edilen bu avantajlardan yalnızca finans veya 

teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumlar değil sağlıktan yükseköğrenime, gayrimenkulden medyaya 

kadar birçok sektörün faydalanması mümkündür.  

İletişim günlük yaşamın en önemli ihtiyaçlarından biridir. İletişim aynı zaman bir güçtür. İletişim bir 

yandan kişisel hayatı kolaylaştırırken diğer yandan pazarlama faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymaktadır. 
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Bu açıdan bakıldığında medya bireylerin yaşamlarına farklı deneyimler katarken ayrıca günlük yapılması 

gereken işlerin gerçekleştirilmesinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 

iletişimde en başta gelen unsurların başında medya gelmektedir. Günümüz medyasında en önde gelen 

unsurlarından biri de içerik üretimidir. Oluşturulan içerikler sayesinde bunları yapan kişi ya da kurumlar para 

kazanmaktadır.  Bu yüzden içeriklerin lisanslanması çok önemli hale gelmiştir. Medyada oluşturulan 

içeriklerin önemli bir kısmı dijital olarak hazırlanarak yine dijital olarak pazarlanmaktadır. Bu alanda 

blockchain teknolojisi ile medya içeriklerinin hakları ve sahipliği değiştirebilir. Böylece bir pazar alanı daha 

ortaya çıkmış olmaktadır.  

Gayrimenkul insanlar tarafından genelde sağlam ve faydası diğer yatırım araçlarına göre yüksek 

olduğu düşünülen bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Gayrimenkuller pek çok ülkede kişilerin en büyük 

varlık yatırımlarını meydana getirmektedir. Gayrimenkul sadece bu günün yatırım aracı değil, gelecek 

nesillere bırakılan bir yatırım aracı olarak da düşünülür. Bununla birlikte bir süredir yatırımcılar fiziki olarak 

gayrimenkul satın alıp bunu bir yatırım aracı olarak elde tutmaktan daha çok, gayrimenkule dayalı sermaye 

piyasalarında işlem gören bir yatırım unsuru olarak görmektedirler. Blockchain teknolojisi ile gayrimenkul 

sektöründeki borç sağlayıcılar ve komisyoncular gibi aracılar ortadan kaldırılmaktadır. Bu sayede güvenlik, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik artmaktadır. Aynı zamanda küçük yatırımcılar piyasaya güvenli bir şekilde 

doğrudan erişim sağlayabilmektedir. Örneğin ilk olarak ABD’nin Miami belediye başkanı, halkın emlak 

vergileri gibi diğer belediye ücretlerinin ödemesinde kripto para biriminin kullanılabilmesine yeşil ışık yakmış 

ve kısa bir süre sonra ilk kez Miami'deki bir daire kripto para ile bir alıcıya satılmıştır.  

Gayrimenkul piyasasında blockchain kullanılması dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu 

yenilikçi teknoloji ve veri iletimi gayrimenkul işleminin tüm aşamalarına hız ve güven katarak aynı zamanda 

basitleştirir. Örneğin bir arazinin kime ait olduğu yolsuzluğun yaşandığı olduğu ve şeffaflığın bulunmadığı 

yerlerde karmaşık hale gelmektedir. Bu aşamada blockchain, gayrimenkullerin ve tapuların durumunu 

görselleştiren, gayrimenkullerin veya arazinin geçmişine tam erişim sağlayan bir araç olarak da görülebilir. 

Bu durum tüm gayrimenkul işlemlerini bankalar, komisyoncular, alıcılar ve satıcılar tarafından daha güvenilir 

hale getirmektedir. Çünkü blockchain üçüncü tarafların müdahalesini gerektirmeyen akıllı sözleşmelerin 

kurulması yoluyla benzersiz bir hıza sahiptir. Bu şekilde dijital hale getirilmiş sözleşmeler bazı yönlerden 

kâğıt üzerinde yapılan sözleşmelere çok benzer. Bununla birlikte dijital hale getirilmiş sözleşmeler, içerdiği 

tüm bilgilerin güvence altına alınmış olması ve uygunsuz olarak değiştirilmesine kesinlikle izin vermemesi 

yüzünden oldukça güvenlidir. Ayrıca söz konusu olana bu dijital değer alışverişlerinde ortaya çıkan tüm 

muhasebe işlemleri otomatik olarak blok zincirine kaydedilerek bu değer alışverişleri görünür ve değişmez 

hale getirir.  

Klasik gayrimenkul ticaretine bakıldığında öncelikle listele oluşturulur. Satıcılar ve alıcılar bu listelerle 

birbirine ulaşmaktadır. Blockchain teknolojisi ise gayrimenkul ticareti için yeni yollar sunarak ticaret 

platformlarının ve internet ortamındaki pazarlarda gayrimenkul işlemlerini daha kapsamlı bir şekilde 

desteklemesini sağlamaktadır. Blockchain teknolojisinin dönüştüreceği gayrimenkul teknolojisi sayesinde 

müşteri ve satıcıların aralarında yürütmek zorunda olduğu işlemleri bir avukata, emlakçıya veya banka gibi 

aracı finans kurumlarına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebileceği anlaşılmıştır.  

Yakın bir zamanda kiralık dairelerin, tatil için hazırlanmış evlerin, devre mülklerin tamamının bir blok 

zincirde satın alınacağı düşünülmektedir. Zaten blok zincir tabanlı gayrimenkul ticareti; alıcılar, satıcılar ve 

yatırımcıların birbirleriyle kolayca etkileşime girmesi, mülkler hakkında bilgi edinmesi açısından bir 

popülerlik kazanmaktadır. Bunun altında yatan temel faktörlerin başında Dağıtılmış Defter Teknolojisinden 

(DLT) yararlanarak, daha fazla şeffaflık yoluyla güvenin artması gelmektedir. Gayrimenkul ticaretinde bir 

web sitesinin, bir acentenin, bir listenin güvenli olması zorunludur. Ayrıca blockchain sözleşme süreçlerini 

hızlandırır, zamandan tasarruf sağlar ve maliyetleri düşürür. Günlük gayrimenkul işlemlerinin oranı çok büyük 

olduğundan, ortak bir kiralama ve satın alma veri tabanı her zamankinden daha fazla gerekli hale gelmiştir ve 

blockchain bunu sağlayabilir. Geleneksel bir veri tabanını blok zinciri tabanlı bir sisteme yükseltmek, 

komisyoncuların ve aracıların bir mülkün tüm işlem geçmişini görebileceği çok daha şeffaf bir defter sistemi 

oluşturacaktır. 
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Blockchain teknolojisi gayrimenkul ticaretinde aracıların azalmasına yol açarak tasarruf 

sağlayabilecektir. Çünkü alıcı ve satıcı haricinde olan brokerler, avukatlar ve bankalar uzun zamandır emlak 

ekosisteminin bir parçasıdır. Fakat blockchain gayrimenkul işlemlerine katılan oyuncularda bir değişime yol 

açmaktadır. Brokerler ve bankalar gibi aracıları ortadan kaldırmak, alıcı ve satıcıların bu aracılara ödenen 

komisyon ve ücretlerden tasarruf etmelerine neden olacaktır. Bu durumda aynı zamanda söz konusu aracılar 

ile satıcı ve alıcı arasındaki ileri geri hareketler kesileceğinden süreç çok daha hızlı olacaktır.  

Blockchain teknolojisi gayrimenkulde kısmi mülkiyete izin verir ve gayrimenkul yatırımının önündeki 

engelleri de azaltır. Tipik olarak mülk edinmek, önceden önemli miktarda para gerektirmektedir. Alternatif 

olarak, yatırımcılar daha büyük mülkleri elde etmek için paralarını bir araya getirebilirler. Blockchain 

sayesinde yatırımcılar, uygun gördükleri şekilde tokenler ile çok küçük bir kısmını bile alıp satabilmektedir. 

Ayrıca kısmi mülkiyet ile yatırımcılar, mülklerinin bakım ve kiralama gibi durumları yönetme zorunda 

kalmayacakladır. Çünkü bakım bile tek başına önemli maliyetlere neden olabilir veya kiracılarla uğraşmak 

zahmetli bir çaba olabilecektir. 

Küresel gayrimenkul trilyonlarca dolar değerindedir fakat bu alanda zengin ve büyük şirketlerin 

hâkimiyeti az değildir. Blockchain teknolojisi sayesinde, işlemlerin daha şeffaf, güvenli ve adil hale getirildiği 

pazara daha fazla insanın erişmesi mümkündür. Gayrimenkul işlemleri, işin çoğunu yapan blockchain destekli 

platformlarla sonunda gerçekten eşler arası faaliyetler haline gelebilir. 

Seyahat ve turizm sektöründe örneğin uçak bileti satışlarını, uçak bakımı veya havalimanı işlem 

kayıtlarını güvenli bir şekilde saklayıp düzene sokmak için blockchainden yararlanmak mümkündür. Yine 

otomobil satıcıları, kiralayıcıları, parça satıcıları dolandırıcılığın önlenmesi ve erişim kolaylığı için tüm 

bilgileri blockchain üzerinde kaydedilebilir ve evrak işlerini en aza indiren basitleştirilmiş bir satış sürecinden 

yararlanabilir. 

Günümüzde özellikle para dolandırıcılığı artmaktadır. Bu anlamda blockchain bankacılık ve finansı 

ilgili her şeye yardımcı olma kapasitesine sahiptir.  

Sağlık hizmetleri açısından blockchain, hem hasta, hastane ve klinik bilgilerinin hem de yapılan 

harcamaların uçtan uca saha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu durum bir hastanın kendi sağlık bilgilerine 

daha kolay ve güvenli bir şekilde sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Blockchain neredeyse sınırsız olan teknolojisinden eğitim kurumları da rahatça yararlanabilir. Örneğin 

yükseköğrenimde kayıtların tutulması ve akreditasyon işlemleri için blockchainden büyük ölçüde 

yararlanabilir. Kurumlar ve öğrenciler kendi verilerinin kontrolünü elinde tutabilecek ve uygun gördükleri 

şekilde bu verilere erişim sağlayabileceklerdir. Bu durum verilerin evrenselleştirilerek platformlar arasında 

standart hale getirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda sürekli olarak güvenilir ve denetlenmesini de 

sağlayacaktır.  

Tedarik zincirleri ve gıda endüstrisi şirketleri arasında da verimliliği artırmak için blockchain 

teknolojisine olan ilgi çarpıcı bir şekilde artmaya başlamıştır. Önceleri tedarik zincirleri ve gıdada 

blockchainden pek fazla söz edilmezken şimdilerde bu terime giderek daha sık bir şekilde rastlanmaktadır. 

Günümüzde pek çok büyük şirket blockchainin gıda tedarik zincirlerini nasıl iyileştirebileceğini keşfetmeye 

çalışmaktadır. Bunların arasında  dünya çapında şubeleri olan Amerika Birleşik Devletleri meşeli mega 

perakendeci Walmart gelmektedir.  

Gıda ve tedarik zinciri endüstrisinde faaliyet gösteren bazı şirketler blok zincir teknolojisinin kendi 

kayıtlarını güvenli bir şekilde tutmak için kullanılabileceğine inanmaktadır. Örneğin bir çiftçinin blok zincire 

bir kayıt girebileceği ve kullandığı bir nakliyecinin bir kargo kapasitesine ulaşılıp ulaşılmadığını hemen 

belirleyebileceği ifade edilmektedir.  

Gıda tedariki yapan işletmeler kendi kayırlarını kendileri yapıp sadece kendileri izlemektedirler. 

Aslında gıda sisteminin her bölümü bunu kendi yöntemiyle ayrı gerçekleştirmektedir. Bazen bu işlemleri kâğıt 

üzerinde veya birbiriyle haberi olmayan sistemler üzerinde yapmaktadırlar. Bu nedenle gıda tedarikinde asla 

tam bir görüşe sahip olmak mümkün değildir. Blockchain, bu sistemleri birbirine bağlamada, onları 

hızlandırmada ve ülke çapında akışı iyileştirmede iletişim halinde olmalarına yardımcı olabilecek bir yapıya 

sahiptir. Çünkü özellikle kayıtların elle aranması gereken kâğıt sistemleri söz konusu olduğunda, tedarik süreci 

her an bozulmaya hazırdır. Blockchain teknolojisin bu alanı iyileştirme olanakları sınırsız görünmektedir.  
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Pazarlama stratejilerinde tüketicilerin ilgisinin çekilebilmesi için bütün kaynakların verimli bir şekilde 

kullanılması etkili olmaktadır. Bu bağlamda dijital ortamlardan elde edilen tüketici verileri; satıcıların 

ürünlerini geliştirme ve pazarlama stratejileri uygulamasında etkili bir rol oynamaktadır. Bu verilerin elde 

edilmesi tamamen yasal yollarla sağlanmaktadır. Ticari firmalar dijital ortam üzerinden gerçekleştirilen 

alışverişlerde tüketicilerin onayları ve yargının belirlediği yasal şartlar doğrultusunda bilgilerini kendi veri 

tabanlarında korumaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi blockchain teknolojisi sayesinde 

olmaktadır.  Firmalar, tüketici verilerine göre çeşitli analizler yapılarak, pazarladıkları ürün ve hizmetler 

üzerinde tüketicilerin istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirebilmektedir.  

Dijital pazarlama stratejilerini kullanan firmalar tüketicilerin verilerini bütün platformlardan onay 

alarak elde edebilmektedir.  Bu platformlar sosyal medya, web siteleri, mobil uygulamalar ya da aracı 

kurumlar olabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Facebook sosyal medyasının kurucusu olan Mark Zuckerberg, 

kullanıcıların kişisel bilgi verilerini çalınmaması adına blockchain teknolojisini kullanarak altyapısına tekrar 

düzenlemiştir. Böylece dijital pazarlamada haksız rekabetin önüne geçilmiştir.   

Reklam uygulamaları ile en çok dijital pazarlamada tüketicilerin dikkati çekilmektedir. Çünkü dijital 

pazarlamada reklamcılık olayı tamamen görselliğe dayalıdır. Fakat reklam uygulamalarının işe yaraması için 

hedef kitleye ulaşması gerekmektedir. Bu sayede reklam uygulamaları ile tüketicilerin ilgisi daha kolay 

çekilmektedir. Fakat reklamlara maruz kalmak istemeyen tüketiciler blockchain teknolojisi ile kendi 

çözümlerini oluşturabilmektedir. Bunun için aracı siteler ya da uygulamalar bulunmaktadır.  Bu konuda en 

gelişmiş ve bilinen tarayıcının adı Brave olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda söz konusu tarayıcının 

kendine ait kripto para birimi de bulunmaktadır. 

Dijitalleşme ve internet teknolojileri ortaya çıktığı zaman bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. 

İnternet teknolojilerinin ilk dönemlerinde tüketiciler dijital pazarlamaya sıcak bakmamaktadır. Çünkü dijital 

ortamda paylaşılan verilerin kopyalanması oldukça kolaydır. Bunun en bilinen örneği de müzik korsanlığı 

olarak gösterilmektedir.  İnternet ortamındaki dosyaların lisansları kopyalanabildiği için sanat camiasında 

ekonomik kriz meydana getirmiştir. Fakat blockchain teknolojisi ile ses ve görüntülü videolar da telif hakkı 

kavramı ortaya çıkmaktadır. Böylece tüketiciler belirli platformlar üzerinden lisanslı dosyalara 

ulaşabilmektedir. Ayrıca güvenli ödeme ortamı ile satıcı ve tüketici bir araya gelebilmektedir. Bu sayede 

blockchain teknolojisi ile dijital pazarlama sektörü gelişerek kullanıcılarına güvenli bir ortam oluşturmanın 

yanı sıra satıcılara da pazarlama stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktadır. 

 

6. SONUÇ 

Sanayi devriminin gerçekleşmesi ve dünya ülkelerinin teknolojik gelişmelere ayak uydurması, modern 

çağın oluşmasında önemli bir nokta olarak gösterilmektedir. Bu süreçte iş hayatı ve sosyal hayat, teknolojinin 

gelişmesine göre farklılık göstermiştir. Böylece teknoloji ürünleri insanların hayatına entegre edilerek, 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.  

Almanya’da bir fuarda tanıtılan Endüstri 4.0 teknolojisi ile kullanılan makinaların ve internet 

teknolojilerinin yapısı büyük ölçüde değişim göstermiştir. Endüstri 4.0 teknolojisinin tanıtılması ile birlikte 

gelişmiş ülkeler, söz konusu teknoloji hakkında ar-ge çalışmalarını başlatmıştır. Aynı zamanda ülke sınırları 

içerisindeki altyapının geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede insanların iş ve sosyal hayatı daha kolay bir 

noktaya gelmiştir.  

Endüstri 4.0 teknolojisi ile dijitalleşme ve dijital dönüşüm çalışmaları görülmektedir. Firmalar 

geleneksel pazarlamanın ulaşamayacağı noktalara, dijital pazarlama ile ulaşmayı başarmıştır. Dijital 

pazarlama alanı yeni ortaya çıkan bir olgu olduğu için strateji çalışmaları gerçekleştirilmeye devam 

etmektedir.  

2008 yılında Nakamoto’nun yayınladığı makale ile blockchain tabanlı kripto paranın kullanılmasıyla 

yeni bir çağın temelleri atılmaya başlamıştır.  

Blockchain teknolojisi, kullanıcılarına sunduğu altyapı ile kamu ve özel sektörde yer alan dijital 

sistemlerin gelişmesinde öncü olmuştur. Blockchain teknolojisi ilk olarak insanların hayatına kripto para 

birimi olan Bitcoin ile girmiştir. Blockchain altyapısı Bitcoin ile tanıtılmış olsa da farklı sektörlerde 
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kullanabileceği görülmektedir. Bu bağlamda devlet ve özel sektör çalışmalarının sürdürülebilir olması ve 

blockchain teknolojisinin geliştirilmesi önemlidir.  

Blockchain teknolojisinden önce dijital pazarlama sektöründe kullanıcıların bireysel bilgilerini mağaza 

ve sanal ortam ile paylaşması tehlikeli olabilmektedir. Çünkü blockcahin teknolojisinden önce geliştirilen ağ 

sistemi ile güvenlik yapısı yetersiz bulunmaktadır. Bu yüzden firmalar dijital pazarlamanın avantajlarından 

tam anlamı ile faydalanamamaktadır. Örneğin; kullanıcılar dijital ortam üzerinden özel bilgilerini paylaştığı 

zaman, bilgileri kopyalanıp kullanılabilmektedir. Bu yüzden kullanıcılar dijital ortamdan bilgilerini 

paylaşamadığı için alışveriş yapamamaktadır. Böylece firma ve kullanıcı arasında güven açığı oluşmuştur.  

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkmasından sonra iş hayatı ile entegre edilmesi, firmaların yararına 

olmuştur. Dağıtık merkezci ağ ve P2P teknolojisi sayesinde; kullanıcıların bilgileri kopyalanmadan ya da çift 

harcama sorunu meydana gelmeden güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamaktadır.  

 

Blockchain teknolojisi satıcı ve tüketiciyi güvenli bir ortamda buluşturmaktadır. Buna ek olarak alt 

yapının sağladığı olanaklar ile dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu durumdaki 

en önemli etken tüketicilerin kendi rızaları ile hukuk çerçevesi içerisinde vermiş olduğu kişisel bilgilerinin 

paylaşılmasıdır. Tüketici verilerine göre firmalar, reklamlarının verimliliğini artırabilir ve ürünlerinin 

geliştirilmesini sağlayabilmektedir. Özellikle reklamcılık alanında karlı yatırımların sağlanmasında etkili 

olmuştur. Çünkü firmalar ürünlerinin tanıtımını geniş kitlelere yayabilmek için finansal kaynaklarını büyük 

bir çoğunluğunu harcamaktadır. Aynı zamanda tüketiciler de istemedikleri reklamlara maruz 

kalmaktadır.  Blockchain teknolojisi ile reklam kirliliğinin önüne geçilmesi kolay olmuştur. Blockchain 

teknolojisi sayesinde tüketicilerin ilgilendikleri alandaki reklamları görmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede 

tüketicilerin reklamlara verdiği tepkiler ile organik sonuçlar elde edilebilmektedir. Buna ek olarak ticari 

firmalarda hedef kitlesine reklam harcamaları yaptığı için finansal kaynakları daha verimli 

kullanılmaktadır.  Çünkü firmalar hedef kitleye ulaşabildiği için reklamlarını kontrollü 

yapabilmektedir.  Böylece dijital pazarlama stratejilerinden olumlu sonuçlar alınmaktadır. 

Blockchain teknolojisi dikkate alındığında dijital pazarlama araçlarında olumlu etkiler sağladığı 

görülmektedir.  Satıcılar blockchain teknolojisi sayesinde tüketicilerin verilerine sanal ortamda güvenli bir 

şekilde saklayabilmiştir. Aynı zamanda dijital ortamda alışveriş yapan tüketicilere de güvenli bir alan imkânı 

yaratmaktadır. Dijital pazarlama alanında satıcıların blockchain teknolojisini kullanarak finansal 

kaynaklarının verimliliğini artırılmasını sağlamıştır. Blockchain uygulaması satıcıların ürün ve hizmetlerine 

göre kullanım alanları farklılık gösterebilmektedir.  
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Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Zeki ÖZYURT29; Giorgi ABUSELIDZE30 

ZEMİN KAT YÜKSEKLİĞİNİN YAPISAL DÜZENSİZLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FLOOR FLOOR HEIGHT ON STRUCTURAL 

IRRIGENCES 

 

 

 

ÖZ 

Yapılarda zemin katların işyeri, depo vb. şekilde kullanılması için zemin kat yüksekliklerinin 

arttırılması, ciddi deprem hasarlarının önemli nedenlerinden olan bina yapısal düzensizliğine yol açmaktadır. 

Tasarım ve yapısal kullanım amacıyla kaynaklanan bu düzensizliğe sahip binalar mühendisler tarafından 

depreme karşı daha zayıf yapılar olarak kabul edilmiştir. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY2018) 

açısından, düzensizlik durumları, yapısal tasarım ve analizlerde özel koşulların uygulanmasını 

gerektirmektedir. Kentsel imar düzenlemeleri incelendiğinde, birçok yapı özel değerlendirmeler 

gerektirmeyecek şekilde tasarlanmakta ve bazı durumlarda da yapısal düzensizliğe sahip binalar zorunlu 

olarak inşa edilmektedir. Bu çalışmada, zemin kat yüksekliğinin ve taşıyıcı olarak tasarlanmamış perde 

duvarların yapı düzensizliklerini nasıl etkilediği ve oluşan bu yapı düzensizliklerinin deprem etkisi altında 

yapıya olan etkileri incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yumuşak kat, burulma düzensizliği, tasarım, sap 2000, eşdeğer çapraz basınç 

çubuğu, taban kesme kuvveti, periyot. 

 

 

 

ABSTRACT 

Workplace, warehouse, etc. of the ground floors in the buildings. Increasing the ground floor heights 

in order to be used in a suitable way leads to structural irregularity of the building, which is one of the 

important causes of serious earthquake damage. Buildings with this irregularity, which are caused by design 

and structural use, have been accepted by engineers as weaker structures against earthquakes. In terms of 

Turkish building earthquake code (TBDY2018), irregularity situations require the application of special 

conditions in structural design and analysis. When urban zoning regulations are examined, many buildings 

are designed in such a way that they do not require special considerations, and in some cases, buildings with 

structural irregularity are necessarily built. In this study, how the height of the ground floor and shear walls 

that are not designed as load-bearing shear walls affect the structural irregularities and the effects of these 

structural irregularities on the structure under the influence of earthquakes are investigated. 

Keywords: Soft fold, torsional irregularity, design, handle 2000, equivalent cross-pressure bar, base 

shear force, period. 
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1.GİRİŞ 

Yapıda oluşan hasarların, yapının kullanım amacına göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Özellikle 

zemin ve bodrum katların ticarethane olarak değerlendirilmek istenmesi nedeniyle, birçok yapı, zemin ve 

bodrum kat yükseklikleri açısından diğer katlara nazaran daha yüksek olacak şekilde tasarlanır. Zemin kat 

yüksekliğinin arttırılması yapıda birçok düzensizliği de beraberinde getirmekte ve bu durum yapısal hasarların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yapısal düzensizlikler binaların deprem etkisi altında performanslarını da 

olumsuz etkilemektedirler.  

Aslında yapısal tasarım ve yapı mühendisliğinde yapı tamamen bütün olarak incelenmelidir. Geçmiş 

depremlerde oluşan bina hasarları incelendiğinde, zemin kat yükseklikleri fazla olan binaların, zemin kat 

hizasında büyük hasar gördüğüne şahit oluruz.  

 Çalışmalar kapsamında, zemin kat yüksekliğinin arttırılması yumuşak kat düzensizliğini ortaya 

çıkaracaktır. Yumuşak kat düzensizliğinin yapısal performansı olumsuz etkileyeceği ve yönetmeliklerde 

verilen bilgilerin, tasarım aşamasında ele alınmaması yapısal performansta zamanla belirli problemlere yol 

açacağı konusunda bir yargının oluşmasına neden olacaktır.  

 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada zemin kat yüksekliğinin değişiminin yapısal performansa etkisi irdelenmiş ve bu 

parametrelerin kendi aralarında değişken kabul edilmesi sonucunda yapıda oluşan düzensizlik durumları 

araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı yapının zemin kat yüksekliği ile farklı akslarda, eşdeğer çapraz basınç 

çubuğu bulunması durumlarında, deprem etkisi altında olası davranışları hakkında kıyaslamalarda bulunmak 

ve literatüre katkı sağlamaktır.  

 

1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Bu çalışmada SAP 2000 programı kullanılarak 3 m, 5 m ve 7 m zemin kat yüksekliğine sahip 4 katlı 

binaların periyot ve taban kesme kuvvetlerine bağlı olarak yumuşak kat düzensizliği hesaplanmıştır. Ayrıca 

burulma düzensizliği durumları da incelenmiştir. İncelenen bu parametreler yüzdesel olarak karşılaştırılmış 

ve elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde belirtilmiş ve bu çalışmanın gelecek çalışmalara ışık tutması 

hedeflenmiştir. 

 

2. SAYISAL ÇALIŞMA 

2.1 Yöntem 

Deprem hesabı yaparken yönetmelik gereği lineer ve nonlineer tasarım olmak üzere iki tür analiz 

yöntemi belirlenmiş ve bu yöntemlerin her biri kendi altında farklı hesap yöntemleri yapılacak şekilde 

ayrılmıştır.  

 

2.2 Doğrusal Analiz Yöntemleri 

Çalışma kapsamında doğrusal analiz yöntemlerinden olan eşdeğer deprem yükü yöntemi ile 

hesaplamalar yapılmıştır. 

 

2.2.1 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 

Bu yöntemde binanın birinci modu esas alınır ve katlara etkiyen deprem kuvvetlerinin kat kütlesi ve 

katın temelden yüksekliği ile orantılı olduğu kabul edilir. Titreşim periyodunun hesabında ve deprem yükünün 

dağıtılmasında binanın kütlesi hesaba katıldığı için bu yöntem yapının birinci serbestlik derecesini esas alan 

dinamik bir yöntem olarak kabul edilebilir. 

Eşdeğer deprem yükü hesabının kullanılması için bina yükseklik sınıfının bilinmesi gerekmektedir. 

Türkiye bina deprem yönetmeliğinde bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfına ve bina yüksekliğine bağlı 

olarak değişmektedir. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

160 

TBDY uygun olarak Bina Kullanım Sınıfları (BKS) ve DD-2 için tanımlanan kısa periyot tasarım 

spektral ivme katsayısı, SDS parametrelerine esas alınarak Tablo 1.'e göre Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) 

belirlenir. 

 

Tablo 1. Deprem tasarım sınıfının belirlenmesi 
DD-2 Deprem Yer Hareketi Düzeyinde Kısa 

Periyot Spektral İvme Katsayısı (SDS) 

Bina Kullanım Sınıfı 

 BKS=1 BKS=2,3 

SDS<0,33 DTS= 4a DTS=4 

0,33<SDS<0,50 DTS= 3a DTS=3 

0,50<SDS<0,75 DTS= 2a DTS=2 

0,75<SDS DTS= 1a DTS=1 

Deprem tasarım sınıflarına bağlı olarak bina yükseklik sınıfı belirlenir. Bina yükseklik sınıfı Tablo 

2.’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Bina yükseklik sınıfının belirlenmesi 
Bina Yükseklik Sınıfı Bina Yükseklik Sınıfları Ve Deprem Tasarım Sınıflarına 

Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları (m) 

 DTS=1, 1a ,2a DTS=3, 3a DTS=4, 4a 

BYS=1 HN>70 HN>91 HN>105 

BYS=2 56<HN≤70 70<HN≤91 91<HN≤105 

BYS=3 42<HN≤56 56<HN≤70 56<HN≤91 

BYS=4 28<HN≤42 42<HN≤56 

BYS=5 17,5<HN≤28 28<HN≤42 

BYS=6 10,5<HN≤17,5 17,5<HN≤28 

BYS=7 7<HN≤10,5 10,5<HN≤17,5 

BYS=8 HN≤7 HN≤10,5 

Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanabileceği binalar Tablo 3.’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Eşdeğer deprem yükünün uygulanabileceği binalar  
Bina Türü İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfı 

 DTS=1,1a,2,2a DTS=3,3a,4,4a 

Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının ƞbi≤2 koşulunu 

sağladığı ve ayrıca B2 türü düzensizliğinin olmadığı binalar 

BYS≥4 BYS≥5 

Diğer Tüm Binalar BYS≥5 BYS≥6 

 

Eşdeğer deprem yükü yöntemi, birbirine dik (X) ve (Y) deprem doğrultularında binaya etkiyen 

depremler için ayrı ayrı uygulanmalıdır. 

 

X deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) 

VtE
(X), azaltılmış tasarım spektral ivmesi ve yapının ağırlığı ile çarpılması ile belirlenmektedir. 

Bu tanımlamaya ait Denklem (1)’ de verilmiştir. 

VtE(X)  =  mt SaR ( Tp(X) )  0,04 mt I SDS g                                                      (1) 

ise binanın hakim doğal titreşim periyodu olarak tanımlanan ’ ye göre hesaplanmış, 

azaltılmış tasarım spektral ivmesini göstermektedir. Denklem (1)’de gösterilen mt binanın toplam kütlesine 

karşılık gelmekte ve buna ait Denklem (2)’de verilmiştir. 

mt =  ∑ miN
İ=1                                                                                                            (2) 

Denklem (2.6) ile hesaplanan toplam eşdeğer deprem yükü, bina katlarına etkiyen eşdeğer deprem 

yüklerinin toplamı olarak Denklem (3) ile ifade edilir. 

Vte(x)  =  ∆Fne(x)  + ∑ FİE(X)N
İ=1                                                                            (3) 
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Binanın N’ inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ∆Fne(x)’in değeri Denklem (4) ile 

belirlenecektir. 

∆FNE(X)  =  0.0075NVtE(x)                                                                                   (4) 

Toplam eşdeğer deprem yükünün ΔFNE(X) dışında geri kalan kısmı N’ inci kat dahil olmak üzere, 

bina katlarına Denklem (5) ile dağıtılacaktır. 

Fie(x)  =  (VTe(x)  −  ∆FNE(X))
miHi

∑ miHiN
i=1

                                                              (5) 

Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak modellenmesi durumunda Denklem (5) ile hesaplanan Fie(x) 

eşdeğer deprem yükü, i’inci kattaki ana düğüm noktasına göz önüne alınan deprem doğrultusunda etki 

ettirilecektir. 

 

2.3 Yapıda Düzensizlik Durumları  

Yapıları etkileyen yatay ve düşey yüklerin, bir bütün olarak temele kadar aktarılması, yapı performansı 

yönünden büyük önem arz etmektedir. Özellikle yapılarda kolon, kiriş, perde ve kat yüksekliklerinin farklı 

olması durumunda yapıların deprem performansı, simetrik ve düzenli binalar kadar iyi olmadığı bilinmektedir. 

Bu nedenle planda ve düşeyde düzensizlik içeren yapılar için Türkiye bina deprem yönetmeliğinde bazı sınır 

şartlar bulunmaktadır. 

Bu sınır şartlar Türkiye bina deprem yönetmeliğinde planda ve düşeyde düzensizlik durumları başlığı 

altında verilmiş ve bizlere tanımlanmıştır. 

 

2.3.1 Burulma Düzensizliği 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat 

ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden burulma düzensizliği 

katsayısının 1.2’den büyük olması durumu olarak tanımlanmıştır. 

Depremden etkisi ile oluşan yatay kuvvet, yapının rijitlik merkezine etki ettiğinden, yapıyı ağırlık 

merkezinden geçen düşey eksen etrafında döndürme eğilimi oluşturmaktadır. Bu durum kolon ve perdelerde 

kesit zorlanmaları meydana getirmekte ve bu durum burulma düzensizliği olarak açıklanmaktadır. 

Burulma düzensizliğine ait yönetmelik şartı Denklem (6)’da gösterilmiştir. 

Ƞbi = (Δi(x))max / (∆i(x))ort)  >  1.2                                                                                   (6) 

Burulma düzensizliği ile ilgili görsel Şekil 2.1.’de verilmiştir. 

.  

Şekil 2.1. Burulma düzensizliğine ait modelleme  
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2.3.2 Yumuşak Kat Düzensizliği 

Yapıda katlar arasındaki rijitlik farklılığının neden olduğu yetersizlikten ortaya çıkan yumuşak kat, 

deprem yönetmeliğinde komşu katlar arası rijitlik düzensizliği (yumuşak kat) B2 türü düzensizlik olarak 

tanımlanmaktadır. 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci 

kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına 

bölünmesi ile tanımlanan rijitlik düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumu komşu katlar 

arası rijitlik düzensizliği olarak isimlendirilir [15]. 

 

Yumuşak kat düzensizliğine ait sayısal tanımlama denklem (7)’ de verilmiştir. 

 

ƞki =  (Δi(x) / hi)ort / (∆i − 1(x)  / hi − 1)ort >  2.0                                    (7) 

Yapıdaki yer değiştirmeye ait şematik çizim Şekil 2.4.’de verilmiştir. 

 
Şekil 2.2. Yapıdaki yer değiştirmenin şematik çizimi 

 

ƞk2 = [(Δ2 / h2)ort / (∆3 / h3)ort]  >  2.0                                                        (8) 

ƞk2 = [(Δ2 / h2)ort / (∆1 / h1)ort]  >  2.0                                                        (9) 

Yukarıdaki şematik çizim ele alındığında, Denklem (8) ve Denklem (9) durumlarından birisinin olması 

yapıda yumuşak kat düzensizliği oluşturmaktadır. 

Yumuşak kat kavramı karşımıza deprem sonrası yapılarda oluşan hasarlarla gündemimize gelmekte ve 

bu konuda tasarım aşamasında bu konuda iyileştirmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Deprem sonrası yumuşak kat nedeniyle meydana gelmiş yıkımlar ile ilgili görseller Şekil 2.3.’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.3. Yumuşak kat düzensizliği sonucu yıkılan binalar 

 

3. YAPILARIN MODELLENMESİ 

Projelendirmeye esas tüm parametreler modelleme yapılmadan önce belirlenmiş ve Tablo 3.1.’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Projelendirmeye Esas Parametre ve Kabul Değerleri 

  Zemin Sınıfı Kabulü  TBDY 2018;  DD-

2; 

Kat Adeti  4 

Zemin kat yüksekliği: (m)  3; 5; 7    

Kolon Boyutları [cm x cm]  40x40  

Kiriş Boyutları [cm x cm] 30x50  

Bina kullanım sınıfı (BKS)  1 

Beton sınıfı C25 

Donatı sınıfı S420 

 

4 katlı yapılar sap2000 programı yardımıyla modellenmiş ve elde edilen modeller Şekil 3.1.’de 

verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Yapı Modelleri 

         

4. SAYISAL SONUÇLAR 

Sap2000 programı ile üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenen 4 katlı, zemin kat yüksekliği 

3,5,7 m olan yapıların, yukarıda tanımlanan veriler kullanılmak suretiyle yapılan analizlerinden elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.1.’de verilmiştir: 

Tablo 4.1. 4 katlı bina modellerinin Periyot, taban kesme (X-Y) ve Maksimum deplasman değerleri 

Model İsmi 

Periyot 

(s) 

Taban Kesme 

Kuvvetleri 

(X) (kN) 

Taban 

Kesme 

Kuvvetleri 

(Y) (kN) 

Tepe Noktası 

Yer 

değiştirmesi 

(m) 

Bina 

Ağırlığı 

W (ton) 

Bina 

Yüksekliği 

H (m) 

4F-3 0.44 2212 2212 0.013 974.7 12 

4F-5 0.54 1817 1817 0.014 1350 14 

4F-7 0.68 1478 1478 0.016 1011 16 

 

4 katlı modellere ait Tablo 4.1.’de verilen periyot ve yer değiştirme değerlerine ait yüzdesel değişim 

Tablo 4.2.’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.2. 4 katlı binaların duvar durumuna göre periyot ve tepe noktası yer değiştirmesinin yüzdelik 

değişimi 

Model İsmi Periyot (s) 

Yüzdesel 

Artış 

% 

Tepe 

Noktası Yer 

değiştirmesi 

(m) 

Yüzdesel 

Artış 

% 
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4F-3 0,44 - 0,013 - 

4F-5 0,54 18,51 0,014 7,14 

4F-7 0,68 35,29 0,016 18,75 

 

Yumuşak kat düzensizliği açısından dört katlı bina modellerinin incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 

Tablo 4.3. ve Tablo 4.4.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.3. Bina modellerinin X yönü yumuşak kat düzensizliği açısından değerlendirilmesi 

Model İsmi 

Ortalama 

Göreli 

Kat 

Ötelemesi 

(İ+1). H(i+1) 

Ortalama 

Göreli 

Kat 

Ötelemesi 

İ. H(i) 

Yumuşak 

Kat 

Düzensizliği 

Kat Sayısı  

Yüzdelik 

Artış 

% 

4F-3 0,032 3 0,036 3 0,88888 - 

4F-5 0,026 3 0,036 5 1,20 26,67 

4F-7 0,027 3 0,036 7 1,75 49,71 

 

Tablo 4.4. Bina modellerinin Y Yönü Yumuşak kat düzensizliği açısından değerlendirilmesi 

Model İsmi 

Ortalama 

Göreli 

Kat 

Ötelemesi 

(İ+1). H(İ+1) 

Ortalama 

Göreli 

Kat 

Ötelemesi 

İ. H(İ) 

Yumuşak Kat 

Düzensizliği 

Kat Sayısı 

Yüzdelik 

Artış 

% 

4F-3 0.033 3 0.036 3 0,91666 - 

4F-5 0.024 3 0.036 5 1,11111 17,48 

4F-7 0.027 3 0.036 7 1,7656 48,46 

 

 

Burulma düzensizliği açısından dört katlı bina modelleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 

4.5.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Bina modellerinin Burulma düzensizliği açısından değerlendirilmesi 

Model İsmi 

En Büyük 

Göreli Kat 

Ötelemesi 

Ortalama 

Göreli Kat 

Ötelemesi 

Burulma 

Düzensizliği 

Katsayısı 

Yüzdelik artış 

% 

4F-3 0,00400 0,00390 1,02564 - 

4F-5 0,00732 0,00723 1,01146 -0,99 

4F-7 0,01080 0,01070 1,00934 -1,06 

 

 

5. TARTIŞMA ve DEĞERLENDİRMELER 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ve bu verilerin yüzdelik değişimleri incelenmek 

suretiyle, binaların yapısal davranışlarıyla ilgili aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

• 4 katlı, zemin kat yüksekliği 3 m olan yapı modeline göre kıyaslama yapıldığında zemin kat 

yüksekliği 5 m olan yapının periyot değeri %18,51 artarken, zemin kat yüksekliği 7 m olan yapı modelindeki 

periyot artışı %35,29 olarak bulunmuştur. Yer değiştirmelere bakıldığında zemin kat yüksekliği 5 m olan 
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yapının, zemin kat yüksekliği 3 olan yapı modeline göre tepe noktası yer değiştirme değeri %7,14 artmıştır. 

Zemin kat yüksekliği 7 m olan yapıda bu artış %18,75 olarak bulunmuştur.  

 

• Zemin kat yüksekliği 3 m olan bina modeli referans seçildiğinde, zemin kat yüksekliği 7 m olan 

yapı modeli yumuşak kat düzensizliğinde en tepe değerleri almıştır.  

 

• Bina modellerinin burulma düzensizliği açısından karşılaştırılması yapıldığında burulma 

düzensizliğinde kayda değer bir artış söz konusu olmadı görülmüştür. 

 

Tüm bu sonuçlara bakıldığında zemin katta, kat yüksekliğinin arttırılması yapının periyot, yer 

değiştirme ve yumuşak kat düzensizliği bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı tekrardan ortaya 

konulmuştur. 
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DEVLET TATBİKİ GÜZEL SANATLAR YÜKSEKOKULU GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ 

MEZUNU NURAN BALCI ÖZEKÇİN’İN ESERLERİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE WORKS OF NURAN BALCI ÖZEKÇIN, GRADUATE OF THE 

DEPARTMENT OF GRAPHIC ARTS OF THE STATE APPLIED SCHOOL OF FINE ARTS 

 

 

 

ÖZ 

1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan Bauhaus sanat ve tasarım okulu 1933 yılında 

Hitler tarafından kapatıldıktan sonra eğitim anlayışı dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ettirilmiştir. 

Bauhaus’un sanat anlayışının devamı niteliğinde ve Alman eğitmenlerin öncülüğünde Türkiye’de 1957 yılında 

eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu da 12 Eylül 1980’den sonra 1982 yılında Yüksek 

Öğretim Kanunu ile Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Güzel Sanatlar Fakültesi olarak yeni yapısıyla 

eğitim vermektedir. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu(DTGSYO) Grafik Sanatlar bölümünden 

1979 yılında mezun olan 20 yıldan fazla bir süre ortaöğretim kurumlarında Grafik Tasarım ve Temel Sanat 

Eğitimi dersleri verdikten sonra emekli olup 2007 yılından bu yana klasik yöntemle çocuk kitabı 

illüstrasyonları yapan Nuran Balcı ÖZEKÇİN’in eserleri ve çizim üslubu incelenerek çocuk kitabı 

resimlemesi alanında araştırma yapmak isteyen veya uzmanlaşmak isteyen kişiler için bir kaynak 

oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Çocuk Kitabı, Illüstrasyon, Sanat, Grafik, Resim. 

 

 

 

ABSTRACT 

After the Bauhaus School of Art and Design, founded in 1919 in Weimar, Germany, was closed by 

Hitler in 1933, the understanding of education continued in various countries around the world. As a 

continuation of Bauhaus ' understanding of art and under the leadership of German instructors, the state 

Applied School of Fine Arts began its education in Turkey in 1957.  After September 12, 1980, it was connected 

to Marmara University by the Higher Education Law in 1982 and provides education with its new structure 

as the Faculty of Fine Arts. She graduated from the state Applied Fine Arts School of Graphic Arts in 1979. 

For more than 20 years, she taught graphic design and basic art education in secondary education institutions. 

She later retired and has done chapter book illustrations in the classical method since 2007. By studying the 

works and drawing style of Nuran Balci Özekçin, a resource has been created for people who want to do 

research or specialize in the field of chapter book painting. 

Keywords: Chapter Book, Illustration, Art, Graphic, Painting. 
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GİRİŞ 

1957-1982 yılları arasında endüstri ve sanayi için sanat felsefesiyle eğitim veren Alman Bauhaus 

okulunun ülkemizdeki devamı niteliğinde olan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun grafik sanatlar 

bölümü son mezunlarından Nuran BALCI ÖZEKÇİN okuldan mezuniyeti akabinde güzel sanatlar 

öğretmenliği yapmış, emekli olduktan sonra ise çocuk kitabı illüstrasyon çalışmalarına yönelmiştir. Klasik 

resim ve desen bilgisiyle başarılı eserler üreten sanatçının çalışmaları üretim tekniği bakımından detaylıca 

incelenmiştir. Sanat ve sosyal etkinliklerde fazla yer almayan, hakkında internet ortamında fazla bilgi 

bulunmayan ÖZEKÇİN ile çocuk kitabı resimlemesi ve sanatı üzerine yaptığımız soru-cevap etkinliği bu 

alanda uzmanlaşmak isteyen veya konuya ilgi duyan bireylere bir rehber olacaktır.  

 

ALMANYA’DA BAUHAUS’UN KURULUŞ NEDENLERİ ve EĞİTİM ANLAYIŞI  

“Mimar Walter Gropius tarafından 1919 yılında Devlet Bauhaus Okulu (Das Staatliche Bauhaus), 

Weimar'daki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ile Uygulamalı Sanatlar Okulu'nun birleştirilmesiyle kurulmuştur” 

(Erkmen, 2009: 18). “Yapıcı düşünce temeli üzerine kurulan Bauhaus'da, eğitim ve öğretim sistemi mimarlık, 

resim ve heykel alanlarında olmak üzere üç ana sanat dalı altında toplanmıştır. Gropius, güzel sanatlar ile 

tasarım sanatlarının ortak yanlarını görerek bu okulda zanaatkar, sanatçı, mimar, ve endüstri arasındaki bağları 

yeniden kurmayı, böylece sanat ile endüstriyi birleştirmeyi amaçlamıştır” (Gombrich, 1986: 445). “Bauhaus 

okulunda mimarlık, resim ve heykel gibi üç ana sanat dalı altında, metal işçiliği, marangozluk, dokumacılık, 

çömlekçilik, vitray, duvar resmi, sahne tasarımı ve dekorasyonu, tiyatro ve grafik tasarım atölyeleri 

oluşturularak eğitim vermiştir. Bauhaus'taki eğitim-öğretim; hazırlayıcı öğretim (temel sanat eğitimi), teknik 

öğretim (mesleki sanat eğitimi) ve strüktüel öğretim (mesleğe yönelik çalışmalar, proje çalışmaları) olmak 

üzere üç ana bölümden oluşmaktadır” (Bingöl, 1993: 7). “Birinci Dünya Savaşından sonra Almanya'da, 

savaşın getirdiği siyasi ve ekonomik çöküntü içerisinde gelişen Bauhaus Okulu, sanayileşmenin teknik ve 

üretim etkinliklerine sanatsal birliktelik oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bauhaus felsefesi, uygulamalı 

sanatlar ile güzel sanatlar arasındaki ayrımı kaldırarak her iki uğraş alanının birlikte çalışmasına uygun bir 

ortam hazırlamıştır” (Bulat vd. 2014:105-120). “Bauhaus'un sanat eğitiminde geliştirdiği temel sanat eğitimi 

fikri zamanla bütün dünyada güzel sanatlar eğitimi veren kurumların temel eğitimini teşkil etmiştir. Endüstri 

ve sanayinin gelişmesinde tasarımın önemi zamanla daha iyi anlaşıldıkça Bauhaus eğitim sisteminin başarısı 

da ortaya çıkmaktadır. Bauhaus' ta her öğrenci atölyelerde uygulamalı olarak bir zanaat ile uğraşmak 

zorundadır. Bu Bauhaus’daki eğitimin en önemli kısımlarından birisini oluşturur” (Çomak, 2015:47). Bauhaus 

okulu, sanat ile endüstriyel üretimi birleştirmek amacıyla ortaya çıkmış yaratıcı ve faydacı sanatı uzlaştıran 

bir kurumdur. Sanatı ve tasarımı günlük hayatla buluşturan bu yeni anlayış, günlük hayatta kullanılan her 

şeyin sanatsal ve estetik kaygı ile tasarlanabileceğim savunan bir düşüncenin gerçekleşmesidir. Bauhaus 

okulu, yirminci yüzyılın ortalarına doğru yaratıcı işler üreten farklı sanat dallarındaki sanatçıları ve sanat 

eğitimcilerini öğrencilerle buluşturmayı başarmıştır. 

“Bauhaus'ta geliştirilen temel tasarım eğitimi, günümüzde güzel sanatlar eğitimi veren bütün kurum 

ve okulların programında, temel sanat eğitimi veya temel tasarım dersi olarak yer alır. Bauhaus Okulu'nun 

sanat eğitimine kazandırdığı en önemli şey, temel sanat eğitimi ve temel tasarımın önemini vurgulamak 

olmuştur. Bauhaus Okulu'ndan günümüze kadar, temel sanat eğitimi güzel sanatlar eğitiminin en temel eğitim 

metodu olarak devam etmektedir (Soylu ve Çomak, 2018). Bauhaus, mimari, ürün ve görsel iletişimi etkileyen 

ve yaşama geçiren, modern bir tasarım üslubu yaratmıştır. Görsel eğitime modernist bir tavırla yaklaşan bu 

okul, sınıflara hazırlık sistemi getirmesi ve özgün öğretim yöntemleriyle, görsel teoriye büyük katkıda 

bulunmuştur. Bauhaus, güzel sanatlarla, uygulamalı sanatlar arasındaki sınırları da orta¬dan kaldırarak, sanatı 

tasarım yoluyla, yaşamla yakın bir ilişki içerisine sokmayı amaç¬lamıştır. Baskıcı düzenin kapattırdığı 

Bauhaus Okulu, dünyanın birçok ülkesinde aynı düşünceden hareketle yeni oluşumlara kaynaklık etmiştir. 

Bauhaus'un Türkiye bağlantısı ise, 1957 yılında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ile 

olmuş, bu okulun başına, Bauhaus kökenli Alman Prof. Adolf G. Schneck getirilmiştir” (Aslıer, 1991: 3-4). 
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BAUHAUS VE TATBİKİ 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nun kurulduğu sırada, ülkemizde sanat eğitimi veren kurumlar vardı. 

Bu sanat kurumlarından biri Güzel Sanatlar Akademisi, diğeri de Gazi Eğitim Enstitüsü'dür. Akademi 

Osmanlı'da olduğu gibi Cumhuriyet Hükümeti'nde de batılı bir zevk yuvası olarak değerlendirilmiştir. 1883 

yılında, mimarlık, şehircilik, resim, heykel ve hakkâklık gibi alanlarda batı anlamında öğretim verir. O 

zamanki adıyla, Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kuruluşundaki en önemli yapı sanatıyla ilgili eleman ihtiyacından 

doğmuştur. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ise, 1932 yılında kurulmuştur. ‘Yüksek Öğretmen Okulu’ 

modeli olan, hem ortaokullara öğretmen yetiştirme amacı güden, hem de cumhuriyet eğitiminin laboratuvarı 

olmuştur. Yerli ve yabancı hocaların görev aldığı, günümüz fakültelerini çağrıştıran oldukça modern bir 

yapıda kurulur. Ancak Gazi Eğitimin iktidar alanının merkezinde olması gelişiminde olumsuz etkileri olmuş, 

1950'lerde öğretmen yetiştiren başka kurumlar kurulmuş, Gazi Eğitim model alınacağına, Gazi Eğitimi o 

kurumlara benzetmeye çalışmışlardır. Buna rağmen Gazi Eğitim Avrupa'ya öğrenci gönderen-Tatbiki Güzel 

Sanatlar Okulu'na, hem diğer sanat kurumlarına uzman yetiştirmeye çalışmıştır.  Sonuç olarak, iki kurumda 

Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nda açılacak bölümler bulunmasına rağmen amaçları başkadır. Bilim-teknik-

sanat üçlemesini içinde barındıracak, ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak, yerli mallara kimlik 

kazandıracak yeni kurumun desteğine ihtiyaç vardır” (Ak, 2008: 55). 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, Türkiye'deki önemli üç sanat eğitimi kurumundan biridir. Osmanlı 

döneminde, 1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi sanat eğitimi veren ilk kurumdur. Mimarlık, 

şehircilik, resim ve heykel gibi alanlarda öğretim veren kurumun kuruluş gerekçesi, yapı sanatıyla ilgili 

eleman ihtiyacıdır. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ise, 1932 yılında kurulduğunda, orta öğretim 

kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacındaydı” (Ak, 2008: 9). 

“Gazi Eğitim Enstitü Resim-İş Bölümü'nü kuranlar, orta öğretime öğretmen yetiştirme görevinin 

yanında, Almanya'da öğrenim gördükleri okulların benzerlerini ülkelerinde de açmak istemişlerdir. Bu uzun 

bir süreçten beri gündemde, ancak şartların uygun olmamasından dolayı gecikmiş bir tarih olarak 1955'de 

resmi işlemlere başlanmıştır. Mustafa Aslıer 1953 yılında, Almanya'ya Grafik Sanatlar öğrenimi için 

gönderildiğinde bu gelişmelerin farkına varmış ve bu durumu ‘Sanılır ki, yeni kurulacak bir kurumun 

hazırlığındalar’ şeklinde ifade etmiştir” (Ak, 2008: 34). 

“Kurulması, uzun yıllar önce, Gazi Eğitim Enstitüsü'nün kurucuları ve hocaları tarafından 

düşünülmüştür. Bu hocalar, İsmail Hakkı Tonguç, Hayrullah Örs, Hakkı İzet, Sait Yada, Ferit Apa, Hakkı 

Uludağ'dır. Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Mesleki Teknik Öğretim Müsteşarlığı, okulu kurma ve 

danışmanlık yapması için Prof. Dr. Ing. Adolf Gustav Schneck'i görevlendirmiştir. Bu tür okulları ve Bauhaus 

ekolünü iyi tanıyan Prof. Schneck, mimar, mühendis, mobilya tasarımcısı, teorisyen ve eğitimcidir. 1955 

yılında Türkiye'deki sanat okullarını inceleyen Prof. Schneck, Almanya ile Türkiye arasında sık sık seyahat 

ederek, okulun kuruluş aşamaları ile tek tek ilgilenmiş ve açıldıktan sonra da takibini yapmıştır” (Ak, 2008: 

9). 

“Okulun kurulma düşüncesi 1935 yılında başlamasına karşın, ancak 1957-1958 öğretim döneminde 

açılabilmişti. Yeni kurulan ülkenin sanayiine tasarımcılar yetiştirecekti. İdealist bir yaklaşımla Avrupa'daki 

benzer okullar incelenmiş ve bu tür okulları iyi tanıyan, eğitimini bu doğrultuda tamamlayan Alman Prof. 

Adolf Gustav Schneck'in görüşlerine başvurulmuştu. Daha sonra, Prof. Schneck okulu kurmakla 

görevlendirilmişti” (Ak, 2008: 165). 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nun kurulmasında önce danışmanlık, daha sonra kurulması ve inşa 

edilmesi görevini yapan Prof. Schneck (Bkz. Resim 5), 1920-1930 yılları arasında Almanya'da sanatçı ve 

dizayner, eğitiminde çağdaş yöntemler uygulamış Bauhaus Okulu'nu iyi tanıyan, benzeri okulların Almanya 

ve başka ülkelerde kurulmalarında görev almış bir uzman eğitimcidir. 1883-1971 yılları arasında yaşamış, 

mobilya tasarımcısı, teorisyen, üniversite hocası ve birçok ülkede tatbiki güzel sanatlar okullarının 

kuruluşunda veya geliştirilmesinde görev almış önemli bir mimardır.” (Ak, 2008: 36). 

“Okul, 1957 yılında öğretime açılırken, öğretim kadrosu, Almanya'dan getirilen profesör ve 

uzmanlarla, yurtdışında kendi dallarında yüksek öğrenim veya uzman oldukları meslek dallarında yetişmiş 

öğretim elamanlarından oluşturulmuştu.Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 1957 yılında öğretime başlamıştır. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

170 

Amacı, ülke sanayinin ihtiyacı olan tasarımcıları mükemmel bir şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla da 

Türkiye'deki sanat eğitimi kurumlarından ayrı bir yerde durmaktadır.18 Temmuz 1965 tarihinde yayınlanan, 

Yeni Gazete'nin ilavesindeki "Gaye, Sanatı Hayata Tatbik Edebilmek" başlıklı yazı Tatbiki Güzel Sanatlar 

Okulu'nun açılma nedenlerini açıklayan bir manifesto olarak algılanabilir” (Ak, 2008: 55). 

 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ilk kurulduğunda, 5 bölüm olarak öğretim hayatına başlamıştır. Fakülte 

olana kadar bu devam etmiştir. Ülkenin ihtiyacına göre bölümleri seçen Prof. Schneck bu bölümleri 

incelemeler yaparak saptamış, buradan yetişecek öğrencilerin gelişmekte olan ülkenin gelişmekte olan tekstil, 

yapı, seramik ve görsel iletişim endüstrilerine büyük katkı sağlayacak yaratıcı elemanları oluşturacağını 

düşünmüştür. Bu bölümler, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Müfredat Programı ve Haftalık Ders Dağıtım 

Cetveli (Taslağı)'ndeki adlarıyla şöyleydi: 

• Mobilya ve İç Mimarlık Bölümü, 

• Grafik Sanatlar Bölümü, 

• Dekoratif Sanatlar Bölümü, 

• Tekstil Sanatları Bölümü 

• Seramik Bölümü” 

(Ak, 2008: 90). 

 

“Beş bölümle; Mobilya ve İç Mimarlık, Grafik, Tekstil, Dekoratif Resim ve Seramik Bölümleriyle 

öğretime başlayan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, sanat eğitimine birçok yenilik kazandırmıştır. 

 

Bunlardan en önemlisi, öğretimin ilk yılının Temel Sanat Eğitimi'ne ayrılmasıdır. Bütün bölümlerin 

bir arada ders yapmaları, öğretim elemanları arasında Almanların bulunması, bu yolla dışarıdaki gelişmelerin 

zaman farkı olmadan izlenmesi, yeniliklerin eğitim-öğretime hemen yansıtılması ve öğrenci temsilcilerinin 

yönetime aktif olarak katılması bir solukta sayılabilecekler arasındadır” (Ak, 2008: 9). 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu da, tıpkı, Bauhaus programlarının uygulanması gibi, belli bir programa 

sadık kalmayarak, fakat yaşayarak, değişimleri gereksinimler doğrultusunda yapmıştır. Mezun olan 

öğrencilerinin gazete ilanlarında ısrarla, tercih sebebi olması okulun kısa zaman içinde başarılı olduğunun 

kanıtıdır. Marmara Üniversitesine katılan ve adı Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değişen Tatbiki Güzel 

Sanatlar Okulu 1957-1982 yılları arasında kurulma misyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir” (Ak, 2008: 10). 

 

Tatbiki’nin efsane yöneticisi ve eğitmeni Prof. Mustafa Aslıer’in yorumuyla Tatbiki  

“Geçen çağlar içinde toplumumuz, dünya sanatı içinde seçkin bir yeri olan güzel el sanatı ürünleri 

yaratmıştır. Şimdi girmeğe çalıştığı endüstri çağında da, çağdaş zevkin ihtiyaçlarına cevap veren yeni, kendi 

yaratacağı renk, desen ve biçim görünüşü taşıyan ürünler ortaya koymak zorundadır. Bu konuyu bir araştırma 

ve eğitim problemi olarak ele almak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, 1957 yılında İstanbul'da, Tatbiki Güzel 

Sanatlar Yüksek Okulunu açmıştır. Memleket endüstrisi ve el sanatlarının muhtaç olduğu, mesleğinin madde 

ve tekniklerini bilen yaratıcı sanatçılar yetiştirmek amacıyla öğretime başlayan okul, kuruluşundan bu yana 

yaratıcı (kreatör) meslek elemanları yetiştirme konusunda önemli denemler yapmış ve gelişmeler sağlamıştır. 

Okulun görev alanı bugün şöyle belirlenebilir: 

 

• Yaşama ve çalışma çevremizde kullanılan her çeşit yapıt, eşya, alet ve makinalarla çalışma ve yaşama 

çevremize   güzel   görünüş  verecek,   mesleklerinin   maddelerini iyi tanıyan, bu maddeleri işleme tekniklerini 

bilen, yaratma  ve  yapma   kabiliyetleri  gelişmiş,  kişilik  sahibi  sanatçı elemanlar  (Dizayner) yetiştirmek. 

 

• Okul içinde geliştirilen yaratıcı çalışmaların ve yetiştirilen  elemanların  memleket  endüstrisi  ve  el  

sanatlarına olumlu etkisini sağlayacak tedbirleri almak. 
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İki madde halinde özetlenebilen okulun bu görevinin gerçekleşmesine etki yapacak en önemli faktör 

okulda uygulanan eğitim şeklidir. 

 

Okuldaki yaratıcı şekillendirme eğitimi iki safhada gerçekleştirilir. Okula alınan öğrencilerin hepsi 

önce bir «temel sanat eğitimi» görürler, öğrenciler içlerinde mevcut kişisel yaratma güçleri  ile maddeler, 

maddeleri  işlemeğe özgü teknikler ve daha önce yaratılmış değerler arasında ilişki kuracak ilk çalışmaları 

temel sanat eğitimi sınıfında yaparlar. Bu sınıfta bir taraftan, kişinin dışındaki alemde mevcut şekilleri, 

renkleri görme ve şekillendirme imkanlarıyla anlatma araştırmaları yapılırken bir yandan da. çizgi, yüzey, 

renk, mekan, zaman gibi elemanların şekillendirme imkanları araştırılır. Tabiattaki biçimlerin analizi 

çalışmalarına paralel olarak soyut elemanlarla konstruktif ve sübjektif sentez çalışmaları yapılır. Bu 

çalışmalarla öğrencilerini yaratıcı ve yapıcı kabiliyetlerinin kuvveti ve yönü meydana çıkarılır. Onların 

yaratıcı şekillendirme yönündeki korkaklık ve tutuklukları, sahte zevk ve alışkanlıkları atılır. Çalışmalarda 

her çeşit şekillendirme elemanları, her çeşit şekillendirme maddeleri ve bu maddeleri işleme tekniklerinin 

imkanları araştırılır. Bu çok yönlü serbest araştırmalara paralel olarak en yeni sanat akımlarının incelenmesi 

öğrencilerin çağdaş zevki tanımalarını kolaylaştırır. Temel sanat eğitimi çalışmaları ile yaratıcı güçleri 

uyandırılıp geliştirilen öğrenciler, ikinci yılda mesleki şekillendirme çalışmalarına geçerler. 

 

Mesleki şekillendirme çalışmaları beş ayrı bölümde yapılır. Bölümlerdeki çalışmalar, bölümdeki 

mesleki çalışmaları ilgilendiren maddeleri ve bu maddeleri işleme tekniklerinin imkanlarını denemek, 

araştırmak ve öğrenmekle başlar. Teknik bilgi ve becerisini geliştiren öğrenci, temel sanat eğitimi ile 

geliştirdiği yaratıcı güçlerini mesleki çalışmalar alanında kullanmağa başlar. Serbest buluş ve 

kompozisyonların yanı sıra belli bir fonksiyona uygun dizaynların yaratılması çalışmalarına geçilir. Kişi, 

yaratıcı fantazisi ile rasyonel düşünceyi birleştirici, daha disiplinli bir yaratıcı çalışma yoluna girer. Gerçekten 

bir yaratıcı güce sahipse, bilinçli ve konsantre çalışmayı devam ettirmek şartı ile, öğrenciyi yeni ve çağdaş 

zevke uygun dizaynlara (biçimlere)  götürecek çalışma başlamış sayılır. 

 

Tatbiki Güzel Sanatlar Eğitimi, endüstrileşmenin doğurduğu oldukça yeni bir sanat eğitimi alanıdır. 

Endüstri ürünlerin güzel biçim verme ve sanat eğitimini endüstriye yönelik duruma getirme çabaları, ilk defa, 

geçen asrın ikinci yarısında İngilterede başlamıştır. Ancak endüstriye yönelik sanat eğitiminin bilinçli ve etkili 

bir şekilde ele alınması, 1920 de Almanya'da kurulan Bauhaus okulu ile gerçekleşmiştir. Okul 10 yıl sonra 

kapanmış olmasına rağmen etkileri, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, bütün dünyaya yayılmıştır. 

Bugün ileri endüstri ülkelerinin hepsinde, tatbiki güzel sanatlar yüksek okulları veya akademileri, dizayn 

yüksek okul veya akademileri adı altında öğretim yapan çeşitli okullar vardır. 

 

İstanbul'daki Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu kurulurken, Almanya'nın bu yönde yaptığı öncülük 

dikkate alınarak, Stuttgart Akademisinden Profesör Adolf Schneck danışman olarak getirtilmiştir. Okul, 

Almanya'dan her bölüm için gerekli sayıda uzman öğretici getirerek, batıdaki örnek kurumlardaki eğitim 

metodunu, hemen başlangıçta uygulamayı sağlamıştır. Kısa zamanda yerli elemanlarla genişletilen öğretim 

kadrosunda bugün de yabancı uzman vardır. Bu uzmanlar vasıtası ile okul, ileri endüstri ülkelerinin benzeri 

kurumlarında erişilen eğitim ve dizayn kalitesini kolayca takibedebilmiştir. Bu takibediş ve yabancı 

uzmanlardan faydalanma okulda bir taklit havası doğurmuş değildir. Kişinin yaratıcı gücü ile madde ve teknik 

arasında en yakın ilişkiyi kurma şeklinde özetlenebilecek eğitim metodu öylesine başarılı olmuştur ki, okula 

hiçbir kaliteli sanat eğitimi almadan gelen gençler bile, dört yıl gibi kısa bir zamanda birer sanatçı kişiliğine 

ulaşmışlardır. Okulda öğrencilere hazır biçimleri öğretmek veya taklit ettirmek diye bir yol yoktur. Öğrenci 

kendisi buluşa ve yaratmaya sevkedilmekte ve yaratabildiği değerlerin bilincine varmasına yardımcı 

olunmaktadır” (Aslıer, 1972). 
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1957 yılındaki ilk broşürde Tatbiki Grafik Bölümü 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nun ilk müdürü Sabri Oran döneminde, 1957 yılında yapılan broşür, 

Grafik Sanatlar Bölümünün ilkeleri, amaçları, yöntemleri ile ilgili bilgi edinebileceğimiz ilk kaynaktır. 

Bu bölüm her şeyden önce matbaacılık neşriyat ve reklam sanayi için lüzumlu olan sanatkarların 

yetişmesine hizmet eder. Kitapların hazırlanması için kadar, bunların basılması ve yayımları için mevcut 

sanatlar öğretildi meslekle bağlı baskı tekniklerinin esasları umumi olarak kavratılmaktadır. Tipografi, reklam 

ve ticaret afişçiliği, dizgi ve baskı kalıplarının hazırlanması, yazı yazma sanatı, kitap ve dergilerin 

resimlenmesi, broşür, prospekt, dergi ve kitap gibi mevzuların, çeşitli reklamların, ambalajların, marka, 

monogram kitap süslerinin hazırlanması ve tasarlanmaları; montaj ve mizanpajlarının yapılması; bir kısım 

mevzuların linol, tahta taş veya metal gibi malzeme üzerine doğrudan doğruya veya fotomekanik usullerle 

baskı kalıbı halinde işlenmeleri; bunların el tezgahlarında veya basit baskı makinelerinde basılmaları derslerin 

ve atölye çalışmalarının esasını teşkil eder. Modern matbaaların ve yayım evlerinin çok ihtiyacı olan zevk 

sahibi mütehassıs ressam, mürettip, kalıp ve baskı sanatkar ve teknisyenlerinin yetişmesi için büyük imkanlar 

sağlanır” (Aslıer, 1972). 

 

Prof. Mustafa Aslıer’in yorumuyla 1972 yılındaki Tatbiki’de Grafik Sanatlar Bölümü 

“Grafik Sanatlar Bölümünde, Reklâm Grafiği, Yayın ve Tanıtma Grafiği, Serbest Grafik ve 

İllüstrasyon gibi, vizüel komünikasyon alanına giren grafik şekillendirme konularında, Grafik Dizayneri 

olarak çalışabilecek seviyede, yaratıcı şekillendirme ve bilimsel düşünme yetenekleri geliştirilmiş, mesleki 

teknik bilgi ve beceri sahibi sanatçı elemanlar yetiştirilir. Birinci sınıflardaki çeşitli resim, şekillendirme ve 

yazı çalışmaları ile öğrencilerin sanat duyguları ve fantazileri uyarılır, buluş kompozisyon ve anlatım 

yetenekleri geliştirilir. Çeşitli malzeme ve tekniklerin şekillendirme imkanları deneyerek öğretilir. İkinci 

sınıfta, serbest resim çalışmaları grafik anlatım alanında devam eder. Ayrıca çeşitli grafik şekillendirme, 

üretim ve uygulama teknikleri pratik ve teorik olarak işlenir. Üçüncü sınıfta bir yandan serbest grafik 

çalışmaları ile öğrencinin grafik dili geliştirilip zenginleştirilirken, diğer yandan grafik dizayn çalışmalarına 

başlanır. Öğrencinin belli bir konuda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak, disiplinli ve plânlı bir 

çalışma ile, dizayn problemlerini tanımaları ve çözmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak, grafik üretim 

teknikleri konularında enformatif çalışmalar yapılır. Dördüncü yılda, öğrencilerin kabiliyet ve eğilimlerine 

uygun olarak reklâm grafiği, tanıtma grafiği, kitap grafiği, film ve televizyon grafiği gibi vizüel komünikasyon 

konularında çalışmalar yapılır. Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nü bitirenler reklam 

ajansları tarafından tercih edilirler. Bu tercih reklam ajanslarının gazetelerdeki eleman arama sayfalarında, 

"Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları tercih sebebidir" eklemesiyle sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

Bölümü bitirenlerden Türkiye’de ve yabancı ülkelerde öğretim üyeliği, önemli özel ve kamu sektörü 

kurumlarında sanat yöneticiliği yapanlar vardır. Bölüm mezunlarına gösterilen ilgi öylesine artmıştır ki, her 

yıl verilen mezunlar talepleri karşılayamamaktadır” (Aslıer, 1972). 

 

Nuran Balcı Özekçin’in Özgeçmişi  

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1975 Ankara Koleji’nden mezun oldu. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulu Grafik Sanatlar Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Reksan Reklam ve Manajans’ta grafiker olarak 

çalıştı. Tunçbilek Lisesi İngilizce öğretmeni olarak görev aldı. Kütahya ve İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar 

Liselerinde Grafik Tasarım ve Temel Sanat Eğitimi dersleri verdi. 2004’te emekli oldu. 2007’den itibaren 

çocuk kitapları resimlemeye başladı. Öğretmenliği süresince çocukları ve gençleri daha yakından tanıyabilme 

ve anlayabilme fırsatları buldu. Şimdi onlar için kitaplar resimlemek ona mutluluk ve heyecan veriyor. Çizerin 

çocuklar için resimlediği 5 orijinal çalışması Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Çocuk 

Kitapları bölümünde sergileniyor. 

 

Çalıştığı Yayınevleri 

Redhouse Kidz, Altın Kitaplar, Kaynak Yayınları, Tudem, Fom Kitap, Andıç Danışmanlık ve 

Yayıncılık, Morpa. 
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Katıldığı Sergiler 

•Türk Çocuk ve Gençlik Kitapları Haftası – Boyalıkuş Çocuk Kitabı İllustratörleri Sergisi – Köln 

Kültür Vakfı (2009) 

•Boyalıkuş İllüstratörleri Sergisi – Tolga Eti Sanat Galerisi – İstanbul (2011) 

•Çocuk Kitabu İllüstrasyonları – Tüyap Kitap Fuarı – İstanbul ( 2012) 

•Boyalıkuş İllüstratörleri Sergisi – Kozyatağı Kültür Merkezi Kozzy Sanat Galerisi –İstanbul (2013) 

•Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Çocuk Kitapları Bölümü (2016)  

•Bestekarlar Sergisi – Didim Ticaret Odası Salonu 2017 İlk kişisel sergi 

 

 

SORULARIMIZA İNTERNET ÜZERİNDEN E-POSTA YOLUYLA VERDİĞİ CEVAPLAR 

Sana göre illüstrasyon nedir, karikatür nedir? Aralarında ne fark vardır? 

İllüstrasyon metnin vitrinidir. İllüstrasyon kimi zaman metinde yer alan mesajları, çizerin çizgileriyle, 

renkleriyle okura yansıtarak metnin destekleyici niteliğindedir, kimi zaman da çizerin kurguladığı atmosfere 

okuru çekerek metnin tamamlayıcısı fonksiyonunu üstlenir. Karikatür ağırlıklı olarak mizahı yönden irdeler 

konuyu. Her ikisi de üslup yönünden oturmuş çizgiler gerektirir. 

 

Çizerken belli bir stil mi kullanırsın yoksa kitaba göre üslup değiştirir misin? Çizerken nelere 

dikkat edersin?  

Çizerin üslubu değişmez, gelişir, ancak çizer her çalışmaya hitap ettiği kitleyi düşünerek  çalışır. 

Yetişkin, kendi içinde de ayrım gösterdiği gibi, çoçuk için de yaş gruplarını düşünerek çalışılması gereken 

çizerin kendi üslubuna uygun çeşitlemeler gerektirir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

 

 
Resim 1. Yıl 1979, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek okulu bahçesinde soldan sağa Saadet (Ayral) 

Ceylan, Nural (Birden) Akça, Nazan Öneş ve Nuran (Balcı) Özekçin 

Kaynak: Nuran Balcı Özekçin arşivi. 

 

Yıllar önce ilk çizdiklerinle şimdi son çizdiklerin arasında ne gibi farklar var, hiç fark yok mu?  

Üslup değişmeyip, geliştiği için ilk çizilenlerle, son çizimler arasında mutlaka olumlu yönde 

farklılıklar vardır. 

 

Hangi çizerlerden etkilendin, şimdiki stilin nasıl oluştu? Ne gibi zorluklardan geçerek bu düzeye 
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geldin?  

Beğendiğim pek çok çizer var. Her çizer belli bir birikimi olduğunda kendini çizgi ile ifade etme isteği 

ile dolar ve bu duygusu bir şekilde dışarı taşar. Deneyimlerinizi bir sonraki çalışmalarınıza yansıtarak stilinizi 

de geliştirmiş oluyorsunuz. 1979 Dünya çocuk yılı idi ve diploma ödevimiz çocuk kitapları resimlemesi idi. 

Bu işi çok sevmiştim ancak emekli olduktan sonra bu işi yapma fırsatı bulabildim, ancak öğretmenliğim 

süresince öğrencilerimin bu alanda deneyim kazanmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi illüstratör olan 

öğrencilerim var ve onlarla gurur duyuyorum. 

 

Para önemli değil, para için yapılan sanat başarılı olmaz, önemli olan kendin için çizeceksin, 

para için sanat yapılmaz, sanat içten geldiği gibi yapılır, kimin ne dediği umurunda olmayacak gibi 

görüşler var. Senin fikrin nedir? Bu görüşte söylenenler nereye kadar haklıdır?  Para ile ilişkin nedir?  

Ticari bir iş yapıyoruz elbette. Ancak kişinin sevdiği işi yaparak para kazanması büyük şans. Zaman 

zaman zorlukları oluyor elbette, ancak, çizginiz belli bir yere oturdukça siz seçici olmaya başlıyorsunuz. 

 

Sipariş üzerine çizim yapılmaz şeklinde görüşler var… Yarışmalar bir çeşit sipariş sayılır mı? 

Çocuk kitabını okuduktan sonra çizmeye başlamadan önce kitabın mesajı sana sipariş veya brief gibi 

gelir mi? 

Yarışmalarda hedef ödüle ulaşmaktır, bu nedenle bir nevi sipariştir, kitap resimlemeyi daha farklı bir 

açıdan değerlendiririm. Elbette ticari kaygı vardır. Bunun yanında her sektörün alanında sorumlulukları 

farklıdır. Her sektör alanında özgür olduğu sürece verimli olur. Çizer de alanına müdahale edilmediği sürece 

daha özgün çalışmalar üretir. Bu prensip doğrultusunda çalıştığım için yaptığım işten çoğunlukla keyif 

alıyorum. Bu nedenle işimi sipariş gibi görmem. 

 

Çizerken kitaba ne ölçüde bağlı kalırsın, ne ölçüde özgürce çizersin? Özgürlüğünün sınırı 

nasıldır, ne belirler? Çizdikten sonra kimden okey alırsın veya okey alır mısın? Çizim üzerinde istişare 

yapılır mı, yoksa ben yaptım oldu mu dersin? 

Kitabin hangi kitleye hitap ettiği önemlidir. İşimizin tam hakkını verebilmek için bu çok önemlidir. 

Belli bir disiplin içinde tarzımızı hitap ettiğimiz kitleye göre uyarlamalıyız. Ben çalışırken yazarın ve 

yayıncının nasıl alanına müdahale etmiyorsam, benim de alanıma müdahale edilsin istemem. 

 

Anlaşamayıp işi bıraktığın oldu mu, ne sebeple? Paranı alamadığın oldu mu, olunca ne yaptın 

veya ne yaparsın?  

2007 yılından bu yana çeşitli yayınevleri ile çalıştım. Olumsuz bir olay yaşamadım. 

 

Taklit ettiğin veya edildiğin oldu mu? Sence esinlenme ve etkilenme ile, taklit ve kopyanın 

sınırları nelerdir? Böyle şeylerle karşılaştın mı?  

Esinlenmek, etkilenmek. Bunlar sanatın gelişmesi için gereklidir. Zaten duyarsız bir insanın sanatın 

içinde yeri yoktur. Teklif ise çok farklıdır, kişinin tercihidir. Bir taraftan ben şuna inanırım. Taklitte ne kadar 

usta olursanız olun, ortaya çıkan iş taklit ettiğiniz işten çok farklı bir etkiye sahiptir. Hatta kimsenin kendi 

işini dahi ikinci kez aynı etkide yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü şartlar değişmiştir. 

 

Sergi açtın mı, çizimlerinin orijinallerini sattın mı? Orijinaller sende mi duruyor yoksa 

yayıncıda mı kalıyor?  Çizip paranı aldıktan sonra  mesela 2 yıl geçince aynı kitap 1000 baskı daha 

yapsa yayıncı sana ilk seferki gibi olmasa da yine bir miktar ödeme yapıyor mu? Sen çizgilerini satarken 

hangi koşullarda satıyorsun? Mali veya manevi haklarını biliyor musun? Bir sözleşme imzalıyor 

musun? Sözleşmede ne yazıyor? Sözleşme diye ısrar edersen işi kaybetme riskin var mı?  

Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz diyemeyeceğim. Yurtdışı imkanları çok daha tatminkar. Karma 

sergilere katıldım çoğunlukla. Bir de kişisel sergi açtım. 
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Diğer çizerlerle rekabet durumunuz nasıldır? Haklarınızı koruyacak bir dernek, meslek 

kuruluşu vs var mı? Mesleğinle ilgili Batıdaki çizerlerin koşulları hakkında fikrin var mı? Orada bu 

işler nasıldır?  

Ülkemizde olması gereken telif haklarına uygun şekilde çalışma yapamıyoruz çoğu yayınevleri ile. 

Yurtdışı çizerlerin çalışmalarını ve işleyişlerini sürekli takip ediyorum. 

 

 
Resim 2. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Ajanslarda veya matbaalarda grafikerlik yaptın mı? Tercih etmediysen neden? Liselerde resim 

öğretmenliği nasıldı?  Öğretmenlik daha mı avantajlı geldi?  

Bir buçuk yıllık bir ajans deneyimim var. Sonra resim öğretmeni olarak devam ettim çalışma hayatıma. 

Çünkü bulunduğum yerde ajans yoktu. Yapabileceğim tek iş okulda resim öğretmenliği idi. 

Çocuk kitabı resimlemesi yaparak geçinmek mümkün mü? Düzenli bir gelir sağlıyor mu? Kaç 

yıldır bu işi yapıyorsunuz? Belirli bir çevre ve şöhreti yakalamak gerekiyor mu? Bu işte başarı nerede 

saklı? 

Bizim ülkemizde mümkün değil. 2007 den bu yana emekli olduktan sonra bu işe başladım. Bu işte 

başarılı olma isteğinizin, işlerinize yansıması neticesinde bir de bakmışsınız, kitap fuarlarında adınız geçer 

olmuş, tanınır hale gelmeye başlamışsınız. Gelişimin yanına iş disiplinini de ekliyorsanız bu yol sizi başarıya 

götürüyor. 

 

 
 

Resim 3. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 
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Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Çocuk kitapları dışında serbest illüstrasyonların ve kendin için çizdiklerin var mı? Varsa 

hangisini yaparken daha mutlu oluyorsun? Kendin için yaptıklarından da 3-4 örnek eklemen mümkün 

mü? 

Var tabii. İşte o zaman tam ben oluyorum. 

 

Sence grafiker, grafik tasarımcı ve grafik sanatçısı arasında fark var mıdır? İdeal grafik eğitimi 

nasıl olmalıdır? Tatbiki zamanı mı, şimdiki eğitim mi daha iyi, neden? 

Ben yıllar önce ajansta çalıştığım dönemlerde her işi manuel yapardık. Şimdiki her şey çok farklı 

işliyor. Şimdiki eğitimi de inceleme fırsatım olmadı. Eğitimin amacı, kişiye yetişkin bir insan olarak 

ebeveynine bağlı kalmadan hayatta kalabilme donanımını sağlayarak özgüveni verebilmektir. 

 

Kaç yaşında resme başladın? 

Yaşamımda resim hep vardı. Çocukluğumdan beri resim yapardım.  

 

Herkesin bir Tatbikiye giriş öyküsü var, seninki nasıl oldu? 

Lise yıllarımda ailem benim Eczacı olmamı isterdi. O zamanlar babamın görevi nedeniyle Ankara’da 

oturuyorduk.  Çocukluğumda ve gençliğimde seyrettiğim Türk filmlerinde Belgin Doruk’un Güzel Sanatlar 

Akademisinde okuyan genç kız rolünü çok beğenirdim ve özenirdim.  İstanbul’da bir Güzel Sanatlar 

Akademisi olduğunu duymuştum. Babama eczacı olmak istemediğimi akademide okumak istediğimi 

söyleyince, birçok gencin ailesi tepki gösterecek iken babam anlayışla karşıladı ve hatta iş yerinden bir hafta 

izin alarak ve benim o güne kadar çizdiğim resimleri de yanına alarak doğru o günkü adı Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisine gitti.  Oradaki hocaları bularak benim resimlerimi göstererek, bunlar benim kızımın çizdikleridir, 

kızım okulunuzda okuyabilir mi? diye sormuş. Hocalar; yaptıklarımı inceleyerek grafik bölümünde okuması 

daha uygun demişler, okulun sınavlarını kazanmak için son sınıfta okuyan öğrencilerimizin açtığı güzel 

sanatlara hazırlık kurslarında eğitim görmesi lazım demişler. Bu bilgileri alan babam, yaz döneminde 15 

günlük yıllık izin alarak benimle birlikte İstanbul’a geldi ve kamu kuruluşuna ait bir misafirhanede kaldık, 

ben de kursa gittim. Bu arada Tatbiki diye bir okulun varlığını da duyduk, babam beni ve çizdiklerimi yanına 

alarak Tatbikinin müdürü merhum Mustafa Aslıer’in yanına gittik. Aslıer bizi yüreklendirdi ve sınavda da 

başarılı olunca Tatbikinin grafik bölümüne girmiş oldum. Babamın meslek seçimimdeki desteği çok büyük 

oldu.  

 

 
Resim 4. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 
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Tatbikideki grafik eğitimi ve Temel Sanat Eğitimi derslerinin ne gibi katkısı oldu? 

Güzel Sanatlar liselerinin kuruluş aşamasında müfredat programları hazırlayarak eğitim verdik. Örnek 

müfredat programı hazırlarken Tatbiki Temel Sanat Eğitim derslerinde gördüğümüz konulardan çok 

faydalandım. 

“Bir grafiker illüstrasyon yapabilmeli mi?”  

İllüstrasyonun ayrı bir branş olduğu düşüncesindeyim. Ancak tipografik öğelerin illüstrasyona 

katkısını çok severim. İllüstrasyona ilgi duyup bu alana yönelen grafiker harikalar yaratabilir. 

 

Manuel mi dijital çizim mi? Yayıncılar hangisini tercih ediyor? 

Yayıncılar dijitali tercih etseler de ben hala manuel çalışmakta direniyorum. 

 

Çok güzel bir çocuk kitabının formülü nedir?  

Çocukları iyi tanımak ve istekli olmak. 

 

Gelecekteki projelerin neler? 

Çeşitli yazarların yazdığı hikayeleri resimledim hep. Acaba ben de çocuklar için bir öykü yazabilir 

miydim, üstelik resimleyerek düşlerimi hem zihinsel hem de görsel olarak gerçekleştirebilir miydim ? Ne 

ölçüde başarılı olurum bilemiyorum ama bunu yapmak istedim ve şimdilik iki öykü yazmaya çalıştım ve 

öykünün birini resimledim, boyanacak beni bekliyor. Bakalım çocuklar sevecek mi ? 

 

ESERLERİNDEN ÖRNEKLER VE DEĞERLENDİRMELER 

Nuran Balcı ÖZEKÇİN’in resimlediği çocuk kitabı kapaklarından bazı örnekler aşağıda yer 

almaktadır.  

 

   
Resim 4-5. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Sanatçının suluboya kullandığı, insan, çocuk ve hayvan figürlerini anatomik yapıyı bozmadan 

başarıyla stilize ettiği, dekoratif bir işleme ve süsleme anlayışıyla çalıştığı, bazı yuvarlak kıvrımlı desenleri 

stilize ederek geometrik olarak köşeli çalıştığı izlenmektedir.  

 

Aşağıda Nuran Özekçin’in titiz işçilikli dekoratif nitelikteki illüstrasyonlarından örnekler 

görülmektedir. Aşağıdaki örnekte resmin üst bölümünü soyut bir köpek figürü oluşturmakta, fesli kişinin 

saçları ve kedinin bıyıkları ile kuyruğunun köpeğin üzerindeki desenlerle uyum oluşturduğu görülmektedir. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

178 

Kuşun ve balığın üzerindeki desenlerle soldaki kızın elbisesindeki desenlerin de uyumlu olduğu, kızın 

elbisesinin kollarındaki çizgilerle, fesli gencin elbisesinin deseniyle hemen altındaki kadının saç stilinin 

biçiminin de çok ince düşünülerek uyumlu halde oluşturulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca resmi sınırlayan 

bir çerçevenin olmayışı da resme nefes aldırmaktadır. 

 

 
Resim 6. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Resim 7’de Nuran Özekçin’in aynı anlayıştaki dekoratif resim nitelikli illüstrasyonu görülmektedir. 

Yine burada da insan figürlerinin saçlarıyla kuşun tüyleri arasında bağlantı kurumuş olup, zeminde dekoratif 

doku kullanılmıştır.  
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Resim 7. İllüstrasyon: Nuran Balcı 

Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 
Resim 8. İllüstrasyon: Nuran Balcı 

Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Resim 8’deki çalışmada sanatçının hayvan figürlerini anatomik değerlerini bozmadan ustalıkla stilize 

ettiği, hayvan yüzlerine ifade katarak ekspresyon vurgulamalarla hayvanların yüz ifadelerine anlam sağladığı, 

ışık, gölge içeren boyamalarla hacim sağladığı anlaşılmaktadır. 

 

Resim 9, 10, 11 ve 12’de yer çizimlerde sanatçının karikatürize edilmiş abartılı tipler betimlediği, hata 

kabul etmeyen ve düzeltme imkanı vermeyen ekolin boyayı ustalıkla kullandığı, çizimi ustalık isteyen el 

çizimlerini başarıyla uyguladığı görülmektedir. Aşağıdaki çizimlerde dudak hareketlerini başarıyla çizerek 

şarkı söylemeyi betimlediği, bu çizimlerde sanatçının kendine has üslubu haline gelmiş olan sert kıvrımlı saç 

figürleri çizdiği görülmektedir. 
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Resim 9-10. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

 

 
Resim 9-10. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Sanatçının aşağıdaki illüstrasyonunda aynı sert kıvrımlı ve köşeli saç çizimlerini kullandığı, dansözün 

ayağının ön planda büyük olarak çiziminden perspektif kurallarını başarıyla uyguladığı, tül elbisenin 

saydamlığını klasik resim ustalığı ile başarıyla verdiği görülmektedir. 
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Resim 13. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 
Resim 14. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Resim 14’deki illüstrasyonlarda N. Özekçin’in perspektif kurallarını kullanarak figürleri resmettiği 

yukarıdaki figürlerde yine köşeli saç çizimi kullandığı anlaşılmaktadır. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

182 

 

 

 
Resim 15. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Yukarıda yer alan Resim 15’deki çizimde sanatçının bütün kıvrımları stilize ederek köşeli yaptığı, 

Resim 16’daki inek figürlü çizimde ise  ineğin kendisini ve kuyruğunu da kare formunda çizerek abartılı bir 

stilizasyon uyguladığı görülmektedir. 

 

 
Resim 16. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Kendine has çizim ve boyama üslubunu koruyan sanatçının değişik kitaplara yaptığı çizimlerde değişik 

stiller uyguladığı, Resim 17 ve 18’deki çizimlerinde kıvrımları köşeli yapmak yerine yumuşak dönüşlerle 

çalıştığı görülmektedir. 
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Resim 17. İllüstrasyon: Nuran 

Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 
Resim 18. İllüstrasyon: Nuran Balcı 

Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Aşağıdaki eserde sanatçının klasik resim bilgisine ve klasik desen çizgisine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  Kız çocuğunun saçlarının kıvrımlarındaki ışık ve gölgesi ile saçların tel tel doku halinde 

çalışlması, kaplumbağa derisinin pullarının çalışılması  titiz bir gözlem ve çizim yeteneğini göstermektedir. 

Kız çocuğunun cildindeki parlaklığı veren ışık ve gölgeler sanatçının hem suluboya fırça hakimiyetini hem de 

klasik resim ustalığını ifade etmektedir. 
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Resim 18. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Sanatçının bebek ve çocuk bakımıyla ilgili büyüklere yönelik kitaplar için çizdiği illüstrasyonlarda 

daha az stilize ve daha az fantastik üslup kullandığı, daha realistik tarzda çizdiği, saç kıvrımlarında ve 

giysilerde abartmalara başvurmadığı, süslemeci dekoratif zeminler kullanmadığı, dokulu kağıda suluboya 

çalışarak kağıdın dokusundan da yararlandığı aşağıdaki çizimlerinde belli olmaktadır. 
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Resim 19. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

Resim 20’deki çizimde Nuran Özekçin’in yüzlerde ve saçlarda aşırı deformasyona gitmediği, 

geleneksel çocuk kitabı resimlemeleri stilinde fakat sanatçının kendisine has çizim üslubunu koruyarak klasik 

resim tarzına yakın çizgi roman tarzında comics anlayışında çizim yaptığını söylemek mümkündür. 

 
Resim 20. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 
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Resim 21 ve 22’de yer alan resimlerde sanatçının yine çizgi roman stilinde comics tarzında çizim ve 

boyamalar yaptığı, aşağıdaki resimde ise daha fantastik ve masalımsı tarzda çalıştığı, sanatçının değişik 

kitaplarda değişik formlarda çalıştığı anlaşılmaktadır. 

 

 
Resim 21 ve 22. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

N. Özekçin hikaye kitaplarındaki konsepte göre hayvan figürlerini comics stilinden başlayarak, abartılı 

stilizasyon tarzına kadar geniş bir skalada fantastik biçimde yorumlama becerisini göstermekte olduğu 

aşağıdaki çizimlerde gözlemlenmektedir (Resim 23 ve 24). 

 

 
 

Resim 23 ve 24. İllüstrasyon: Nuran Balcı Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

SONUÇ  
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Nuran (Balcı) Özekçin 1979 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun Grafik Bölümünü 

bitirdikten sonra bir süre reklam ajanslarında grafiker olarak çalışmasının ardından liselerde resim öğretmeni 

olarak görev yapmıştır. 2004 yılında lise öğretmenliğinden emekli olduktan sonra 2007 yılında profesyonel 

olarak çocuk kitapları resimlemeye başlayan sanatçı aynı zamanda iki yetişkin çocuk annesidir.  

 

Profesyonel illüstratör olarak katıldığı ilk sergi 2009 yılındaki Köln Kültür Vakfı’nın Boyalıkuş Çocuk 

Kitabı İllustratörleri Sergisi olduğuna göre, sanatçının Tatbiki’den  mezuniyet yılı olan 1979’dan 2009 yılına 

kadar 30 yıl geçmiş olduğu, sanatçının 2007 yılında ilk kez kitap resimlemeye başlamasıyla sergiye katıldığı 

2009 yılında illüstratörlük yaşamının 2. Yılında olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Yaptığımız incelemelerde 2007 yılından günümüze kadar geçen 13-14 yıllık süre içine sanatçının ciddi 

yayınevlerinin hatırı sayılır oranda çocuk kitabını başarıyla resimlediği görülmüştür.  

 

Lisedeki resim ve grafik öğretmenliği sırasında öğrencilerine çocuk kitabı illüstrasyonu çizmeyi 

öğreten fakat öğretmenlik görevi sırasında kendisi illüstratörlük yapma fırsatı bulamayan Özekçin’in, ancak 

lise öğretmenliğinden emekli olduktan sonra bu hayalini gerçekleştirme olanağına kavuştuğu kendisiyle 

yaptığımız  söyleşiye verdiği cevaplardan anlaşılmaktadır.  Özekçin’in lise öğrencilerinden bazılarının 

profesyonel olarak çocuk kitabı illüstratörü olduğunu belirtmiş olması da kendisinin başarılı bir eğitmen 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

 
Resim 25. Nuran (Balcı) Özekçin 

Kaynak: N.B. Özekçin arşivi 

 

Nuran Özekçin’in Tatbiki’yi bitirdikten sonra reklam ajanslarındaki grafik tasarımcılık hayatı çok kısa 

sürmüş ve ardından lise öğretmenliği hayatı başlamıştır. Özekçin’in adeta 2 hayatının olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. İlki resim öğretmenliği hayatı ve ikincisi emeklilikten sonra başlayan ve günümüze kadar 

gelen illüstratörlük hayatı. 

 

Sanatçı birinci hayatında yüzlerce, binlerce lise öğrencisi yetiştirmiş ve bu arada 2 erkek evladını da 

yetiştirerek meslek sahibi yapmıştır. İkinci hayatında ise bu kez binlerce küçük çocuğun yetişmesinde ve 

eğitiminde önemli rol oynayan çocuk kitaplarını resimleyerek çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

Özekçin’in sanat yaşamı incelendiğinde kendisinin sosyal medyada ve basında  görünmeyi sevmediği, 

sadece eviyle, eşiyle, çocuklarıyla ve çizerlikle ilgilendiği, medyatik olma çabası içerisinde olmadığı, sergi 
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açılışlarının ve sanat etkinliklerinin sıkı bir takipçisi olmadığı, kokteyllere, açık oturumlara sanat toplantılarına 

katılmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Bu nedenle internet üzerinde kendisi hakkında yayınlanmış haber ve röportajlara tarafımızdan 

ulaşılamamış, sadece Facebook ve Instagram sosyal medya sayfalarında yer alan görsellerinden 

yararlanılmıştır.  

 

Eserleri üzerinde yaptığımız incelemeler ve kendisiyle yaptığımız söyleşi neticesinde; bilgisayar 

teknolojinin getirdiği dijital çizim programları yerine kağıt, suluboya ve fırça kullanmakta ısrar eden Nuran 

Özekçin’in geleneksel çizim yöntemlerini başarıyla uyguladığını söylemek mümkündür.    

 

Çizimlerinden de görüleceği üzere, Nuran Özekçin öncelikle yüzeyi pürüzlü ve dokulu Canson 

suluboya kağıtlarına Ekolin marka ile bilinen saydam suluboya tekniği ile ve fırça kullanarak çalışmaktadır. 

Bu teknik ile çalışmak guaş boya veya yağlı boya ile çalışmaktan çok daha zor olup, hafif ıslatılmış kağıt 

yüzeyini çok çabuk ve anında boyamayı, boyarken de boyanacak alanın dışına çıkmamayı, hata yapmamayı 

gerektiren bir tekniktir. Nuran’ın resmin belirli yerlerini bol su ile ıslatarak oraya bir defada boyayı sürerek 

suyun üzerinde boyanın yayılması sonucunda ortaya çıkan doğal tonlama efektlerini başarıyla oluşturduğu 

görülmekte, bunun yanı sıra fırçanın ucu ile çok yavaş dokunuşlarla boyayı yayarak ve belirli bir yerde 

toplayarak renkli kontürler elde eden titiz bir işçilik yaptığı da gözlenmektedir. Bütün bunlar boyama tekniğine 

ustalıkla hakim olduğunu göstermektedir. 

 

Öte yandan Özekçin’in, boyamaya geçmeden önce çok sağlam bir desen çizimi ile figürleri ve 

kompozisyonu yerli yerine oturttuğu, klasik desen çiziminde usta olduğu, klasik resimdeki anatomiyi ve 

perspektifi iyi bildiği gözlenmektedir. Tatbikide almış olduğu Temel Sanat Dersinde grafik soyutlama ve 

detaylardan arındırma konularının da katkısıyla figürleri stilize ettiği, hatta kitaptaki metnin ruhuna uygun 

olarak fantastik abartmalar ve deformasyonlar uyguladığı anlaşılmaktadır. 

 

Nuran Özekçin’in, hikaye kitabının atmosferine göre bazen klasik resme yakın, bazen aşırı fantastik 

stilde çizimler yaptığı, bazen az detaylı sade çizimler bazen de yoğun detaylar barındıran dekoratif çizimler 

yaptığı görülmektedir. Fakat bütün çizimlerinde çizim ve boyama üslubu bakımından kendisine has bir 

özgünlük sergilediği, özellikle suluboyadaki rengin alanın kenarlarında birikmesi şeklinde dış çizgi 

oluşturduğu, alanların bazı yerlerini boyamayıp beyaz boşluklarla ışık parlaklığı verdiği, bunun da kendisinin 

özgünlüğü olduğu gözlemlenmektedir. 

 

Tatbikinin grafik bölümünün son mezunları arasında bulunan Nuran (Balcı) Özekçin’in hayatının 

illüstratörlükle geçen ikinci yarısında çocuk hayal gücünü usta çizimleriyle zenginleştirdiği, kitap okumayı 

kolaylaştırarak ve kitaba ilgiyi arttırarak çocuk eğitimine katkıda bulunduğu, bu yönüyle değerli bir sanatçı 

olduğu görülmektedir. Nuran Balcı Özekçin’ın eczacılığı istemeyip sanatçılığı tutkuyla istemiş olması 

neticesinde Tatbiki’ye öğrenci olarak girişindeki babasının inanılmaz çabası ve desteği, Tatbiki’nin o günlerde 

yetenekli gençler için nasıl bir çekim merkezi olduğunu göstermektedir.  Nuran Balcı Özekçin’ın önce lise 

öğretmenliği ve sonrasında makalemizde yer alan illüstratörlük hayatındaki başarı öyküsü ise Tatbiki’nin 

öğrencilerini şaşmaz bir isabetle seçen ve yıldız sanatçılar yetiştiren bir okul olduğunu göstermesi bakımından 

da çok anlamlıdır. 
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Dr. Öğr. Üyesi Yegâne ÇAĞLAYAN (GÖZELOVA)* 

EL-MES‘ÛDÎ’NIN ESERLERİNDE AZERBAYCAN’IN ETNİK ve SİYASİ TARİHİ MESELELERİ 

ISSUES IN AZERBAIJAN'S ETHNIC and POLITICAL HISTORY IN THE WORKS OF EL-MES'ÛDÎ 

 

 

 

ÖZ 

Irak coğrafya ekolünün temsilcilerinden olan el-Mes‘ûdî’nin “Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-

Cevher” ve “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf” adlı eserleri araştırmacılar tarafından Azerbaycan’ın X. yüzyıl tarihinin 

araştırılması için önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan’ın tarihi coğrafyası ve 

siyasi tarihine geniş yer verildiği bu iki eserde ülkenin şehir hayatı ve ticareti hakkında da kapsamlı bilgiler 

yer almaktadır. Azerbaycan’ın siyasi coğrafyası, Hilâfet’in bu bölgedeki idarecilik siyaseti, ülkedeki meskûn 

halkların dili ve etnik kökeni, Bâbek harekâtı, Sâcoğulları’nın Hilâfet’ten bağımsız devlet kurma çabaları, IX. 

Yüzyılın sonlarından itibaren Hazar sahillerine artan Rus baskınlarının Azerbaycan için sonuçları gibi 

konuların araştırılması için el-Mes‘ûdî’nin vermiş olduğu bilgiler büyük önem taşıyor. 

Makalede, el-Mes‘ûdî’nin Azerbaycan’nın siyasi ve etnik tarihi ile ilgili bilgileri incelenmiş, bu 

bilgiler diğer senkron kaynaklarla kiyaslanarak Azerbaycan’ın X. Yüzyıl tarihinin önemli meselelerine yer 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: El-Mes‘ûdî, Hilâfet, Azerbaycan, Sâcoğulları, Bâbek, Ruslar. 

 

 

 

ABSTRACT 

The works of el-Mes‘ûdî (“Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher” and “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf”), one 

of the representatives of the Iraqi geographical school, are recognized by researchers as very important 

sources for studying the history of Azerbaijan in the 10th century. These two works, which widely cover the 

historical geography and political history of Azerbaijan, also contain comprehensive information about the 

city life and trade of the country. The data in the works of el-Mes‘ûdî are of great importance for the study of 

the political geography of Azerbaijan, the administrative policy of the Caliphate in this region, the linguistic 

and ethnic affiliation of the peoples inhabiting the country. These works reflect many questions about the 

history of the uprising led by Bâbek, the efforts of the Sajids to create an independent state in Azerbaijan, as 

well as the consequences of Russian raids on the Caspian shores. 

Based on el-Mes‘ûdî’s information about the political and ethnic history of Azerbaijan, the article 

examines important issues in the history of Azerbaijan in the 10th century. This information is compared with 

other synchronous sources. 

Keywords: El-Mes‘ûdî, Caliphate, Azerbaijan, Sâcoğulları, Bâbek, Russians. 
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GİRİŞ 

IX. yüzyılın ortaları - X. yüzyıl her ne kadar Abbâsî Hilâfeti’nde siyasi istikrarsızlıkların başlangıcı 

olarak görülse de İslâm dünyasında bilim ve eğitimin yükselmesi bu döneme denk gelmektedir. Antik dönem 

coğrafi çalışmalarının Müslüman âlimler tarafından benimsetilmesi sonucu coğrafya’nın İslâm dünyasında bir 

bilim dalı olarak ortaya çıkması bahsettiğimiz dönemde tasvirî ve matematikî coğrafya’nın da gelişmesine yol 

açmıştır. “Klasik İslâm coğrafya ilmi”ni oluşturan ekoller (Irak ve Belh ekolleri) ortaya çıkmış olup bu 

ekollerin temsilcileri tarafından İslâm ülkelerinin yanı sıra gayri-Müslim ülkelerinin de ekonomisi, ticaret ve 

posta yolları, şehirleri, vergileri ile ilgili istatistik bilgileri içeren bir dizi coğrafya eserleri yazılmıştır. Onların 

içerisinde klasik dönem Irak coğrafya ekolünün ilk temsilcilerinden İbnü’l-Fakih’in “Kitâbü’l-Büldân”, 

Kudâme b. Ca‘fer’in “Kitâbü’l-Harâc”, İbn Rüste’nin “El-A‘lâku’n-nefîse”, El-Ya‘kûbî’nin “Kitâbü’l-

Büldân”, İbn Hurdâzbih’in “Kitâbü’l-Mesâlik” eserleri mühim kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu 

dönemde klasik ekollerin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda İslâm haritacılığı da büyük yükselme yaşamıştır.  

Irak coğrafya ekolünün temsilcilerinden olup eserlerinde coğrafyanın fizikî ve beşerî kısımları ile 

beraber tarihî konuları da ele almış müelliflerden biri de el-Mes‘ûdî’dir. X. yüzyıl İslâm tarih ve coğrafya 

ilminin önde gelen temsilcilerinden olan Ebü’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin b. Ali el-Mes‘ûdî’nin (280/893?- 

345/956) timsalinde coğrafya Müslüman edebiyatının diğer janrlarına da nüfuz etmiş, neticede Hilâfet’in ve 

komşu ülkelerin tarihi, coğrafyası, edebiyatı, kültürü üzerine eserler ortaya çıkmıştır. Çok yönlü bir kişiliği 

olan el-Mes‘ûdî tarih ve coğrafya başta olmak üzere birçok bilim dalında 30’dan fazla eser kaleme almıştır. 

Bu eserlerin içerisinde yedi tanesi, kendi verdiği bilgilere göre, tarih üzerine yazılmıştır; 

1. “Ahbâru’z-Zemân ve men Ebâdehu’l-Hıdsân mine’l-Ümemi’l-Mâzıye ve’l-Ecyâli’l-Hâliye 

ve’l-Memâliki’d-Dâsire” (30 ciltte);  

2. “Kitâbu’l-Evsat”; 

3. “Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher fi Tuhafi’l-Eşrâf mine’l-Mülûki ve Ehli’d-Dirâyât”; 

4. “Fünûnu’l-Meârif ve mâ Cerâ fi’d-Dühûri’s-Sevâlif”; 

5. “Zehâiru’l-Ulûm ve mâ Kâne fi Sâlifi’d-Duhûr”; 

6. “El-İstizkâr limâ Cerâ fi Sâlifi’l-A‘sâr”; 

7. “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf”. 

Bu eserlerden günümüze sadece ikisi: “Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher” ve “Et-Tenbîh ve’l-

İşrâf” ulaşmıştır. Her ne kadar tarih üzerine yazılmış olsalar da her iki eser el-Mes‘ûdî’nin gerek sahip olduğu 

ansiklopedik bilgiler gerekse de seyahatleri sayesinde detaylı bir şekilde araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. 

Bu sebeple “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf” eseri M. J. de Goeje tarafından meşhur “Biblioteca Geographorum 

Arabicorum” yayınlarına (VIII. cilt) dâhil edilmiştir.* El-Mes‘ûdî’yi coğrafyacı olarak önemli kılan tarafı 

dönemin İslâm coğrafyasında ve dışında uzun seyahatler etmesiyse, tarihçi olarak diğer meslektaşlarından 

üstün kılan meziyeti ise onun büyük sayıda kaynaklardan faydalanması ve bu kaynaklara tenkidi yaklaşımıdır. 

Ama el-Mes‘ûdî’nin araştırdığı konularla ilgili zaruri edebiyatı iyi bildiği, birçok olaydan haberdar olduğu ve 

geniş seyahatleri dayalı kapsamlı bilgilere sahip olduğu da kabul edilmelidir. Bu müellifin eserlerinde 

makalemizin konusu için önem taşıyan noktalardan biri ise; Azerbaycan’ın tarihine ve coğrafyasına belirli 

ölçüde yer vermesidir. 

 
* Rus oryantalisti İ. P. Kraçkovski’ye göre “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf” eserinin 4/5’ü tarihle ilgilidir (Kraçkovski, 1957: 178). 
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X. yüzyılın ortalarına doğru yaşadığı iç karışıklıklar ve sorunlar nedeniyle Abbâsîler’in aktif bir fetih 

politikası yürütmek fırsatı olmamıştır. Bu dönemde yeniden güçlenen Bizans’ın Kafkasya bölgesinde 

Müslümanlar aleyhine topraklarını genişletmek politikaları ise İslâm coğrafyacılarının ve tarihçilerinin bu 

bölgeye ilgisini eskisinden daha fazla çekmeye başlamış ve özellikle Irak coğrafya ekolünün temsilcilerinin 

(el-Mes‘ûdî de dâhil) eserlerinde Kafkasya’nın (Azerbaycan dâhil) tarihiyle ilgili bilgiler geniş yer almağa 

başlamıştır. El-Mes‘ûdî eserlerinde Azerbaycan’ın tarihi coğrafyası ve siyasi tarihine geniş yer vermiştir. 

Azerbaycan’ın ekonomik hayatı, tarihi ve siyasi coğrafyası hakkında bize kapsamlı bilgiler aktaran el-

Mes‘ûdî’nin eserlerinin bizim için en önemli hususu Azerbaycan’a seyahat etmiş biri olarak eserlerindeki 

bilgilerin birçoğunun şahsi gözlemlerine dayanarak yazılmasıyla ilgilidir. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki 

bu husustan dolayı diğer kaynaklara müracaat etme zarureti de olmuştur. Özellikle bazı siyasi konularda el-

Mes‘ûdî’nin sübjektif ve önyargılı olması nedeniyle (örneğin Hürremiyye hareketi ve Bâbek isyanı) bu 

bilgilerin senkron kaynaklarla karşılaştırılması dönemin siyasi ve ideoloji ortamını daha iyi anlamamızı 

sağlamıştır. Diğer kaynaklardaki bilgilere müracaat etmemizin bir başka nedeni ise bazı konularda el-

Mes‘ûdî’nin vermiş olduğu bilgilerin yetersiz olmasıyla ilgili olmuştur.  

El-Mes‘ûdî bazen bilimsellikten uzak mucizevî rivayetlere (mirabilia) yer vermesine rağmen, hem 

“Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher” hem de “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf”, Azerbaycan’ın ortaçağ tarihini 

araştıran araştırmacılar için birçok yönüyle dikkate değer olup önemli bir kaynak rolünü oynamaktadır. 

 

1. AZERBAYCANLILARIN ETNİK MENSUBİYETİ   

El-Mes‘ûdî’nin eserlerinde Azerbaycan’ın siyasi ve etnik tarihi ile ilgili bilgileri incelemeden önce, 

ülke adının siyasi ve coğrafi çerçevesi meselesine değinmek isterdik. Ortaçağ İslâm kaynaklarında bugünkü 

tarihçileri bazen yanlış sonuçlara götüren esas sorun; bazı bölgelerin adlarının coğrafi ve siyasi olarak 

karıştırılmasıyla ilgilidir. Bu kaynaklarda Azerbaycan’ın tarihi toprakları çoğu zaman farklı şekillerde 

isimlendirilmiştir ki bunun da esas sebebi; Hilâfetin Kafkasya’yı fethettiğinde, bu ülkelerdeki önceki idari 

taksimi değiştirmeden sürdürmesi, Bizans’ın “Armenia” (Erminiye) ve Sâsânîler’in “Adurbadagan” 

(Azerbaycan) olarak isimlendirdikleri vilayet adlarını olduğu gibi saklamasıdır. Hâlbuki “Arap Fetihleri 

öncesinde Azerbaycan güneyde Zencan’dan kuzeyde Derbent’e kadar idari bir bütün halinde olup” (Velihanlı, 

1993: 16) Sâsânîler’in hâkimiyeti altındaydı. VII. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın siyasi coğrafyasının tek 

ayrımı Aras Nehrinden kuzeydeki toprakların Sâsânî valisi (merzban) değil Azerbaycan hanedan ailesi olan 

Mihrânoğulları (Mihrânîler) tarafından idare edilmesiydi. 

Hz. Ömer dönemi (634-644) yapılan Fetihlerin ardından Hilâfetin uyguladığı idari taksime göre, 

Kafkasya toprakları Bizans İmparatoru I. Justinianus’un (527-565) idari reformuna uygun olarak I.-IV. 

Erminiye olarak adlandırılmıştır. Bu taksime göre I. ve II. Erminiye kuzeyde Tiflis ve Derbent’ten güneyde 

Aras Nehri’ne, batıda Küçük Kafkasya Dağları’ndan doğuda Hazar Denizi’ne kadar Azerbaycan topraklarını 

içeriyordu. Bu günkü Ermenistan toprakları ise III. ve IV. Erminiye vilayetlerine aitti (Azerbaycan Tarihi, 

2008: 126; Alicanov, 2019: 21-22). Aynı şekilde Sâsânî yönetimi de bu toprakları tek bir vilayette 

birleştirmişti ve Enûşirvân I. Hüsrev’in döneminde (531-579) bu vilayetlerin askeri kumandanı kaynaklarda 

“Azerbaycan ve çevresindeki toprakların Sepehbutu” olarak geçmekteydi (bkz. Bünyadov, 2007: 46). Bazı 

İslâm kaynaklarında tüm bu toprakların tek “Azerbaycan” adı altında verildiğini de görebiliriz. Örneğin İbn 

Hurdâzbih “Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik” adlı eserinde Sâsânî döneminde bu vilayetlerin “Azerbazkan 

Sepehbut” olarak adlandırıldığını ve içerisine Azerbaycan, Erminiye, er-Rey, Dumavend, Teberistan, Hazar 

ve daha birçok bölgenin girdiğini yazmaktadır (İbn Khordadbeh, 1967: 119). Dolayısıyla ortaçağ İslâm 

coğrafyacıları da Azerbaycan’ın bir kısmını “Erminiye” (أرميني), Kür ve Aras nehirleri arasında yer alan 

toprakları ise “Arrân” (الران) olarak isimlendirmiş, “Azerbaycan” adı altında Aras Nehrinden güneye uzanan 

Azerbaycan topraklarını kastetmişlerdir (Çağlayan, 2022: 87).  
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Dünyanın heterojen bölgelerinden olan Kafkasya halklarının etnik ve dil mensubiyeti konusunda İslâm 

müelliflerinin pek uzman oldukları söylenemez. Bu bir yandan ortaçağ tarihçileri ve coğrafyacılarının bölge 

halklarını yakından tanımamalarından diğer yandan da etnisite konularının o yüzyıllarda henüz çalışılmamış 

olmasından kaynaklanıyordu. Kafkasya bölgesinde soy, dil, din, kültür gibi ortak özelliklere sahip halklar 

arasında bu dönemde sayıca üstün olanlar Azerbaycan Türkleri, Gürcüler, Hazarlar, Burtaslar, Bulgarlar idi. 

Onların yanı sıra Avarlar, Alanlar, Başkurtlar, Abhazlar, Osetler, Lezgiler vb. halklar da bölgenin yerel 

halkları arasında yer alıyorlardı. Kafkasya’nın heterojen bölge özelliğinin farkında olan el-Mes‘ûdî Kafkas 

dağının “çevresinde ancak Allah’ın sayabileceği kadar çok halkın yaşadığını”, “Her milletin kendi hükümdarı 

ve diğerlerine benzemeyen dili” olduğunu yazmaktadır (Mes‘ûdî, 2011: 132). 

Azerbaycan’da yaşayan halkların dili ve etnik kökeni meselesine gelince, bu ülkede Türklerin ve Türk 

dilinin yaygın olması ile ilgili erken dönem (VIII. ve IX. yüzyıllar) İslâm tarihçileri ve coğrafyacıları daha net 

bilgi vermektedirler. Örneğin Abid b. Şirûye el-Curmûhî ve A‘sem el-Kûfî “Azerbaycan’ın ta eski 

zamanlardan Türklerin ülkesi olduğunu ve burada Türkçe konuşulduğunu” haber vermektedirler (bkz. 

Bünyadov, 2007: 201; Velihanlı, 1993: 47). Bir sonraki dönemin müelliflerinde ise Azerbaycan’da yaşayan 

halkların dil mensubiyetiyle ilgili çok karışık ve araştırmacıyı farklı sonuçlara götürebilecek bilgilere rast 

gelinmektedir; belli ki dönemin coğrafyacıları (el-Mes‘ûdî de dâhil), yukarda da belirttiğiz gibi  “Erminiye”, 

“Azerbaycan” ve “Arrân” coğrafi adlarını hiçbirine etnik-siyasi anlam vermeden kullanmışlardır.  

Azerbaycan Türklerinin dil mensubiyetiyle ilgili de el-Mes‘ûdî’de diğer İslâm müelliflerinin 

malumatlarıyla çelişen bilgilere rast gelmekteyiz. Örneğin el-Mes‘ûdî, Azerbaycan, Rey, Taberistan, Cürcân, 

Herat, Merv, Horasan, Sicistan, Kirman, Ahvaz gibi farklı bölgeleri “Farsların ülkeleri” olarak birleştirerek 

hemen ardından bu toprakların “o zamandaki Acemlerin yurdu” olduğunu, “tüm bu yerlerin hükümdarının ve 

dilinin bir olduğunu” yazıyor. El-Mes‘ûdî, ciddi bir bilimsel temele dayanmayan bu görüşlerini doğrulamak 

için aşağıdakileri yazıyor:  

“Ancak dil olarak aralarında küçük ayrılıklar vardır. Bunun sebebi şudur: herhangi bir dil ancak 

yazılan harfleri ve harflerinin birleşim şekli bir olduğu zaman tek dil olur. Bunun dışındaki hususların farklı 

olması onun bir dil olmasına zarar vermez. Buna göre Pehlevice, Darice, Azerice vb. Fars dilleridir” 

(Mes‘ûdî, 2020: 98).  

Azerbaycan’ın farklı kökene sahip ve çeşitli dillerinde konuşan halkları hakkında İbn Havkal’de bir 

kadar farklı bilgiler vardır. İbn Havkal Azerbaycan’daki halkın Farsça konuştuğunu, Arapçanın bölgede 

yaygın olduğunu, Berde halkının ise özel bir “Arrân” dilinde konuştuğunu yazmaktadır: “Azerbaycan halkı, 

Erminiye halkının çoğu Farsça konuşurlar. Aralarında Arapça konuşanlar da vardır. Farsça konuşup 

Arapçayı iyi anlamayan azdır. Arapçayı daha fazla tüccarlar, çiftlik sahipleri konuşur. ... Berde halkı ise 

Arrân diliyle konuşur” (İbn Havkal, 2017: 308).  

Belli ki el-Mes‘ûdî de İbn Havkal de, Türkçenin lehçelerini iyi bilmedikleri ve Azerbaycan Türklerinin 

etnik kökenini detaylı araştırmadıkları için biri birine zıt bilgiler aktarmışlardır. Azerbaycan Türkçesinde 

Farsça kökenli birçok kelimenin bulunması tesadüfî değildir zira Azerbaycan uzun süre Fars 

imparatorluklarının (Ahamenîler, Arşakîler, Sâsânîler) egemenliği altında yaşamıştır ve Azerbaycan Türklerin 

hem de Farsça ve Arapça konuşmaları o dönem için sıradan bir durumdu: her iki dil İslâm coğrafyasında 

yaygındı. X. Yüzyıl İslâm müelliflerinin bahsettiği “çoğunluğun konuştuğu bir dil” ise şüphe yok ki, 

Azerbaycan Türkçesi’dir. Bu bilgiler her ne kadar çelişkili olsa da içerisinde Türklerin Kafkasya’da üstün 

millet olduğuna dair dolaylı kanıtlar da bulunmaktadır. El-Mes‘ûdî bölge kavimlerinin isimlerini sıralarken 

ayrıca başlık altında (“Kafkasya’daki Türk halkları”) “Hazar ve Alan ülkesinden sonra, bu ikisi ile batı 

arasında aynı atadan türeyen dört Türk kavmi vardır” yazarak onlar hakkında bilgiler vermiştir (Mes‘ûdî, 

2011: 165). El-Mes‘ûdî’nin kitaplarında bahsi geçen Bulgarların, Hazarların, Peçeneklerin; Azerbaycan 

Türklerinin etnogenez sürecinde (şekillenişinde) büyük rolü olduğu inkâr edilmeyecek gerçektir.  
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2. IX. VE X. YÜZYILLARDA AZERBAYCAN’DA ÖNEMLİ SİYASİ OLAYLAR 

El-Mes‘ûdî’nin çağdaşı olduğu dönemde Hilâfetin yaşamış olduğu siyasi buhran nedeniyle 

Azerbaycan’da merkezi idarecilik önemli ölçüde zayıflamıştı. Bu, öncelikle Hilâfet hâkimiyetine karşı çıkan 

isyanlarda kendini gösteriyordu. IX.-X. yüzyıllara ait kaynaklarda Azerbaycan halkının bu dönemde büyük 

ekonomik sıkıntılar ve hatta mahrumiyetler yaşadığı belirtilmektedir. Kudâme b. Ca‘fer Arrân ve 

Azerbaycan’ın toplamda yıllık 8 milyon dirhem haraç ödediğini haber veriyor (Kodama, 1967: 244). 

Vergilerin misâha yani arazi ölçümüne göre hem de nakdî toplanması ise halkı müflis duruma düşürmüştü 

(Gözelova, 2005: 60; Adıgüzel ve Arifoğlu, 2019: 106). Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Abbâsîler’in sosyal 

politikasındaki büyük kusurlar bazı bölgelerde büyük isyanlara neden olmuştu. Daha Halife Hârûn er-Reşîd 

döneminde (786-809) Azerbaycan’da başlamış olan Hürremiyye harekâtı 816 yılında hareketin başına Bâbek 

el-Hürremî’nin gelmesiyle daha da alevlendi.  

Mezdekiye ile eş anlamlı olarak da kullanılan Hürremiyye harekâtını bazı kaynaklar Ebû Müslim’in 

öldürülmesinden sonra ortaya çıkan radikal Abbâsî aleyhtarı olan taraftarları şeklinde açıklamaktadırlar (bkz. 

Aliyev, 1998: 500). El-Mes‘ûdî bu harekât hakkında geniş bilgiler vermekle kalmayıp hareketin nedenleri, 

esas güçleri, farklı mezhepleri, Babek’in Bizans İmparatoru ile olan ilişkilerinden de bahsetmiştir. “Mürûcü’z-

Zeheb” eserinde “Hürremîler” başlığı altında harekâtın ortaya çıkma nedenlerine değinen müellif özellikle 

şunları yazmaktadır:  

“Ebû Müslim’in öldürüldüğü haberi Horasan ve Cibal’da duyulunca, onun imamet hakkı olduğunu 

iddia eden Hürremîler sarsıldılar ve biahere onun imamiyeti konusunda aralarında tartışmaya başladılar. 

Kimisi onun ölmediğini ve ortaya çıkıp yeryüzünü adaletle dolduruncaya kadar da ölmeyeceğini düşünüyordu. 

Bir diğer grup ise onun ölümüyle birlikte ilişkiyi keserek, kızı Fatıma’nın imametini kabul etti. Onlara 

Fatımiye kolu denilir” (Mes‘ûdî, 2011, s.378-379).  

Bu bilgilerden görünür ki el-Mes‘ûdî, Hürremîlerin Ebû Müslim’in* mensupları ile aynı gruptan 

olduğu düşüncesindedir.  

El-Mes‘ûdî, Hürremîler’in çoğunluğunun Kerdekiyye ve Ludşahiyye kolu oluşturduğunu, 

Azerbaycan’da 816-837 yılları arasında çıkmış isyanın lideri Bâbek’in de onlardan olduğunu yazıyor 

(Mes‘ûdî, 2011, s. 379). Bâbek isyanı IX.-X. yüzyıllar İslâm kaynaklarında büyük ölçüde yer almakla beraber 

çağdaş dönemin tarihçileri arasında da tartışılan konulardandır. Özellikle Bâbek’in etnik kökeni, siyasi ve 

ahlaki görüşleri, isyanın amacı, Azerbaycan için sonuçları bu konunun esas başlıkları olarak yer alıyor. Bâbek 

isyanı ortaçağ İslâm kaynaklarında istisnasız olarak İslâm’a karşı bir ayaklanma olarak nitelendirilmektedir. 

Çağdaş tarihçiler içerisinde Bâbek isyanını bu şekilde kabul eden tarihçiler de az değildir (bkz. Yıldız, 1991: 

376-377; Numanoğlu, 2011: 78-82). Örneğin TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 4.cildinde Hakkı Dursun Yıldız’ın 

müellifi olduğu “Bâbek” başlıklı makalede Bâbek’i Fars milliyetçisi olup, Arap ve İslâm kültürünün İran’da 

yayılmasını önlemek için çalışmış biri olarak nitelendirilmiştir (Yıldız, 1991: 376-3772). Azerbaycan 

tarihçilerinin ise bu isyanla bağlı bakış açısı farklı olup Bâbek, İslâm’a karşı değil Azerbaycan’ın özgürlüğü 

için Arap yönetimine karşı savaşmış kahraman olarak görülmüştür.** Azerbaycan’ın ortaçağ tarihi üzerine 

çalışan ve eserlerinde Bâbek isyanını da araştıran Z. M. Bünyadov ve N. M. Velihanlı bu harekâtı özgürlük 

mücadelesi olarak nitelendirmişler (Bünyadov, 2007: 254; Velihanlı, 1993: 42). Azerbaycan’ın merhum 

Cumhurbaşkanı ve oryantalisti E. Elçibey ise Bâbek’i “Azerbaycan Türklerinin millî kahramanı” 

adlandırmıştır (Elçibey, 2012: 104; Elçibey, 2013: 23). 

 
* Abbâsî ihtilâlının önderlerinden olan Ebû Müslim’in soyundan geldiğini iddia eden gruplar arasında Rizâmiyye, Berkūkıyye, 

Râvendiyye, Mukannaiyye gibi fırkalar da olmuştur (bkz. Yıldız, 1994: 199).  
** Bu gün Azerbaycan’da erkek çocuklarına “Bâbek” ismi bırakanlar da az değildir. 
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El-Mes‘ûdî, Hürremiyye harekâtı hakkında vermiş olduğu bilgilerinde Bizans’ın Bâbek isyanı ile bağlı 

siyasetine de önemli derecede yer ayırmıştır. İsyanın genişlendiği yıllarda Bizans imparatorluğu Amorium / 

Amoriler Hanedanı (820-867) tarafından yönetilmekteydi. 821-823 yılları arasında bu Hanedan’a karşı geniş 

ölçekli isyan çıkmış ve isyanın lideri Slav Thomas, Abbâsîler tarafından büyük destek görmüştü (Litavrin, 

2005: 163). Bu hanedanın ikinci temsilcisi olan imparator Theophilos (829-842) da buna karşılık Bâbek 

isyanını teşvik etmek ve desteklemek kararı vermiş olup bu yönde bazı adımlar da atmıştı. El-Mes‘ûdî, 833 

yılında Hemedan yakınlarında büyük yenilgiye uğrayan Hürremîler’in imparator Theophilos’a sığındığını ve 

ordusuna katıldığını haber vermektedir (Mes‘ûdî, 2020: 175). İmparator Theophilos, Abbâsî halifesi 

Mu‘tasım’ın (833-842) başının bu isyanı yatırmaya karışmasından yararlanıp 837 yılında Malatya ile Samsat 

arasında bulunan Zıbatra şehrini ele geçirmişti. Bizans’ın bu askeri seferinde Hürremîler’in de iştirakine dair 

malumatlar vardır (Mes‘ûdî, 2011: 399; Mes‘ûdî, 2020: 174, kıyasla: Tabari, 1991: 95). Bizans kaynaklarında 

onların sayının 833 yılında 14.000’den 837 yılında 30.000’dek arttığı tespit edilmiştir (bkz. Mekhamadiev, 

2020: 215). Zıbatra olayından bir yıl sonra, 838 yılında halife Mu‘tasım büyük bir orduyla Ammûriye’ye vardı 

ve Dazimon*** yakınlarında Abbâsî ve Bizans orduları arasında gerçekleşen savaşta Müslümanlar büyük bir 

zafer kazandı. El-Mes‘ûdî, Hürremîler’in bu savaşta da büyük ölçekte iştirak ettiğini hatta bizzat imparatorun 

korumasında olduklarını yazmaktadır (Mes‘ûdî, 2020: 175).  

Bâbek isyanının yatırılmasıyla Hilâfet, merkezi hükümete karşı çıkan ayrılıkçı güçlerden kurtulamadı, 

aksine bu isyan devletin askeri ve ekonomik gücünü büyük ölçüde zayıflattı. Bu dönemin bir diğer önemli 

hususu ise Hilâfet’in uzak vilayetlerinde hâkimiyetin valiler tarafından ele geçirilmesi ve onların bağımsız bir 

hâkimiyet kurmaları ile bağlıydı. Genellikle ayaklanmaları bastırmak için halifeye yardım eden komutanlar 

güçlenerek bir süre sonra kendileri merkezi hükümete karşı eylemlerde bulunuyorlardı. IX. ve X. yüzyıllarda 

Azerbaycan bu anlamda bir istisna olmayıp ülkede bazı valilerin zaman zaman merkezi hükümete karşı 

başkaldırmaları görülmüştür. Bu valilerin arasında Türk kökenli Sâcoğulları’nın (889-929) temsilcilerini 

özellikle gösterebiliriz ki bu hanedanın kurucusu Ebü’s-Sâc Dîvdâd b. Yûsuf Dîvdast, Bâbek isyanının 

bastırılmasında büyük rol oynamıştır (İpek, 2008: 364). Onun ölümünün ardından oğlu Muhammed 889 

yılında Azerbaycan valiliğine tayin edildikten sonra Sâcoğulları Kafkasya’da büyük ölçekte güç kazanarak 

Hilâfetten bağımsız bir şekilde bölgeyi yönetmeye başlamışlar. Özellikle Ebü’s-Sâc’ın diğer oğlu Ebü’l-

Kâsım Yûsuf’un 901 yılında hâkimiyete gelmesiyle Azerbaycan’ın tek bir hanedanlıkta birleşmesi için gerekli 

şartlar oluştu. Yûsuf b. Ebü’s-Sâc 912 yılında Hilâfetin hazinesine haraç ödemesini de tamamen durdurunca 

yönettiği hanedanlık bağımsız bir devlete dönüşmüş oldu. Sâcoğulları devletinin sınırları bu dönemde batıda 

Debil şehrinden doğuda Hazar denizine dek, kuzeyde Derbent’ten güneyde Zencan’a dek uzanıyordu 

(Gözelova, 2005: 61, 62).   

Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ın bu kadar güçlenmesi hem halife Muktedir’i (908-932) hem de Güney 

Kafkasya’daki baz siyasi güçleri rahatsız etmeye başladı. El-Mes‘ûdî, 919 yılında Erdebil yakınlarında Abbâsî 

ordusuna yenilen Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ın hapsedilerek Bağdat’a getirildiğini haber veriyor (Mes‘ûdî, 1948, IV: 

219). Ancak Yûsuf’un valilikten uzaklaştırılması Azerbaycan’daki siyasi durumu ağırlaştırdığı sebebiyle 922 

yılında halife onu yıllık 500 bin dinar vergi ödemesi şartıyla tekrardan Azerbaycan valiliğine atadı, aynı 

zamanda asi validen kurtulmak planından da vazgeçmedi. El-Mes‘ûdî ve diğer Müslüman tarihçilerin 

yazdıklarına göre 926 yılında halife Muktedir Karmatîler’e karşı savaşmak için Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ı Vâsıt’a 

çağırdı. 927 yılında Kûfe yakınlarında çıkan savaşta Yûsuf b. Ebü’s-Sâc esir alınarak Karmatîler tarafından 

öldürüldü (Mes‘ûdî, 2020: 361-362). 929 yılında Azerbaycan’da Sâcoğulları’nın hâkimiyeti sona erdi. 

Kısa bir süre devam etse de Sâcoğulları’nın hâkimiyet dönemi Azerbaycan’ın siyasi ve iktisadi hayatı 

için çok önemli oldu: uzun aradan sonra ilk kez Azerbaycan toprakları tek yönetim altında birleşti, bağımsızlık 

yolunda büyük adımlar atıldı. A. İpek’in de belirttiği gibi, Sâcoğulları’nın en önemli icraatı Güney 

Kafkasya’da huzurun sağlanması ve Müslüman varlığının korunması oldu (İpek, 2008: 366). Sâcoğulları’nın 

egemenliği sona ermiş olsa da, Azerbaycan’ın Hilâfetten ayrılma süreci durmadı ve sonraki yıllarda 

Salâroğulları (Müsâfirîler), Revvâdîler, Şeddâdîler gibi mahallî hanedanlar ortaya çıkarak Selçuk öncesi 

Kafkasya’da Türk İslâm siyasi ve etnik varlığının sürmesini sağladı. 
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3. RUSLARIN AZERBAYCAN’A BASKINLARI 

X. Yüzyılda Rusların Azerbaycan’a yapmış oldukları baskınların amacı, boyutu, sonuçları, baskın 

iştirakçilerinin etnik kökeni, Azerbaycan’da bu saldırılara karşı direnen güçler vb. konular yüz yıldan fazladır 

tarihçilerin özellikle Rusya tarihçilerinin dikkat merkezindedir.* Amacımız bir makale çerçevesinde bu 

konuların hepsini araştırmak değildir, burada el-Mes‘ûdî’nin çağdaşı olduğu dönemde gerçekleşmiş olan bu 

baskınların Azerbaycan için sonuçlarını incelemeye çalışacağız. 

Rusların Hazar bölgesine ilk baskınlarının 864-884 yılları arasında olduğuna şüphe yoktur ama geniş 

çapta seferler 909 yılından itibaren başlamıştır (Artamonov, 1962: 369). Rus baskınları hakkında en fazla hem 

de orijinal bilgi el-Mes‘ûdî’nin “Mürûcü’z-Zeheb” eserindedir, desek, yanılmayız. Bu husus onun, çağdaşı 

olan diğer Müslüman müelliflerinden farklı olarak tarih konularına daha büyük yer ayırmasıyla ilgilidir. El-

Mes‘ûdî, Rusların Hazar bölgesine ilk büyük seferinin Hicrî 301 yılında (Milâdî 913/4) gerçekleşmiş olduğunu 

haber vermektedir:  

“[Ruslar] her birinde yüz kişinin bulunduğu yaklaşık 500 gemiyle gelerek, Hazar nehrine bitişik 

Buntus Körfezi’ne (Kerçen Körfezi) girdiler… [Daha sonra] Rus gemileri denize saçılarak, savaşçı birlikler 

Gîl, Deylem, Taberistan, Curcân sahilindeki Abeskun, Naftala ve Azerbaycan taraflarına dağıldılar.” 

(Mes‘ûdî, 2011: 144-145).  

Bu malumatlarda dikkat çeken ve araştırmacılar arasında tartışmalara yol açan – 913/4 yılı seferinde 

iştirak etmiş olan Rusların sayı meselesidir. Bu konuyu detaylı bir şekilde araştıran Rus tarihçisi M. İ. 

Artamonov, Rusların her birinde yüz kişilik 500 gemi ile sefer yapmaları hakkında bilgilerin abartılı olduğunu, 

seferde en fazla 20 bin kişinin iştirak ettiğini düşünmektedir (Artamonov, 1962: 384, dipnot 21 ve 23; bu 

tartışmalarla ilgili bkz.: Mes‘ûdî, 2011: 143-144, dipnot 255). Biz bu konunun üzerinde fazla durmadan bir 

önemi hususu vurgulamak isterdik ki X. Yüzyılın başlarında yapılmış bir sefer için aslında M. İ.Artamonov’un 

belirttiği 20 bin de büyük bir rakamdır ve Rusların bölgeye baskınlarının ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. 

Bununla ilgili de el-Mes‘ûdî haber vermektedir: “Ruslar, oluk gibi kan döktüler; kadınlara ve çocuklara 

tecavüz ettiler, ganimet aldılar, akınlar düzenlediler; yaktılar, yıktılar” (Mes‘ûdî, 2011: 145). 

El-Mes‘ûdî’nin yazdıklarına göre, 913/14 yılı Rus baskınlarına karşı savaşan güçlerin başında yukarda 

bahsi geçen Yûsuf b. Ebü’s-Sâc ve Şirvanşah Ali b. Heysem durmuştur (Mes‘ûdî, 2011: 95, 145-146). 

Şirvanşah Ali b. Heysem’in kumandanlığında yerel halkın Ruslara karşı verdiği deniz savaşında Müslümanlar 

yenilgiye uğrayıp büyük kayıplar vermiştir: “Binlerce Müslüman öldürüldü ve boğuldu. Bu denize komşu olan 

halklar onlara bir zarar veremeyeceği için Ruslar burada aylarca kaldılar” (Mes‘ûdî, 2011: 146). Bu anlatılan 

olaylarda dikkati çeken önemli husus şu ki ne Hilâfetin ne de Şirvanşahlar’ın Hazar denizinde askeri 

donanması olmamıştır. El-Mes‘ûdî, Ruslara karşı savaşta Şirvan melikinin tekne ve tacir gemilerini 

kullandığını göstermektedir (Mes‘ûdî, 2011: 146). Hazar denizinde askeri donanmanın olmadığını gösteren 

el-Mes‘ûdî, “Sahillerde yaşayan halklar, eskiden beri oradan kendilerine hiçbir saldırı olmadığı için dehşete 

kapıldılar. Çünkü Hazar denizine ancak ticaret ve balıkçı gemileri gelirdi”, diye yazmaktadır (Mes‘ûdî, 2011: 

145). Belli ki bundan önceki dönemlerde Müslümanlar için büyük tehlike oluşturan Hazarların da askeri 

gemileri olmadığı için Hilâfet, Hazar denizinde askeri donanma kurmak ihtiyacını görmemiştir: “Gerek Hazar 

melikinin ve gerekse askerlerinin gemi kullanma âdetleri yoktu. Eğer öbür türlü olsaydı, Müslümanlar için 

büyük bir felaket olurdu” (Mes‘ûdî, 2011: 146).  

El-Mes‘ûdî, Azerbaycan’da Ruslara karşı direniş göstermiş güçlerin arasında Sâcoğulları’nın adını 

çekmektedir. 913/14 yılında Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ın kumandanlığında Azerbaycanlıların Ruslarla birkaç defa 

savaştığı ve bu savaşların Karabağ ve Şirvan bölgelerinde olduğu belli oluyor. Savaşların birinde Rusların 

yenilgiye uğradığını gösteren el-Mes‘ûdî, onların kayıplarının 30 bin civarında olduğunu yazıyor (Mes‘ûdî, 

2011: 146). Bu bilgiler diğer senkron kaynaklarca doğrulanmaktadır. El-Mes‘ûdî’nin bu konuda yegâne yanlış 

bilgisi “o yıldan sonra Rusların bir daha böyle bir harekete kalkışmaması” hakkında verdiği bilgilerdir 

(Mes‘ûdî, 2011: 147).  

 
* Rusya tarihçileri içerisinde bu konuya ilk değinen Boris Dorn’dur. Onun 1875 yılında Petersburg’da yayınlamış olduğu “Kadim 

Rusların Taberistan’a ve diger bölgelere baskınları hakkında” adlı kitabı Moskova’da 2021 yılında tekrar basılmıştır (Dorn, 

2021). 
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Hicrî 333 yılında (Milâdî 944/45) Rusların Azerbaycan’a daha bir seferi düzenlenmiş olup ülke için 

sonuçları daha ağır olmuştur. Tarihi edebiyatta daha çok “Rusların Berde Seferi” olarak bilinen 944/45 yılı 

olayları Azerbaycan şehirlerinin ekonomisine özellikle ticari hayatına büyük zarar vermiştir. Rus 

baskınlarından en büyük zararı ise kadim Berde şehri görmüştür. El-Mes‘ûdî bununla ilgili bir bilgi vermese 

de onun çağdaşı olmuş İbn Havkal, Rusların şehri yağmalaması hakkında daha detaylı yazmaktadır (İbn 

Havkal, 2017: 297-298). Berde gördüğü büyük zarardan sonra bir daha kendine gelememiş ve sonraki yıllarda 

şehir ekonomik olarak çökmüştür. Bu sebeptendir ki XI. yüzyıl ve sonrasına ait kaynaklarda biz 

Azerbaycan’ın ekonomik hayatında Berde’nin aktif rolünü görmemekteyiz. 

Rusların 913/14 ve sonraki yıllardaki baskınlarının bu kadar yıkıcı olma nedenlerinin içerisinde 

ikisinin daha önemli olduğu kanaatindeyiz; Birincisi, bu baskınların önünü alabilecek yerel güçlerin siyasi ve 

askeri açıdan zayıf olması ve ikincisi, Hilâfetin ve Hilâfetten sonra kurulmuş yerel devletlerin Hazar denizinde 

askeri donanmasının olmaması. Sâcoğulları, Şirvanşah Mezyedîler ve Salâroğulları’nın Azerbaycan’da 

hakimiyetleri kısa sürmüş olup daha çok Hilâfete karşı direniş göstermekle geçmiştir. Bu sebepten Azerbaycan 

hanedanlarının Hazar denizinde askeri donanma kurmak imkânları da kısıtlı olmuştur.  

Aslında Hazar denizinde gemiciliğin tarihi, eskiçağlara dayanıyor; antik dönemin coğrafyacıları bu 

denizin limanları hakkında geniş bilgiler vermektedirler. Kaynaklarda hatta Makedonyalı İskender’in ve 

Seleukos Hükümdarlarının Hazar denizini Karadeniz’e bağlayan bir kanal inşa etmeyi planladıkları tespit 

edilmiştir (Çağlayan, 2019: 79). Fakat bir sonraki dönemde bölgede egemenliği ele geçiren Sâsânîler’in Hazar 

denizinde donanma kurulmasına ilgi göstermemelerinin şahidi olmaktayız. Bu husus, el-Mes‘ûdî’nin de 

yazdığı gibi, o dönemde denizden gelebilecek tehlikenin fark edilmemesiyle ilgili olabilir. Aynı durum Hilâfet 

döneminde de geçerli olmuş, Hazarların donanması olmadığı için kuzeyden gelebilecek tehlikeye karşı ne 

Emevîler ne de Abbâsîler donanma kurmak lüzumunu görmemişlerdir. Rusların askeri seferlerinin artmaya 

başladığı IX. Yüzyılın sonlarında ise artik Hilâfet’in eski gücü kalmamıştır. 

Böylece Rusların Azerbaycan’a IX. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan baskınları X. Yüzyılda 

sistematik şekil almaya başlamış, kuzeyden gelen bu seferler zamanla bölge halkları için büyük bir askeri 

tehlikeye dönüşmüştür. Ne yerel güçler ne de Kafkasya’da egemenlik kazanan Türk İslam devletleri Hazar 

Denizinde büyük bir askeri donanma kurma çabasında bulunmamış, sonraki yüzyıllarda bölgenin Rus 

seferlerine karşı savunmasız halde bırakmışlardır.  

 

SONUÇ 

Ortaçağ İslâm kaynakları Azerbaycan tarihine ait büyük sayıda bilgiler içermektedir. Bu kaynaklarda 

ülkenin tarihi coğrafyası ve siyasi tarihi kadar ekonomi tarihi ve sosyal hayatıyla ilgili konular da geniş bir 

şekilde yer almıştır. Ortaçağçı için bu kaynaklar ne kadar büyük önem taşıyorsa, onların detaylı incelenmesi 

ve diğer kaynaklardaki bilgilerle kiyaslanarak araştırılması da bir o kadar mühimdir. 

Azerbaycan’ın X. Yüzyıl tarihini araştırmak için en önemli kaynaklar arasında yer alan el-Mes‘ûdî’nin 

“Mürûcü’z-Zeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher” ve “Et-Tenbîh ve’l-İşrâf” adlı eserlerinde bahsi geçen siyasi 

olaylar, bu dönemde Kafkasya’da Hilâfet’in hakimiyetinin zayıfladığını, yerel siyasi güçlerin bağımsız devlet 

kurma çabalarının arttığını, aynı zamanda Rusların timsalinde dış tehlikelerin de güçlendiğini göstermektedir.  

IX. yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycan, Türk İslam dünyasının batı sınırlarında güçlü bir kalesi 

haline gelmişti: Azerbaycan Türkleri Kafkasya’nın egemen halklarından biri idi. Kaynaklar da bölgede bu 

dönemde Türklerin ve Türk dilinin yaygın olması ile ilgili net bilgi vermektedirler. El-Mes‘ûdî Hilâfetin 

yaşamış olduğu siyasi buhran nedeniyle Azerbaycan’da merkezi idareciliğin önemli ölçüde zayıfladığını, yerel 

siyasi güçlerin yükseldiğini  haber vermektedir. Onların sırasında Sâcoğulları, Azerbaycan’ın siyasi 

uyanışında önemli ölçüde rol oynamakla birlikte hem de ülkenin tarihi topraklarını bir hakimiyet altında 

birleştirmeyi başarmıştı. 

Dış tehlikelerin güçlü olduğu bu dönemde Sâcoğulları’nın ardından Salâroğulları (Müsâfirîler), 

Revvâdîler, Şeddâdîler gibi yerel devletler de ortaya çıkarak sadece Azerbaycan’da değil tüm Kafkasya’da 

Türk İslâm siyasi ve etnik varlığının sürmesini ve güçlenmesini sağlamış oldu.  
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BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN SOSYAL İNOVASYON 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ 

THE EFFECTS OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF BANK EMPLOYEES ON 

SOCIAL INNOVATION: THE CASE OF VAN PROVINCE 

 

 

 

ÖZ 

Günümüzde işletmelerin ve çalışanlarının yaşanan hızlı gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmaları 

gerekmektedir. Var olan işletmelerin her biri farklı işleyiş, amaç ve özelliklere sahip oldukları için çalışanların 

sahip oldukları özellikler ve çalışma sistemleri de bu yönde şekillenmektedir. Bu sebeple, işletme 

çalışanlarının yenilikle olan uyumu, yapılacak işlerde riski göze alma düzeyleri, özgüven seviyeleri gibi 

faktörlerin değişkenlik göstermesiyle bu faktörlerin sosyal inovasyonu etkileme dereceleri de farklılık 

gösterecektir. İşletmeler için büyük önem taşıyan ve yenilik odaklı olan girişimcilik, iç girişimcilik kavramları 

ve gün geçtikçe değer kazanan inovasyon (yenilik) kavramlarının iç içe olması işletmelerin hedeflerine 

ulaşmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma ile Van il merkezinde bulunan özel ve kamu sektör 

banka şubeleri çalışanlarının iç girişimcilik eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerindeki etkilerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Yapılan analizler ile iç girişimcilik boyutları olan yenilikçilik ve proaktiflik 

boyutlarının sosyal inovasyon üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu, risk alma ve özgüven boyutlarının sosyal 

inovasyon üzerindeki etkisinin ise anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İç Girişimcilik, İnovasyon, Sosyal İnovasyon. 

JEL Kodları: O35, O15, J22. 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, businesses and their employees need to keep up with the rapid developments and changes. 

Since each of the existing businesses has different functioning, purposes and characteristics, the features and 

working systems of the employees are shaped in this direction. Therefore, the degree to which these factors 

affect social innovation will also vary with the variability of factors such as compliance of business employees 

with innovation, risk levels and self-esteem levels in the work to be done.The intertwining of entrepreneurship, 

internal entrepreneurship concepts and innovation concepts that are of great importance for enterprises and 

focused on innovation provides great convenience for enterprises to achieve their goals. With this study, it is 

aimed to reveal the effects of domestic entrepreneurial trends of employees of private and public sector bank 

branches in Van city center on social innovation. With the analyses, it was concluded that the effect of internal 

entrepreneurship dimensions on social innovation and the effect of risk-taking and self-confidence dimensions 

on social innovation were not meaningful.  

Keywords: Entrepreneurship, Internal Entrepreneurship, Innovation, Social Innovation. 

JEL Codes: O35, O15, J22. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca girişimcilik kavramı sürekli değişime ve gelişime uğrayarak günümüzdeki bilgi odaklı 

girişimci kavramına dönüşmüştür. Yenilik odaklı olan girişimcilik ve iç girişimcilik kavramları 

organizasyonlarda büyük öneme sahiptirler. Yeniliği destekleyen bu kavramlardan iç girişimcilik kavramında 

çeşitli eğilimlerden söz edilir. Bunlar özgüven, risk alma, yenilikçilik, proaktiflik gibi kavramlardır. Bu 

eğilimlerin, inovasyon (yenilik) üzerindeki etkilerini ortaya koyma amaçlı yapılan, literatürde birçok çalışma 

mevcuttur. Küreselleşen dünyada, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, girişimcilik kavramı 

yanında inovasyon kavramı da önem kazanmıştır. 

İnovasyonun, gün geçtikçe değer kazanması, yoğun rekabet ortamında ayakta sağlam kalmak isteyen 

tüm işletmeleri yenilik yapmaya yöneltmiştir. İnsanlara hizmet sunan organizasyonlar, faaliyetlerini 

yeniliklerle iç içe, güncel veri ve bilgilerle sürdürmelidir. Çünkü bilinçlenen tüketici toplumu, yeniliklere 

uyum sağlayan ve bu değişimlerle paralel giden güçlü organizasyonlara yönelir. Tüm sektörlerde geçerli olan 

müşteri memnuniyeti bankacılık sektörü için de geçerlidir. Bu nedenle bankacılık sektörü de tüm yeniliklere 

açık ve kendini sürekli geliştiren bir amaç edinmelidir. Yapılan çalışmada inceleme grubu olarak seçilen 

bankacılık sektörü de tüm bu isteklere cevap vermeye çalışırken, yeniliğe açık, kendini rahat bir şekilde ifade 

eden ve fikirlerini güncel verilerle harmanlayıp sunan çalışanlara ihtiyaç duyar. Çalışanlardaki iç girişimcilik 

eğilimlerinin düzeyi, sosyal inovasyon üzerindeki etkiyi ortaya koyacaktır.  

Kayalar ve Arslan’ın literatür dikkate alınarak yapmış oldukları bir çalışmada, geliştirdikleri modelde, 

iç girişimciliği “risk alma, otonomi, rekabetçi girişkenlik, kendi kendini yenileme, liderlik tarzı, örgüt yapısı, 

örgüt kültürü ve kaynak kullanabilme” öğeleri belirlerken, inovasyonu da iç girişimcilik eğilimleri 

belirlemektedir (Kayalar, Arslan, 2016: 535). Birbiriyle etkileşim halinde olan iç girişimcilik eğilimleri ve 

sosyal inovasyon kavramları hem çalışan hem de müşteri açısından büyük etkiye sahiptir. Artık günümüzde 

sunulan hizmetin ihtiyaçları karşılaması yanında, en iyi hizmeti verme amaçlı güncel ve yeniliklerle 

donatılmış olması gerekmektedir. Yapılan çalışmada bir hizmet sektörü olan bankacılık sektörünün tercih 

edilmesiyle bu konunun önemi belirtilmeye çalışılacaktır. 

 

1. Girişimci ve Girişimcilik 

Geçmiş zamanlarda “teşebbüs” ve “müteşebbis” olarak kullanılan kavramların yerini günümüzde 

“girişim” ve “girişimci” kavramları almıştır. Girişim; bir iş için eyleme geçmek, bir işe kalkışmak 

anlamındadır. Girişimci kavramı ise; bu eyleme geçme durumu içerisindeki girişken birey anlamında kullanılır 

(Aytaç, İlhan, 2007: 102-103). Bu kavramların anlamlarına iktisadi yönden bakıldığında, girişimci; arz ve 

talebe yön veren, pazar bulma çabası gösteren birey, girişimcilik ise eldeki kaynakları ekonomik olarak 

kullanıp değerlendirme işlemleridir (Aytaç, 2006: 141). 

Girişimci, emeği, hammaddeyi ve tüm varlıkları bir araya getirerek aynı zamanda bunlardan en yüksek 

değeri elde etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlanır. Ayrıca girişimci, değişikliği, yeniliği ve yeni bir sistemi 

ortaya çıkaran kişidir. Bu noktada girişimciliğe baktığımızda, yeterince emek verip zaman ayırarak, her türlü 

mali, fiziksel ve sosyal nitelikteki riske katlanarak, mali ödüller, bireysel tatmin ve bağımsızlık sağlayarak 

yeni bir değer oluşturma sürecidir (Hisrich ve Peters, 2001: 9). 

Girişimcilik, ilk çağlarda yaşayan insanların ilkel yöntemlere son vererek üretime geçmeleriyle 

şekillenmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin hemen ardından, yerel sınırlar içerisinde olsa da maden devrinin 

başlamasıyla birlikte ticari hayat ortaya çıkmıştır. Modern olarak sayılmasa bile iş yerleri kurulmuştur ve şehir 

devletlerinin kurulmasıyla birlikte ticaretin alanı da genişlemeye başlamıştır (Ercan, Gökdeniz, 2009: 60). 

Bir diğer tanıma göre girişimcilik kavramı, bilginin hakim olduğu toplum içerisinde, kişilerin ve ilgili 

kurumların, iş yapma düşüncesiyle, sürekli değişim gösteren piyasa koşullarında tüm riski üstlenerek yeni ve 

farklı iş alanları ve istihdam yaratmak için gerçekleştirdikleri çalışmalar bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(Çelik, 2006: 468). Girişimcilik genç ve dinamik nüfusun ticari faaliyetlere kanalize edilmesiyle ekonomik 

olarak önemli bir fayda sağladığından oldukça önemsenmektedir (Gümül vd., 2017; 92). 

Yapılan tanımlar ışığında, her şeyin hızla değişip geliştiği çevrede girişimciler gerçekleştirecekleri her 

türlü girişimde modern çağa ayak uydurarak, her gün yenilenen tüketici ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap 
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verebilmelidir. Yenilikle iç içe yürütülen bu faaliyetler, girişimcinin zekası, yaratıcılığı, geleceği önceden 

tahmin etme gibi yetenekleriyle birleşince başarıyı yakalamak çok daha hızlı olacaktır. 

 

 

 

Girişimcilik Üzerinde Etkili Olan Önemli Faktörler 

Girişimcilik üzerinde etkili olan önemli faktörler şöyle ifade edilebilir (Hisrich, 1995: 55-58): 

 

Aile: Girişimcilik kavramında aile faktörüne bakıldığında, girişimcilerin aile yapıları, ailenin meşgul 

olduğu iş, sahip olunan pozisyon, yakın çevre ve akrabalarla olan ilişkiler dikkat çekmektedir. Ailenin 

girişimci yönünün sağlam olması ve babanın kendi işini icra etmesi girişimcilikte oldukça önemlidir. Cinsiyet 

farkı gözetmeksizin kadın ve erkek tüm girişimciler üzerinde, babanın kendine ait işi yapıyor olması güçlü bir 

etki yaratmaktadır. 

             

Eğitim: Eğitim, girişime başlarken ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmada büyük öneme sahiptir. Resmi 

eğitim şart değildir fakat bu faktör işte başarıyı yakalayabilmek için gereklidir. Tüm girişimcilerin finans, 

stratejik planlama, pazarlama ve yönetim konularında eğitime gereksinimleri vardır bunun yanında 

girişimcilikte, iletişimde kullanılan yazma ve konuşma yeteneğinin olması da oldukça önemlidir. 

 

Kişisel Değerler: Bu konuyla ilgili yapılan birçok çalışma olmasına rağmen bunlar genellikle genel 

nüfus ve yönetici arasındaki farklılıklara odaklanmıştır. Kişisel değerler girişimciyi etkili yöneticiden veya 

liderden farklı kılamamıştır. Ayrıca sürekli kazanmak için işe başlayan kişileri ise başarılı girişimci olarak 

nitelendirmişlerdir. 

 

Yaş: Yaş aralıkları ve girişimcilik eğilimi arasında önemli bir ilişki olduğu mevcut çalışmalarla başarılı 

bir şekilde gösterilmiştir. Girişimcilik mesleğine başlama zamanının genellikle 22-55 yaş arası olduğu 

belirtilmiştir. Belirtilen yaş aralıkları haricinde kariyere başlamak da olasıdır ancak başarılı olabilmek için 

güçlü enerji ve finansal destek gerekli olmaktadır. 

 

İş Deneyimi: Sahip olunan uzmanlık bilgisinin bazı alanlarda önemi daha büyüktür. Finans (özellikle 

risk sermayesi), dağıtım kanallarının geliştirilmesi, seçkin ürün ya da hizmet geliştirilmesi, pazar planı 

oluşturma gibi alanlarda bireyin sahip olduğu tecrübesi ve iş kabiliyeti onun yeni bir işe adım atmasını 

kolaylaştıran önemli bir öğedir. 

 

Rol Modelleri: Girişimci kişilerin kariyerlerinde etkisi olan bir diğer önemli öğe de rol modelleridir. 

Aile bireyleri ya da diğer başarılı yakınlar üstelik ulusal alanda çalışan diğer girişimciler bile rol model 

olabilir. Rol model olan bu kişiler, girişimciler için işe başlamadaki ve başladıktan sonraki süreçte destek 

sistemi meydana getirir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak girişimcilik üzerinde etkili olan faktörlere baktığımızda, hem girişimcinin 

bireysel yeterliliğiyle ilgili faktörler hem de girişimci dışında var olan bir takım faktörler olduğu görülür. 

Bunların etki dereceleri de farklılık göstermektedir. Girişimcilik üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi 

bulunan bu faktörlerin başarıya ulaşmada da etkisi büyük olacaktır. 

 

2. İç Girişimcilik 

İç girişimcilik terimi 1980’li yıllardan bu yana hem akademisyenlerin hem de uygulamacıların ilgisini 

çekmiştir (Ağca ve Kandemir,2008:211). İç girişimcilik kavramı, girişimcilik fikrinin, işletmelerde içeriye 

doğru ilerlemesi ve değerlendirilmesi şeklinde ifade edilir (Zahra vd., 2000: 947). İç girişimcilik, günümüz 

çevre şartlarının belirsizlikleri ve yaşanan hızlı değişiklikler içerisinde işletmelere, rekabet açısından fayda 

sağlayacak önemli bir araç olarak nitelendirilmektedir. İç girişimcilik, örgütü kar elde etmek, kendini 
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yenileyebilmek, bilgi elde edebilmek ve uluslararası başarılar sağlayabilmek için adım atmaya sevk eder. Bu 

kavramın odak noktası, girişimci düşünceyle birlikte ortaya çıkan, yenilikçi düşünebilme ve bu yöndeki 

yetenekleri artırabilmedir. Bu yeteneklere sahip olabilen örgütler, rakipleri karşısında avantaj 

sağlayabilecektir. Yoğun rekabetin olduğu, aynı zamanda belirsiz pazar şartlarının hüküm sürdüğü bir ortamda 

örgütler, elde ettikleri rekabet avantajını sürekli kılabilmeleri için yenilik yapmaları gerekmektedir. Örgütü 

yenilik yapma konusunda harekete geçirecek kuvvet ise iç girişimciliktir (Fiş ve Çetindamar, 2007:126). 

İşletmelerin rakiplerine kıyasla daha etkin ve girişimci olması, onların iç girişimcilik yapısına sahip 

olmalarıyla mümkündür. Bu işletmeler rakiplerini takip etmek yerine, rakiplerine liderlik etmeyi, büyümeyi, 

gelişim göstermeyi ve yenilik konusunda sürekliliği sağlamayı tercih ederler (Zahra ve Garvis, 2000: 474).Bu 

özelliklere sahip işletmelerin çalışanlarını da, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına ve yapılacak faaliyetlerin 

hızla gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.     

     

İç Girişimcilik Boyutları 

İç girişimciliğin boyutları literatürde iki temel yaklaşım olarak ele alınmış. Bunlar “girişimcilik eğilimi 

yaklaşımı” ve “kurum içi girişimcilik yaklaşımı”dır. Girişimcilik eğilimi yaklaşımının iç girişimcilik 

boyutları; yenilikçilik, risk alma, proaktif davranma, özerklik şeklindedir. Kurum içi girişimcilik yaklaşımının 

öncüleri iç girişimciliği daha büyük organizasyonlar düzeyinde incelemiştir, boyutlarını da şu şekilde 

belirtmişlerdir; stratejik yenilenme, kendini yenileme, içsel iş girişimleri başlatma ve yenilikçiliktir (Ağca ve 

Kandemir, 2008: 214). Bu iki yaklaşımın ortaya çıkardığı iç girişimcilik boyutlarının tümünü veya bir kısmını 

taşıyan organizasyonlar girişimsel organizasyonlar olarak kabul edilmektedir. Girişimciliği Schumpeter gibi 

nitelendirenler için, organizasyonların girişimcilik eğilimleri yalnızca “yenilikçilik” boyutuyla da 

açıklanabilir. Çünkü Schumpeter hem bağımsız girişimcilik hem de organizasyon düzeyindeki girişimciliğin 

temelinin “yenilikçilik” olduğunu ileri sürer (Antoncic ve Hisrich, 2003: 20). 

İç girişimcilik boyutları, kişilerin girişimci davranış biçimlerini tarif etmek ve bunları ölçmek için 

oluşturulan kavramlardır. Bu kavramlar aracılığıyla, işletmelerin ve bireylerin iç girişimcilik davranışlarını 

dolaylı olarak ölçümlenebilir fakat edinilen sonuçlarla bu işletmelerin veya kişilerin girişimci olup olmadıkları 

konusunda bir şey söylemek gerçeği yansıtmaz (Şekerdil, 2016: 40). Bu noktada iç girişimcilik boyutlarından 

olan yenilikçilik, öz güven, risk alma, proaktiflik gibi kavramlar incelenecektir. 

 

Yenilik;  

Yenilik kavramı bir işletmenin, yeni ürün hizmet veya teknoloji oluşturabilecek yeni düşünce ve 

eylemleri destekleme eğilimini ifade ettiği gibi ayrıca mevcut ürün ve teknolojilerin iyileştirilip 

geliştirilmesini de ifade eder. Bir işletmede yenilik denildiğinde, işletme çalışanlarının sahip oldukları yeni 

fikirleri kullanarak geliştirilen yeni ürünler, yeni teknoloji, yeni yöntem ve yeni stratejik adımlar ifade 

edilmektedir. İşletmelerde iç girişimcilerin yeniliğe olan eğiliminin yüksek olmasıyla iç girişimcilik 

etkinliklerinde de artış olabilir ve bu durumdan hareketle iç girişimcilerin yeniliğe hazır olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. İşletmelerdeki Ar-Ge departmanının yenilik amaçlı faaliyette bulunduğu ve iç girişimcilik 

çalışmalarının bu departmanda ortaya çıktığı belirtilebilir (Göçmen, 2007: 71, Ağca ve Kurt, 2007: 90).AR-

GE faaliyetleriyle ortaya çıkarılan yaratıcı çalışmalar, yeniliklerle iç içe yeni ürünler, hizmetler, yeni teknikler 

gibi unsurların elde edilmesini sağlayarak işletmelerin gelişim faaliyetlerine de katkı sunacaklardır.  

 

Proaktiflik; 

Proaktiflik terimi, firmaların sahip olduğu davranış eğilimlerini nitelendirme noktasında oldukça 

yaygın bir kullanım alanı olarak şekillenmiştir. Araştırmacılar proaktiflik boyutunu, risk alma sürecinde 

cesaretli olup çevreye yönelik proaktif davranış gösteren girişimci firmaları diğer firmalardan ayırmak için 

kullanmaktadırlar. Fonksiyonel proaktif davranışlar; rakiplerini yenilik hususunda izlemek değil de onlara 

liderlik etmeyi, büyüyüp gelişmeyi, sürekli yeniliği, rekabet sürecinde de rakiplerini tanıyarak onlara karşı 

başarı elde etmeyi sağlayacak davranışları göstermeyi kapsamaktadır (Ağca, 2005: 97). 
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İşletmelerin proaktif olmaları, yeni ürün ve hizmetleri pazara sunma, yeni teknolojileri kullanma ve 

çeşitli yönetsel teknikleri geliştirme noktasında hızlı olmayı, rakiplerine göre ortaya çıkan fırsatları daha önce 

fark etme ve değerlendirme sürecinde daha başarılı olmayı sağlamaktadır (Faiz ve Üner, 2015:964). Aynı 

zamanda işletmede yer alan girişimci bireylerin proaktif davranışlar sergilemeleri sonucunda fırsatlar fark 

edilerek işletmeyi diğer rakip işletmelerden ayırabilmekte ve daha etkin olmasını sağlayarak büyüyüp rakipleri 

karşısında üstünlük elde etmeyi sağlayabilmektedir (Meydan, 2011: 28). 

 

Risk alma; 

Girişimci işletmeleri diğer işletmelerden ayıran en belirgin ayırt edici özelliklerden biri risk almadır. 

Girişimcilik eğilimi olan işletmelerin çoğunlukla, pazardaki mevcut fırsatlardan kaynaklı fazla getiri 

sağlayabilme adına yüksek düzeyde borç yaparak veya çok yüksek miktarda kaynak ayırarak risk taşıyan 

davranışlar göstermeleri, risk alma eğiliminin bir işareti şeklinde nitelendirilmektedir. Bundan dolayı risk 

alma faaliyeti işletme düzeyinde olduğunda, hızlı davranarak pazardaki fırsatları değerlendirmeyi, hızlı 

kaynak kombinasyonları ortaya çıkarmayı ve güçlü teşebbüslerde yer almayı gerektirmektedir (Ağca ve 

Kandemir, 2008: 215). Bireylerin tek başlarına verecekleri kararlarda daha az risk alacakları ancak işletmenin 

bir çalışanı olarak risk alması gerektiğinde daha fazla risk alması beklenir. İşletme bazında verilecek 

kararlarda sorumluluğun paylaşılıyor olması bireylerin daha fazla risk almasını, daha fazla cesur ve daha rahat 

davranmasını sağlayacaktır. 

 

Özgüven;  

Özgüven, belirlenen hedefleri elde etmede yeterli olma inancı şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Araştırmacılardan bazıları, girişimci bireylere ait özelliklerden olan özgüveni bir davranış şeklinden farklı 

olarak çıktı şeklinde ele alır. Yapılan birçok çalışmada girişimci kişilerin girişimci olmayan kişilere kıyasla 

daha yüksek özgüvene sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır  (İpçioğlu ve Taşer, 2011: 124).Özgüveni yüksek 

çalışanlar, kendi yeteneklerinin farkında olup yapacakları işlerde alacakları kararlara güvenirler, böylece hızlı 

karar alarak işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlarlar. 

 

3. İnovasyon ve Sosyal İnovasyon 

İnovasyon sözcüğüne genel anlamda bakıldığında, yeni ürünler veya yeni hizmetler oluşturmak, üretim 

ve sunum aşamalarında yeni tekniklerden faydalanmak şeklinde ifade edilebilir. Yenilikten söz edilebilmesi 

için henüz yapılmamış bir şeyin keşfedilmesi gerekir veya zaten var olan bir şeyin ilk kez bir endüstri kolu ya 

da bir işletmede kullanılıyor olması da inovasyon olarak ifade edilebilir (Dinçer, 1999: 167). 

İnovasyon, yeni olan bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde 

ticarileştirilmesidir. Ortaya çıkarılan yeni şeylerin başarılı bir biçimde ticarileştirilmesi ve pazarlanabilmesi 

ekonomik ve sosyal değer yaratmayı sağlayacaktır. Ancak inovasyonun sadece bir AR-GE çalışmasından 

ibaret olduğunu ve sadece yeni şeyler meydana getirme üzerine çalışılması hem ülkemizde hem de birçok 

ülkede inovasyonla ilgili yapılan hatalardan biridir. Avrupa, Amerika’ ya göre daha fazla AR-GE yatırımı 

yapmasına rağmen geri dönüşüm bakımından geride kaldığının fark edilmesiyle,  inovasyonun 

gerçekleştirilmesi kadar ticarileştirilmesinin de çok önemli olduğu kanısına varılmıştır. Bu durum Avrupa 

paradoksu olarak da nitelendirilmektedir ve yeniliğin bir tek Ar-Ge den oluşmadığını net bir şekilde gösterse 

bile bazı ülke ve organizasyonlar hala bunun önemini gerektiği kadar kavrayamamışlardır. Eğer inovasyondan 

gerekli sosyal ve ekonomik değer kazanılamayıp inovasyon başarılı bir biçimde ticarileştirilmezse hem 

rekabet konusunda hem de kaynakların etkili ve verimli kullanımı bakımından dezavantajlı olunacağı 

görülmektedir (Uzkurt, 2010: 37-38). 

     Sosyal inovasyon, insanlık adına daimi bir yaşam sunabilmek için, mevcut olan her türlü probleme 

karşı yenilikçi metotlar oluşturmak ve bunları uygulamaktır. Sosyal inovasyon, bireyler, gruplar, topluluklar 

veya kurumlar tarafından ortaya konabilir. Sosyal inovasyon hem kar amacı güden hem de kar amacı 

gütmeyen şirketlerden oluşabilmektedir. Kar amacı güden şirketlerin de sosyal inovasyon amaçlı yürüttüğü 

projeleri olabilir ve yer aldıkları topluma sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sağlayabilirler. Son 
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zamanlarda yapılan bu yenilikçi projeler, çok yönlü çalışmaları gerektirdiği için, kamu, özel sektör ve çeşitli 

sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek türlü projeler meydana getirilmektedir. Sosyal inovasyonun ayırt 

edici özelliği, asıl hedefinin maddi kazanç değil toplumsal yenilenme olmasıdır. Sosyal inovasyon projesinin 

başarısı, amacına ve kimler için yapıldığına bağlıdır(http://www.sosyalinovasyonmerkezi.com.tr). Sosyal 

inovasyon amacına uygun bir şekilde yürütülen çalışmalar da insanlık yararına sonuçlar doğuracaktır. 

     Son zamanlarda toplumsal yaşam sorunlarına elverişli çözümleri bulma noktasında etkili olan 

sosyal inovasyon, hem bireysel, hem kurumsal aynı zamanda toplumsal düzeyde büyük öneme sahiptir (Bulut 

vd., 2013: 123). 

     Yapılan tanımların ortak noktasına bakıldığında sosyal inovasyon, sosyal problemlerin çözümü için 

etkili, verimli ayrıca sürdürülebilir bir şekilde, bireysellik yerine toplumun tamamına değer yaratmak için çaba 

gösteren uygulamalardır. Bu süreç için yeni çözümler (ürünler, hizmetler, süreçler, vb.); sosyal 

gereksinimlerin giderilmesini, yeni ya da iyileştirilmiş becerilerle ilişkilerin ve kaynakların en iyi şekilde 

kullanılmasını belirtir (Kazançoğlu ve Dirsehan, 2016: 136 – 137). 

 

4. Metedoloji ve Uygulama 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Yapılan araştırmanın amacı, Van il merkezinde bulunan özel ve kamu sektör banka şubeleri 

çalışanlarının, iç girişimcilik eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. 

                  

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırma Van il merkezinde gerçekleştirilmiş olup, özel ve kamu sektör banka şubelerinde çalışan 

133 banka çalışanının katılımıyla araştırma örneklemi oluşturulmuştur. 

                 

 4.3. Araştırmanın Yöntem ve Ölçeği 

Veri toplama süreci yüz yüze yapılan görüşmeler şeklinde yürütülmüştür. Yapılan çalışma kapsamında 

gereksinim duyulan veriler birincil veri niteliği taşımaktadır. Bu sebeple bu verilerin elde edilmesi için en 

etkili yöntem olan anket yöntemi tercih edilmiştir.    

Araştırmada, banka yöneticilerinden gerekli izinler alındıktan Kasım-Aralık 2019 döneminde  anket 

yöntemi kullanılarak, bireylerin eğilimlerine ilişkin ölçümler yapılmıştır. Öncelikle katılımcıların demografik 

özellikleri belirlenmiş ardından çalışanların Sosyal İnovasyon ve İç Girişimcilik eğilimleri 5’li likert ölçeği 

ile ölçülmüştür. Çalışmada kullanılan ölçek maddelerine Eren (2010) tarafından yazılan “Üniversite 

Öğrencilerinin Sosyal İnovasyonluk Kapasitelerinin Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerine Etkisini Ölçmeye 

Yönelik Bir Model Önerisi” adlı doktora tezinde kullanılan ve Şekerdil (2016) tarafından uyarlanan “İç 

Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyon Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Özel Banka Çalışanlarına Yönelik 

Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinden ulaşılmıştır. Araştırmada 6 madde Sosyal İnovasyon ölçeğini, 6 

madde Yenilikçilik ölçeğini, 6 madde Özgüven ölçeğini, 10 madde Proaktiflik ve 4 madde ise Risk Alma 

ölçeğini oluşturmaktadır (Şekerdil, 2016: 94-95).  

 

4.4. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma dahilinde elde edilen veriler, bir il merkezini kapsayan ve sınırlı sayıdaki bankalardan elde 

edilen sonuçlardır. Bu sebeple bütün banka çalışanları için geçerli sonuçlar olduğu söylenemez. Daha genel 

sonuçlara varılabilmesi için daha çok çalışana ulaşılması ve daha detaylı araştırmaların yapılması 

gerekmektedir. 

 

Tablo 1: Banka Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

 
 Kişi Sayısı % 

Cinsiyet Erkek 87 %65,4 
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Kadın 46 %34,6 

Yaş 18-24 12 %9,0 

25-31 76 %57,1 

32-38 37 %27,8 

39-45 8 %6,0 

46 ve üstü 0 0 

Öğrenim Durumu Lise 18 %13,5 

Yüksekokul 18 %13,5 

Fakülte 80 %60,2 

Yüksek Lisans 17 %12,8 

Doktora 0 0 

Gelir Durumu 1.600-2.000 28 %21,1 

2.000-3.000 46 %34,6 

3.000 TL ve üzeri 59 %44,4 

Çalışma Tecrübesi 1 Yıldan Az 7 %5,3 

1-3 Yıl 51 %38,3 

4-6 Yıl 43 %32,3 

7-9 Yıl 16 %12,0 

10 Yıl ve üzeri 16 %12,0 

Kurum Pozisyonu Gişe Yetkilisi 31 %23,3 

Müşteri Temsilcisi 31 %23,3 

Servis Yetkilisi 21 %15,8 

Uzman 26 %19,5 

Diğer 24 %18,0 
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Araştırmadaki demografik değişkenleri belirlemek üzere sorulan kişisel bilgilere ilişkin maddeler 

cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, gelir durumu, çalışma tecrübesi ve kurum pozisyonu şeklindedir. Bu 

maddelerin ilki cinsiyet değişkenidir. Tablo incelendiğinde, katılımcıların 87’si erkek (%65,4), 46’sı kadın 

(%34,6) olmak üzere toplam 133 kişiden oluşmaktadır. İkinci madde yaş değişkenidir. Tabloda da görüldüğü 

üzere, katılımcıların %9,0’ı (12 kişi) 18-24 yaş aralığında, %57,1’i (76 kişi) 25-31 yaş aralığında, %27,8’i (37 

kişi) 32-38 yaş aralığında, %6,0’ı (8 kişi) 39-45 yaş aralığında ve %0’ı (0 kişi) 46 yaş ve üzeri olduğu 

görülmektedir. Bir diğer değişken öğrenim durumudur. Katılımcıların öğrenim durumuna bakıldığında 

%13,5’inin (18 kişi) lise, %13,5’inin (18 kişi) yüksek okul, %60,2’sinin (80 kişi) fakülte, %12,8’inin (17 kişi)  

 

 

yüksek lisans mezunu olduğu ancak doktora mezununun olmadığı görülmektedir. Gelir durumlarına 

bakıldığında, katılımcıların %21,1’inin 1.600-2.000 TL arası, %34,6’sının 2.000-3.000 TL arası ve 

%44,4’ünün ise 3.000 TL ve üzeri gelir elde ettiği görülmektedir. Çalışma tecrübesi değişkenine bakıldığında 

katılımcıların %5,3’ünün (7 kişi) 1 yıldan az, %38,3’ünün (51 kişi) 1-3 yıl arası, %32,3’ünün (43 kişi) 4-6 yıl, 

%12,0’ının (16 kişi) 7-9 yıl ve %12,0’ının (16 kişi) 10 yıl ve üzeri çalışma tecrübesinin olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların kurumdaki pozisyon değişkenine bakıldığında ise tabloda da görüldüğü üzere, %23,3’ünün (31 

kişi) gişe yetkilisi olarak, %23,3’ünün (31 kişi) müşteri temsilcisi olarak, %15,8’inin (21 kişi) servis yetkilisi 

olarak, %19,5’inin (26 kişi) uzman pozisyonunda görev yaptığı ve %18,0’ının da diğer pozisyonlarda görev 

yapan çalışanlar olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: Güvenirlilik Analizi 

 

 

              

 

 

 

 

 

Uygulanan anket çalışması daha önce geliştirilen, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçek 

sorularından oluşturulmuştur. Güvenirliğin bir ölçüsü olarak Cronbach Alpha modeli kullanılmıştır. Yapılan 

güvenirlilik testinde, ölçek maddelerinden oluşan yapıların her birinin güvenirlilik değerlerinin oldukça 

yüksek olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

Yukarıdaki tabloda (Tablo.3), araştırmada kullanılan sosyal inovasyon değişkeni ve iç girişimcilik 

boyutlarına ait değişkenler arasındaki korelasyon analiz sonuçları gösterilmiştir. Tabloda yer alan değerlere 

göre Sosyal İnovasyon değişkeni ile iç girişimcilik boyutlarından Yenilikçilik (r=, 822; p<0.01 ) arasında 

yüksek ve olumlu bir ilişki, öz güven (r=, 751; p<0.01) arasında yüksek düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu 

görülmektedir, proaktiflik (r=, 788 ; p<0.01) arasında yüksek düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu 

görülmektedir, risk alma (r=, 472; p<0.01) arasında orta düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. İç 

girişimcilik ve sosyal yenilikçilik arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; (r=, 812; p<0.01) yüksek düzeyli ve 

olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4: İç Girişimcilik Boyutlarının Sosyal İnovasyon Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 

Analizi 

 

Alt Faktör Yapıları 

 

Güvenirlilik Değerlerİ 

(Cronbach Alpha) 

 

Sosyal İnovasyon ,935 

İç Girişimcilik ,971 

Yenilikçilik ,940 

Özgüven ,885 

Proaktiflik ,952 

Risk Alma Eğilimi ,901 
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Bağımsız Değişkenler Standart Hata Standart Beta t p 

Sabit (Constant) .208  2.365 .020 

Yenilikçilik .099 .512 5.005 .000 

Proaktiflik .114 .242 2.151 .033 

Özgüven .106 .153 1.618 .108 

Risk Alma .053 -.045 -.738 .462 

ΔR2= .696, F= 76.560, p= .000, Durbin Watson= 2.197 

 

Tablo 4'  göre, “Yenilikçilik” değişkeninin Sosyal İnovasyon üzerindeki etkisi anlamlıdır (p<.05; 

Beta= .512), “Proaktiflik” değişkeninin etkisi de anlamlıdır (p<.05; Beta= .242), “Özgüven” değişkenine 

bakıldığında Sosyal İnovasyon üzerindeki etkisi anlamlı değildir (p>.05; Beta= .153), “Risk Alma” Sosyal 

İnovasyon üzerindeki etkisi anlamlı değildir (p>.05; Beta= .-.045). Yenilikçilik ve Proaktiflik eğilimlerinin 

Sosyal İnovasyonu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

              

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada, iç girişimcilik eğilimleri olan yenilikçilik, risk alma, özgüven, proaktiflik gibi 

boyutların sosyal inovasyon üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre, banka çalışanları için özgüven ve risk alma eğilimleri, sosyal inovasyon faaliyetlerinde engel 

teşkil etmemektedir. Yani, özgüven ve risk alma eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerinde bir etkisinin 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yenilikçilik ve proaktiflik eğilimlerinin ise sosyal inovasyon üzerinde 

etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırmaya katılanların, cinsiyet açısından bakıldığında erkek çalışanların % 65,4’ü, bayan 

çalışanlarınsa % 34,6’sı oluşturduğu ifade edilebilecektir. Yaş ortalaması açısından ise % 57,1’lik pay ile 25-

31 yaş arası çalışanların ağırlığı oluşturduğu söylenebilecektir. Eğitim seviyesi açısından baktığımızda da 

fakülte mezunlarının % 60,2 ile ağırlığı oluşturduğu bulgulanmıştır. Kurumdaki pozisyon açısından 

bakıldığında % 23,3’lük bir veriyle gişe yetkilisi ve müşteri temsilcisi sayısının eşit olduğu görülmüştür. Gelir 

durumuna bakıldığında ise, % 44,4’lük kısmı oluşturan katılımcıların aylık gelirlerinin 3.000 TL ve üzeri 

olduğu tespit edilmiştir.Çalışma tecrübesi açısından ise 1-3 yıl arası çalışan grubu içinden katılımın daha çok 

olduğu belirlenmiştir. 

Ağca ve Böyükaslan, iç girişmcilik boyutları (yenlikçilik, risk alma ve proaktiflik) ile sosyal 

girişimcilik değişkeni arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik çoklu regresyon analiz yapmışlardır. Yapılan 

analize göre; sosyal girişimcilikle yenilikçilik, risk alma ve proaktfilik arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler 

olduğu sonucuna varılmıştır (Ağca, Böyükaslan, 2016: 213). Şekerdil, yapmış olduğu çalışmasında elde ettiği 

verilere göre, iç girişimcilik boyutlarından yenilikçilik (β=, 405, p=, 000) , risk alma (β=, 268, p=, 000) sosyal 

inovasyon (yenilikçilik) üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkilediği, proaktiflik (β=, 072, p=, 311) ve özgüven 

(β= -, 013, p=, 837) boyutu etkilemediği sonucunu elde etmiştir (Şekerdil, 2016: 130). Literatürdeki benzer 

çalışmalara bakıldığında iç girişimcilik boyutlarından olan yenilikçilik, risk alma ve proaktifliğin sosyal 

inovasyon üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Van’da yapılan bu çalışmaya bakıldığında ise iç 

girişimcilik boyutlarından olan yenilikçilik ve proaktifliğin sosyal inovasyon üzerinde anlamlı etkisinin 

olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuç, seçilen hedef sektörün çalışanlarının özelliklerine bağlı olarak 

elde edilmiştir. Uygulama grubunun banka çalışanlarından oluşmuş olması risk alma eğiliminin sosyal 

inovasyon üzerinde etkisinin olmaması sonucunu doğurmuştur. Bu durum bankalarda bulunan finansal riskin 

varlığına bağlanabilir. Girişimci işletmelerde en ayırt edici özelliklerden biri olan risk alma eğiliminin 

etkisinin ortaya çıkması da yapılacak benzer çalışmalarda, çalışanların daha elverişli şartlarda girişimci 

özelliklerini rahat bir şekilde kullanabildikleri bir sektöre ait çalışanların hedef grup olarak seçilmesine bağlı 

olacaktır. Daha önce Van ilindeki banka şubelerinde, böyle bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın 

önemine katkı sağlayacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda daha geniş bir kitleye ulaşılarak daha 
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kapsamlı yeni bir çalışma yapılabilir ya da farklı bir sektör seçilerek iç girişimcilik eğilimlerinin sosyal 

inovasyon üzerindeki etkileri incelenebilir ve varsa farklılıklar ortaya çıkarılabilir.  
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(23) 

Dr. Andaç KARABULUT34 

İÇ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME ve İSTİHBARATIN 

ÖNEMİ 

GENERAL EVALUATION OF HOMELAND SECURITY STUDIES and IMPORTANCE OF 

INTELLIGENCE 

 

 

 

ÖZ 

İç Güvenlik çalışmaları 11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında ABD 

kamuoyunda tartışılmaya başlandı ve daha sonrasında ABD iç güvenliğinin sağlanması için bir teşkilat olarak 

kuruldu. Bu durum ile birlikte pek çok devlet iç güvenlik teşkilatlarının bir ihtiyaç olduğunu kabul etti. 

Türkiye’de de hassasiyet ile irdelenen iç güvenlik konusu, 21 yüzyılın Türkiye’sinin güvenlik ihtiyaçlarını 

karşılamak için İçişleri Bakanlığı nezdinde kuruldu. Bu çalışmada, Türkiye’de iç güvenlik ve buna bağlı terör 

konusunda çeşitli akademik yayınların analizleri pozitif yönde eleştirilmiştir. Ayrıca iç güvenlikte 

radikalleşme ve buna bağlı istihbaratın önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç Güvenlik, Güvenlik, Terör, Radikalleşme, İstihbarat, Uluslararası İlişkiler. 

 

 

 

ABSTRACT 

Security studies began to be discussed in the US public after the terrorist attack on the Twin Towers 

on September 11, 2001 and Homeland Security Agency Established to Ensure U.S. Homeland Security. With 

this situation, many states have accepted that there is a need for internal security organizations. The subject 

of internal security, which is also sensitively examined in Turkey, was established by the Ministry of Internal 

Affairs to meet the security needs of Turkey in the 21st century. In this study, the analyzes of various academic 

publications on internal security and related terrorism in Turkey were criticized positively. In addition, the 

importance of radicalization in internal security and related intelligence was emphasized. 

Keywords: Internal Security, Security, Terrorism, Radicalization, Intelligence, International 

Relations. 
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GİRİŞ 

Uluslararası sistemde aktörlerin yüksek ve alçak politikaları uluslararası ilişkiler disiplini ile uğraşan 

akademisyenler tarafından sıklıkla irdelenmektedir. Araştırmacıların bu çalışma konuları genelde devletlerin 

askeri doktrinleri veya karar alıcıların söylemlerini analiz ederek gerçekleşmektedir. Devletlerin ve devlet 

üstü aktörlerin yüksek ve alçak politikaları araştırılıp, incelenirken çeşitli ekoller çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. İdealistler yüksek politika konusunu askeri meselelerden ziyade ekonomik ve sosyal 

alanlar üzerine odaklayarak yorumlamaktadır (Kamacı, 2021: 89). Bu duruma karşı realist ekolünü savunanlar 

devletlerin yüksek politikasını askeri güç üzerine yoğunlaştırarak yorumlamaktadır (Arı, 2017: 25-60). 

21. Yüzyılda devlet güvenliğini doğrudan düşman ve/veya rakip devletlerin tehdit etmediği hem 

toplum, hem siyaset hem de akademik araştırmalarda kabul görmüş bir durumdur. Asimetrik tehdit olarak 

algılanan göç, salgın hastalıklar, doğal afetler, terör ve radikalleşme gibi konuların tehdit ve güvenlik 

boyutunun önemi günümüzde daha da artmıştır (Gül, 2015: 225-226). Barry Buzan ve Ole Waever “güvenlik” 

konusunu salgın hastalık, doğal afet gibi faktörlerle ilişkilendirmektedir (Buzan ve Waever, 2003: 228-311).   

Bu konular dâhilinde devletlerin saldırgan tutumu ve ekonomik ambargolarda ülkeler için tehdit faktörü 

oluşturduğu göz ardı edilememesi gerektiğini savunmuştur. Örneğin, Avrupa “göç” olgusuna odaklanırken, 

Türkiye “terör” konusu ile ilgilenmektedir veya Rusya’nın 2020 yılında Ukrayna’yı işgal etmesi, devletler 

yüksek politikasında çeşitliliği bizlere göstermektedir (Karabulut, 2022: 1). 

21. Yüzyılda devletleri tehdit edecek pek çok faktör vardır. Bu doğrultuda iç güvenlik yapıları da bir 

o kadar kendisini revize etmelidir. “Tehdit” ne kadar dinamik bir yapıda ve çeşitteyse iç güvenlik yaklaşımları 

da kendisini bir o kadar yenilemelidir. Bu durum hem kurumlar içerisindeki liyakat faktörünün önemini 

yeniden meydana getireceği gibi aynı zamanda yeni tehdit oluşumları üzerinde de daha doğrusal analizler 

yapmaya fayda sağlayacaktır. 

 

1.  “İç Güvenlik” Kavramının Önemi  

Şubat 2001 yılında ABD ulusal komisyonu tarafından ilk defa literatüre kazandırılan “iç güvenlik” 

kavramı, terörle mücadele bağlamında değerlendirilmiştir. ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu eş başkanları 

Gary Hart ve Warren Rudman ABD’nin güvenlik politikası üzerine 2001 yılında çarpıcı açıklamalarda 

bulunmuştur. Komisyon eş başkanlarına göre “ABD'nin askeri üstünlüğünün Amerikan vatandaşlarını 

tamamen korumayacağını” açıklamışlardır (Seiple, 2002: 260-263; Executive Summary of U.S. Commission 

on National Security Report, 2001: 1). Nitekim 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında ABD özellikle “İç 

Güvenlik” konusunu gündeminde hızla irdelemiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD ikiz kule terör saldırıları 

sonucunda ABD iç güvenliği, sınır dışında terörle mücadele ederek sağlanılacağı düşüncesini meydana 

getirmiştir. Bu durum Kissinger’a göre başka bir devletin toprakları içerisinde eğer bir terör örgütü varlığı 

tehdit oluşturuyorsa; tehdidi algılayan devlet askeri harekât düzenlemesi doğal bir hak olarak 

yorumlamaktadır. (Nofsinger vd., 2007: 180-245; Kissinger, 2002: 33). 

Amerika Birleşik Devletleri 25 Kasım 2002 yılında “Amerika İç Güvenlik Bakanlığı: Homeland 

Security” kurmuştur. 2022 yılı itibari ile birlikte toplam 250 bin çalışanı olan birimin çalışma konuları sınır 

güvenliği, göçmenlik, siber güvenlik, afetler, ekonomik güvenlik, seçim güvenliği, insan kaçakçılığı, 

göçmenlik ve gümrük muhafaza, terörle mücadele, ar-ge, dayanıklılık (resilience), iç güvenlik teşebbüsü 

olarak belirlenmiştir. Akademisyen ve alanında uzman kişiler ile liyakat sistemi çerçevesinde çalışıldığını 

belirten İç Güvenlik Bakanlığı, tehdit unsurunu salt terör veya doğal afet olarak belirlememiştir. İç güvenlik 

konusunu geniş perspektifte değerlendirmeye almaktadır (DHS, 2022). 

 

2. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin İç Güvenlik Konusunun Genel Analizi 

Türkiye’de “iç güvenlik” konusu literatürlerde salt terör ile irdelenmektedir. Yaklaşık 20 yıl önce 

ABD’nin iç güvenlik konusu 2012 ve 2018 yıllarını da kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de iç güvenlik 

konusuna dair akademik araştırmalar çağın yeniliğine adapte olamamıştır. Örneğin, 2012 yılında Türkiye’de 

yayınlanan akademik çalışmalarda “Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör” konulu çalışmaya atıfta 

bulunularak Türkiye’de iç güvenlik kavramına resmi bir tanımlama getirilemediği iddia edilmektedir (Yılmaz, 
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2012: 18-20). Hâlbuki 2015 yılında Türkiye’nin iç güvenliğini oluşturacak “Polis Vazife Ve Salahiyet 

Kanunu, Jandarma Teşkilatı Görev Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir. Kanunda 2/B’de kamu 

düzeni ve güvenliğinin sağlanması olarak iç güvenlik vurgusu yapmaktadır. Ayrıca iç güvenlik konuları 

çeşitlendirilerek belirtilmektedir (T24, 18.02.2015). 

Türkiye’de akademik bağlamda iç güvenlik çalışmaları Polis, Jandarma Ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ile özdeşleştirilerek incelenmiş bu konuda pek çok makale ve tez yazılmıştır. Ancak terörle 

mücadele konseptlerindeki değişiklikler göze alındığında salt kolluk kuvvetler nezdinde terörle mücadeleyi 

irdelemek ve bu konuyu iç güvenlik çerçevesinde değerlendirmek eksik olacaktır. Çünkü Türkiye’nin iç 

güvenliği için önleyici olarak sınır ötesi terörle mücadele hareketi dünyada örnek teşkil edecek bir nitelik 

kazanmıştır. Türkiye’nin Suriye’de terörden arındırdığı bölgelerin tekrardan terör örgütlerinin eline 

geçmemesi için belli başlı yaklaşımlar gerçekleştirmektedir. Bu durum bizlere hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 

“devlet” şiarını, hem de tarihsel geleneğini, hem terörle mücadele konseptinde dünyada örnek olmayı, hem de 

uluslararası hukuku efektif bir şekilde uyguladığını bizlere göstermektedir. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 

güvenliğini sağlaması için Suriye’ye gerçekleştirmiş olduğu terörle mücadele hareketi ile birlikte bölgeye 

gerçekleştirilen insani yardımlar yukarıdaki açıklamamıza en net örneği göstermektedir (Karabulut, 2022: 

198-215). 

İç Güvenlik konusunun en önemli parametresini oluşturan sivil toplum kuruluşları ülke güvenliğini 

doğrudan etkileyen doğal afet gibi durumlara karşıda etkili olmaktadır. Türkiye’de çeşitli sebeplerden 2011-

2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman yangını çıkmıştır. 2018-2020 yılları arasında 

600’den fazla sel meydana gelmiştir. Bu doğrultuda Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı başta olmak üzere 

ANDA Vefa ve Kardeşlik Derneği gibi pek çok Sivil Toplum Kuruluşu ülke iç güvenliğini etkileyen doğal 

afetlere karşı pek çok kez faaliyet göstermiştir (AA, 05.08.2021).  

Türkiye Cumhuriyeti devleti, coğrafyasında terör örgütleri, düzensiz göç ve düşmanca politika 

belirleyen ülkelere karşı çok yönlü iç güvenlik politikası belirlemiştir. Türkiye “iç güvenlik” konusunda terör 

örgütlerinin canlı bomba eylemi gibi terörün “dehşet” boyutunu yansıtacağı, paradigmalarda yer almaktadır. 

Bu durum özünde eleştirilemeyecek bir konudur. Ancak terör örgütleri eylem ve stratejilerinde daha az 

maliyetli ancak ülkelere daha çok maliyet yaratacak, toplumsal psikolojiyi doğrudan olumsuz etkileyecek 

eylemler düzenleyebilmektedir. PKK terör örgütünün 2021 yılında 5 kez orman yakması örnek gösterilebilinir 

(Milliyet, 18.11.2021). Bu doğrultularda “İç Güvenlik” konusunda karşımıza iki önemli konu çıkmaktadır. 

Bunlar istihbarat servisleri arasındaki iletişim (iç istihbarat ve dış istihbarat), kurumlar arasında 

koordinasyondur. 

Türkiye “İç Güvenlik” alanındaki çalışmalarını çağın gerekliliğine uygun şekilde geliştirmek ve bu 

kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için 30.07.2018 tarihinde Türkiye İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırılmıştır. 13.09.2018 tarihinde 17 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi olarak kurulmuştur. Görev olarak ise:  

   “İç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların 

uygulanmasını izlemek, 

   Gerekli araştırma analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu 

bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak, 

   Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak, iç güvenlik ile ilgili 

stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak, 

    Görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, 

İçişleri Bakanlığının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştırmak, 

    Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.” Şeklinde belirlenmiştir (İç İşleri 

Bakanlığı, 21.07.2022). 

 Türkiye’nin iç güvenlik konusu üzerine yapmış olduğu çalışmalar özellikle terörle mücadele 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Terör ve terörden dolayı düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve/veya diğer kaçakçılık 

konuları üzerine sınır güvenliği üzerine çalışmalar gerçekleşmektedir. Örneğin, İçişleri Bakanlığı 
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öncülüğünde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığıyla birlikte 

Türkiye-Suriye sınır hattına aydınlatma ve modüler beton konulmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2022: 10-25).   

   “Türkiye’nin Mevcut İç Güvenlik Yapısı ve 15 Temmuz Sonrası Yeni Bir Yapılanma Modeli” 

konulu makale “Türkiye'deki İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı ve Güvenlik Yöneticilerinin 

Değişime Yönelik Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma” konulu doktora tezine atıfta bulunarak iç 

güvenliğin kolluk kuvvetleri ile sağlandığı analizi yapılmıştır (Tekiner ve Gemici, 2015: 22). Maalesef ki bu 

yaklaşım ve analiz 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumdadır. Terör ve asayiş konularında 

kolluk kuvvetin etkisi önemlidir. Ancak terörden arındırılan bölge(ler) de kalıcı istikrar sivil toplum 

kuruluşlarının varlığı ile desteklenmektedir. Bu duruma ek olarak Türkiye için yeni tehdit unsurları farklı 

boyutlarda karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin; “Covid-19 salgınına yönelik mücadelenin iç güvenlik 

açısından yönetimi” konulu makalede ölümcül salgın hastalıkların doğrudan iç güvenlik konusu içerisine 

girdiği haklı olarak vurgulanmaktadır: 

“….devletler açısından Covid-19 Salgınına yönelik önlemlerin öncelikle halk sağlığı bağlamında bir 

güvenlik gereksinimi olarak değerlendirilmesi ve sonrasında ülkede siyasal ve ekonomik etkilerinin 

azaltılmasını içeren bir güvenlik yaklaşımı oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkardığı açıktır”(Ak, 2020: 277). 

İç güvenlik ülkenin siyasi sınırları içerisinde yer alan halkın huzurunu ve kamu düzeninin 

sarsılmamasını sağlamak için alınan tedbirlerdir (Küçükşahin, 2006: 10-13). Bu doğrultuda halkın huzurunu 

ve refahını olumsuz etkileyecek, kamu düzenini olumsuz etkileyecek bütün tehdit faktörleri hassasiyetle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gelecekte oluşabilecek tehdit konuları da gündemde tutulması 

gerekmektedir. Hem Kopenhag Okulu sektörleri (askeri, ekonomik, çevresel, toplumsal ve siyasi), hem de 

Cristopher Bellavita’nın iç güvenlik parametrelerini oluşturan biyolojik ve kimyasal tehlikeler, terörizm ve 

afetler, terörizm, ulusal güvenlik, yargı yetkisi faktörleri göz ardı edilmemelidir (Buzan ve Hansen, 2007: 28-

119; Bellavita, 2008: 18-26). 

 

2.1. İç Güvenlikte Radikalleşme ve İstihbaratın Önemi  

Amerika Birlerlik Devletleri iç güvenlik çalışmalarında istihbarat ve istihbarat analizine önem 

vermektedir Bu doğrultuda İç Güvenlik İstihbarat ve Analiz Ofisini kurmuştur. Eyalet, yerel ve bölgesel 

alanlarda istihbarat sağlamak hedeflenmektedir. Aynı zamanda diğer istihbarat servisleriyle de koordinasyon 

sağlamayı hedef edinen İç Güvenlik İstihbarat ve Analiz Ofisi, terörle mücadele konusu üzerine de 

yoğunlaşmaktadır (DHS, 23.07.2022). 

Batı Avrupa ve Amerika’nın iç güvenlik konularından bir tanesi ise radikalleşmedir. Uluslararası Polis 

Şefleri Birliği (IACP) radikalleşmenin terör ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir. Radikalleşmenin, 

terör örgütlerine katkı sağladığını belirten Uluslararası Polis Şefleri Birliği, radikalleşmenin aynı zamanda 

sosyal tabana yansımasını da tehlikeli olduğunu belirtmektedir (IACP, 2014:6-9). Amerika Birleşik Devletleri 

İç Güvenlik Komitesi radikalleşme konusunu doğrudan iç güvenlik kapsamında değerlendirileceğini 

belirtmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Komitesi, İstihbarat Komitesi, ABD Temsilciler 

Meclisi 2006 yılında gerçekleştirdiği 109. Kongresinde, radikalleşme hareketleri ABD hapishanelerinde 

bulunan Müslümanlar ile başlamakta ve hapishanelerde güçlendiği belirtilmektedir. Radikalleşme hareketi 

yerel ve denizaşırı ülkelerde gerçekleştiği açıklanmaktadır (House Hearing, 2007: 400-506). Radikalleşme 

konusu Türkiye için de iç güvenlik kapsamına girmelidir. Bu konu ise salt askeri ve/veya polis teşkilatı ile 

değil güçlü istihbarat çalışmaları ile sağlanabilir. Bu duruma diğer bir örnek ise Fransa’nın ceza evlerinde 

gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları örnek verilebilinir. Fransa’nın radikalleşme konusunu potansiyel tehdit 

konusu olarak belirlemişlerdir. Bu durumda Fransa hükümeti özellikle ceza evlerinde bir dizi istihbarat 

faaliyetlerinde bulunarak ceza evlerindeki radikalleşme hareketleri üzerine istihbarat çalışmaları 

yürütmektedir (Scheer ve Chantraine, 2021: 1-10). 

1 Nisan 2022 tarihinde Avustralya Parlamentosuna, Parlamento Ortak İstihbarat ve Güvenlik Komitesi 

(PJCIS) tarafından “Avustralya'daki Aşırılıkçı Hareketler ve Radikalizm Hakkında Soruşturma” konulu rapor 

sunulmuştur. Sunulan rapora göre Avustralya’da radikal hareketlerin hızla arttığı ve iç güvenlik tehdit konusu 

üzerinde radikalizmin ciddiyetle irdelenmesi gerektiği belirtilmektedir (Paterson, 2022:1-2). 
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Türkiye’de de radikalleşme konusu üzerine pek çok araştırma yazısı yer alırken bu araştırma yazıları 

geneli üniversitelerde gerçekleşen radikal hareketler olarak konu edilmektedir. Türkiye’de radikal yaklaşımlar 

selefilik ve/veya vahabilik konusu üzerinde araştırılmaktadır (Köse ve Coşkun, 2019: 150-158). Bazı 

akademik çalışmalarda da PKK ve PYD terör örgütünün de etnik radikal terör örgütü olduğu belirtilmektedir 

(Aslan ve Kıyıcı, 2017: 29-31). Ancak bu analiz bizlere eleştiri yapma hakkını sunmaktadır. 

PKK terör örgütünün, örgüt yapısının temelinde ‘‘Vietnam Komünist Partisi’’ tüzüğü yer almaktadır. 

PKK terör örgütü, Kürt milliyetçiliğini angaje etmeye başlamıştır. PKK terör örgütü ambleminden orak-

çekiç’in çıkarılması da bu döneme denk gelmektedir. Ayrıca PKK terör örgütünün, ulus tarihi oluşturma isteği 

de PKK terör örgütünün Kürt milliyetçilik söyleminde bulunmasındaki diğer sebepler arasındadır. PKK terör 

örgütüne sempati duymamaya başladı. Ancak Irak ve Suriye’de yaşayan bazı Kürtler tarafından PKK terör 

örgütünün yeni Kürt milliyetçilik ideolojisine destek verdi. PKK terör örgütünün Irak’taki Sincarlı Kürtleri 

katletmesi nedeniyle de PKK terör örgütünün yeni ideolojisi olan Kürt Milliyetçiliği ideolojisi Irak ve 

Suriye’deki Kürtleri sadece aldatmıştır. Ayrıca 2022 yılında “Terör Örgütlerinin Tipolojik İncelemesi: Suriye 

Saha Araştırması” konulu kitap da yer alan röportajda şu ifadeler yer almaktadır: 

“PYD terör örgütü ilk olarak muhalif bir hareketti. Ancak ABD’de gizliden destek vermeye başladı ve 

12 Kürt muhalif silahlı birliğini Esad ile savaşırlarken arkalarından vurdu. Bu sayede hiç rakip Kürt silahlı 

birliği kalmadı. Sadece ufak birlikler var onlarda zaten muhalif olarak devam ediyor. Ama PYD’de den nefret 

ediyorlar. PYD güçlenince Suriye Kuzeyinde çok güçlendi ve zulüm etmeye de ilk olarak Kürt halkına yaparak 

başladı. Bölgedeki Kürtlerin evini bastı, kadınlarına tecavüz ettiler. 1 kadın 100 PYD teröristin karısıydı. 10 

yaş üstü çocuklara silah verdi…”(Karabulut, 2022: 44-166-167). Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 

PKK terör örgütü ideolojiden ziyade ideolojisini belirleyememiş bir terör örgütüdür. 

İç Güvenlik konusunda en önemli unsurlar arasında istihbarat ve istihbarat analizidir. Diğer istihbarat 

birimlerinin görev yetkilerinin genişletilmesi veya diğer istihbarat servisleri ile olan ilişkilerinde oryantasyon 

süreci zahmetli ve uzun olacağından hem koordinasyon hem yetki gasp veya tecavüzü olaylarına maruz 

kalınmaması adına iç güvenlik teşkilatlarında istihbarat ofisinin de yer alması gerekmektedir. Bu durum aynı 

zamanda istihbaratın hızlı bir şekilde karar alıcıya ulaşmasını sağlayacağı gibi istihbaratın güvenilirliği teyit 

edilmiş olacaktır. Örneğin terör örgütlerinin komplike örgütlenmeye ve hücre yapılanmaları, iç güvenlikte 

istihbaratın önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda istihbaratın geliştirilmesi de elzem bir ihtiyaç haline 

gelmektedir. İstihbarat, suç işlenmesini önleyici olduğu kadar suç işleyenlerden gerek görülenleri zaman 

içerisinde izleyici nitelikli etkin, hızlı ve güvenilir sonuçlar veren ve bu sonuçları analiz eden bir istihbarat 

sistemi kurulmalıdır (DPT, 2000: 196). 

Devlet Planlama Teşkilatına göre Kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliği, suçun 

oluşmadan önlenebilmesi amacıyla yürütülmekte olan istihbarat faaliyetlerinde ilgili kurumlar arasında yeterli 

eşgüdümün sağlanamaması ve delilden sanığa ulaşılmasına önemli girdi sağlayan kriminal altyapının 

güçlendirilerek ülke geneline yaygınlaştırılamaması önemini koruduğu belirtilmektedir (DPT, 2006: 53). 

 

SONUÇ 

Devletlerin iç güvenlik teşkilatları kurması çağımızın bir ihtiyacı haline gelmiştir. Ancak iç güvenlik 

politikaları salt terörle mücadeleden ziyade geniş yelpazede tehdit unsurları değerlendirilerek belirlenmelidir. 

Sadece 21. Yüzyılı kapsayan analizlerden ziyade gelecekte karşılaşılabilinecek tehditlere karşı da politikalar 

belirlenmelidir. 

Özellikle terör konusunda verilerin güncelliğini koruması gerekmektedir ve analizler saha’dan uzak 

bir şekilde gerçekleşmemesi gerekmektedir. Bu durum ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının, terörle 

mücadele ve iç güvenlik konusunda önemli bir parametreyi oluşturduğu sonucu göz ardı edilmemelidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin yüksek politikası çok yönlü olmalıdır. İç güvenlik ve ulusal güvenlik 

birbiriyle ilişkili olması sebebi ile çalışmalar çok yönlü gerçekleşmelidir. Bazı durumlarda iç güvenlik, ulusal 

güvenliği de etkileyebilmektedir. Radikalleşme gibi konular için ise istihbaratın güçlendirilmesi ve iç güvenlik 

yapılanmalarında istihbarat servislerinin bulunması gerekmektedir. 
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21. Yüzyılda iç ve ulusal güvenlik konusunda istihbaratın önemi pek çok ülkede vurgulanmaktadır. Bu 

doğrultuda Türkiye’de de istihbarat çalışmalarının hassasiyetle irdelendiği bu çalışmamızda vurgulanmıştır. 

Ancak istihbarat servisleri arasında koordinasyonun sağlanması, görev ve yetkilerin sınıflandırılması 

açısından iç güvenlik çalışmalarında ayrı bir istihbarat çalışma alanının olması Türkiye için bir ihtiyaçtır.  
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ANHEDONİYİ ANLAMAK: TRANSDİYAGNOSTİK BAKIŞ AÇISIYLA PSİKOTERAPÖTİK 

MÜDAHALELER 

UNDERSTANDING ANHEDONIA: PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTIONS WITH A 

TRANSDIAGNOSTIC PERSPECTIVE 

 

 

 

ÖZ 

İnsan doğuştan getirdiği haz alma kapasitelerini gerek nöro-biyo-kimyasal gerek psiko-sosyo-kültürel 

nedenlerden dolayı işlevsel biçimde kullanmada sorun yaşadığında hayatın tadını çıkarmaktan uzaklaşmakta, 

herşeyin tadının kaçtığı bir dünya algısına hapsolmaktadır. Böylesi bir durum içinde sadece kendisi için değil 

yakın çevresi, aile üyeleri açısından da sağlıklılığı yeniden yakalayabilme yönünde bir mücadele başlar. Çok 

çeşitli psikopatolojilerde ciddi düzeylerde kendini gösteren “anhedoninin” sağaltımı, yakın gelecekte kişisel, 

toplumsal ve küresel düzeyde türe özgü yarına kalma süreçlerinin etkili kullanımında temel bir konu olmaya 

adaydır.  

Farklı psikopatolojilerde karşılaşılan bir semptom ya da bir kişilik özelliği olarak anhedoni, sağlıklı 

insanlarda da ortaya çıkabilen bir durumdur. Anhedoniye, transdiyagnostik bir bakış açısı ile birey, aile ve 

toplum ekseninde bilişsel, duygusal, kişilerarası, örgütsel, sosyo-kültürel, ruhsal ve çevresel koşulları dikkate 

alan bir modelleme ile bireye özgü uygun psikoterapötik müdahaleler düzenlemek ve uygulamak giderek daha 

fazla önem kazanacaktır. Bu makalede anhedoni, kavramsal ve araştırmalara dayalı açıklamalarla ele 

alınmıştır. Transdiyagnostik psikoterapötik müdahaleler bağlamında anhedoni üzerinde doğrudan ya da 

dolaylı iyileştirici etki gösterebilen belli başlı yaklaşımlara ve entegre edilebilecek iki model önerisine yer 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anhedoni, transdiyagnostik psikoterapötik müdahaleler, azalan otobiyografik 

bellek özgüllüğü, psikolojik iyi oluş hali. 

 

ABSTRACT 

When people have problems in using their innate pleasure-taking capacities functionally due to both 

neuro-bio-chemical and psycho-socio-cultural reasons, they move away from enjoying life and are trapped in 

a world perception where everything is tasteless. In such a situation, a struggle begins to regain health not 

only for himself, but also for his close circle and family members. The treatment of "anhedonia", which 

manifests itself at serious levels in a wide variety of psychopathologies, is a candidate to become a 

fundamental issue in the effective use of species-specific survivability processes at personal, social and global 

levels in the near future. 

Anhedonia, as a symptom or a personality trait encountered in different psychopathologies, can also 

occur in healthy people. With a transdiagnostic point of view, it will become more and more important to 

organize and apply psychotherapeutic interventions specific to the individual, with a modeling that takes into 

account cognitive, emotional, interpersonal, organizational, socio-cultural, spiritual and environmental 

conditions in anhedonia with a transdiagnostic point of view. In this article, anhedonia is discussed with 

conceptual and research-based explanations. In the context of transdiagnostic psychotherapeutic 

interventions, main approaches that can have a direct or indirect curative effect on anhedonia and two model 

proposals that can be integrated are included. 

Keywords: Anhedonia, transdiagnostic psychotherapeutic interventions, reduced specificity of 

autobiographical memory, psychological well-being. 
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GİRİŞ 

Anhedoni, eskiden keyif alınan etkinliklere ve eylemlere duyulan ilgide ve olumlu duygularda azalma 

olarak tanımlanabilir (Gorwood, 2008, Pizagelli ve ark., 2009). Geçmişte hoşa giden eylemlere ilişkin ödül 

beklentisi yok olmuştur ya da kişinin ödüle dair değerlendirmesi bozulmuş durumdadır. Ödül beklentisini 

yitiren insan geleceği olumlu görememektedir, çevreden gelen ödül uyaranlarını doğru değerlendirmedikçe 

tehdit algısı yoğunlaşmaktadır.  (Must ve ark., 2007, Whitmer ve ark., 2012). Ödüle duyarlılığın ve ödül 

durumunu değerlendirme yeteneğinin yitimi söz konusudur. Kişi zevk hissedememekte ve zevkli deneyimler 

yaşadığını hatırlayamamaktadır.  

20. yüzyılda psikopatoloji kuramlarına şizofreninin temel belirtilerinden biri olarak giriş yapan 

anhedoni kavramını Bleuler (1911) ve Kraepelin (1919), “haz vermesi beklenen deneyimlerden haz alamama 

hali” tanımlaması ile öne çıkarmışlardır. Anhedoni, Kraepelin’a göre (1919) , bunama praecox'un bir 

göstergesidir, bireysel acı çekme bağlamında temel semptomdur. Bleuler (1911) anhedoniyi, "patolojik 

durumların dışsal bir işareti" olarak görmüştür ve kişide yakınlarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına, 

meslektaşlarına ve kendi yaşamına kayıtsızlık biçiminde gözlendiğini vurgulamıştır. İlerleyen zamanda 

hastaların dışa yansıyan durumlarına göre yemek yeme, dokunma, cinsellik, sıcaklık, hareket, koku ve ses gibi 

fiziksel deneyimlerden haz alamama fiziksel anhedoni; kişiler arası ilişkilerden haz alamama ise sosyal 

anhedoni olarak ifade edilmiştir (Chapman, 1976; Fonseca ve ark., 2009). Hem sosyal hem de fiziksel 

anhedoniyi aynı anda ya da bunlardan birini tek başına yaşayan kişiler vardır.  Bir tip diğer tipten iyi ya da 

kötü olmamakla birlikte her iki tip de stres faktörlerine ve komplikasyonlara neden olmaktadır.  

Rado’ya göre (1956)  anhedoni, şizofrenide merkezi bir role sahiptir; şizofrenide ve psikotik çöküş 

yaşamayan şizotiplerde merkezi, genetik olarak aktarılan bir kusurdur ve sağlıklı cinsel işlevlerin gelişmesini 

engeller, yaşam coşkusunu düşürür, başkaları ile ilişki kurma yeteneğini bozar, neşe, şefkat, sevgi, gurur ve 

öz saygı duygularını yok eder. Rado’nun (1956) düşüncelerini şizofrenide nörolojik işlev bozukluğu kuramı 

ile bütünleştiren Meehl (1962, 1973)  ise hedonik kapasitenin ya da neşenin düşük düzeyde olmasının, 

şizofreni ve depresyon gelişimine eğilim yaratan kalıtsal bir özellik olduğunu öne sürmüştür. 

Klein'ın (1974) “zevk alma ya da haz beklentisine duygusal tepki verme kapasitesinde keskin, tepkisiz, 

yaygın bir bozulma” biçimindeki tanımında değişiklik yapan Snaith ise (1992) anhedoniyi “bütün ya da hemen 

hemen tüm olağan etkinliklerde, ilgi, eğlence ya da zevk kaybı” olarak tanımlamayı uygun bulmuştur. 

Genetik, fenomenolojik ve moleküler mekanizmalar üzerine desenlenen yeni araştırmalarla birlikte, anhedoni 

fiziksel/sosyal boyutu daha fazla vurgulanan, ayrıca tüketim/beklenti vb boyutları kapsayan çok boyutlu bir 

kavram olarak ele alınmaya başlamıştır (Chan ve ark., 2012; Rivzi ve ark., 2016).   

DSM-5‘te majör depresif bozukluğun iki anahtar semptomundan biri olarak  anhedoni “herkese karşı” 

ya da “hemen hemen günün çoğunda, neredeyse her gün yapılan tüm aktivitelere karşı” belirgin olarak ilgi ya 

da zevkte azalma biçiminde ortaya çıkar,  ödül işlemede bir açığı vurgular ve iki önemli bölümden oluşur 

(APA, 2013): 

1. Olumlu uyaranlardan ya da durumlardan zevk alma yeteneğinde azalma 

2. Zevkli, heyecan verici ya da ilgi çekici olan geçmiş deneyimlerin anımsanamaması  

Anhedoni TSSB’li bireylerde "duygusal körelme", "sınırlı etki aralığı", "duygusal uyuşma" ve "düz 

duygulanım" kavramları ile de ifadelendirilmiştir (Foussias ve Remington, 2010).  

 

Psikobiyolojik Boyutu ile Anhedoni 

İnsan beyninde, ödül sistemi adı verilen, hoşa giden etkiler yaratarak davranışı düzenleme ve kontrol 

etme işlevi yürüten yapı toplulukları mevcuttur.  Kişinin bir nesneye, davranışsal eyleme ya da içsel fiziksel 

duruma yüklediği pozitif değer taşıyan operasyonel bir kavram olarak ödüller doğrudan davranış değişikliği 

oluşturma işlevlerine sahiptirler; ödüllerin duyusal özelliklerine dayalı sonuçları ise dolaylı bir etkiyle 

gerçekleşmektedir. Ödül sisteminin ana nörokimyasal güzergahı, dopaminerjik mezolimbik ve mezokortikal 

yollar üzerinden geçmektedir. Merkezi boyutta dopaminerjik bir işlevsizlik, anhedoninin psikopatolojik bir 

belirti olarak ortaya çıkması ile kendini göstermektedir (Gong ve ark., 2018, Höflich ve ark., 2018; Winer ve 

ark., 2019; Garland ve ark., 2020).  
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Treadway ve Zald (2010) ödüllere hedonik tepki vermedeki (ödülden hoşlanmadaki) eksikliklerin 

“tüketici anhedoniye” ve ödül isteme motivasyonundaki eksikliklerin ise motivasyonel anhedoniye neden 

olduğunu ifade etmişler; anhedoninin ödül - karar verme üzerindeki etkisi için de "kararsal anhedoni" 

kavramını ileri sürmüşlerdir.  

Loas’ın (1996) modelinde anhedoni, genetik bir düşük hedonik kapasite ile orantılı içe dönüklük, 

obsesif-kompulsiflik, karamsarlık ve pasiflik vb özelliklerle eşleşerek risk oluşturabilecek bir karakter özelliği 

olarak sunulmuştur. Bu bağlamda stres koşulları altında tek kutuplu endojenomorfik depresyona zemin 

oluşturabilecek bir faktör olarak değerlendirilmiştir.  

Kapasite Teorisi’ne göre anhedoni azalmış bir hedonik kapasiteden kaynaklanır. Hedonik kapasite, bir 

insanın günlük yaşamında deneyimleyebileceği maksimum olumlu etki miktarıdır. Anhedonide, maksimum 

zevk miktarı önemli ölçüde düşer. Anhedonik kişi, anhedonik olmayan bir kişinin alabileceği zevk miktarını 

deneyimleyememekte ve belirli aktivitelerden eskiden aldığı zevki artık alamamaktadır. Acı çeken kişinin 

bazı uyaranlara yanıt olarak yaşayabileceği maksimum miktar ya da derece ciddi düzeyde sınırlı hale gelmiştir 

(Meehl, 1975). Suyla dolu bir bardağın maksimum kapasitesi, bir kişinin belirli bir aktiviteden yaşayabileceği 

maksimum zevk miktarı ise, anhedonik bir kişinin bardağının yerinde bir yüksük vardır. Duygusal yoğunlukta 

ciddi derecede azalma söz konusudur (Tate, 2019). 

Sürdürülebilirlik Teorisine göre, anhedoni olumlu duygusal tepkileri sürdürme konusunda yetenek 

azalması ile ortaya çıkar. Herkes gibi aynı zevk doruklarını deneyimleyebilme olasılığına sahip olmakla 

birlikte anhedonikler, belirli uyaranlara karşı zevkli ya da neşeli bir tepkiyi sürdürmede yetenek kaybı yaşarlar, 

olumlu etki süresi azalmıştır. (Heller ve ark., 2009; Tomarken ve Keener, 1998). Bardağın boyutu aynıdır 

ancak suyu tutma yeteneği sorunlu olup aşırı derecede su sızdırır (Tate, 2019). 

 

Psikopatolojiler ve Anhedoni  

Esenlik ve ruh sağlığı açısından oldukça önemli olan zevk alma yeteneği akıl hastalıklarında 

zayıflamaktadır (Berridge ve Kringelbach, 2015). Psikopatolojide önemli bir semptom olan anhedoniyi ya da 

hedonik kapasiteyi konu eden araştırma bulgularına bakıldığında, duygudurum bozukluklarında, şizofrenide 

ve madde kullanım bozukluklarında anhedoni olumsuz bir belirti olarak gözlemlenmiştir. Anhedoninin 

nüksetmesi eğlence amaçlı kullanımdan aşırı ilaç alımına geçişte rol oynayan önemli bir faktör olarak 

görülürken alkoliklerde ve bağımlılarda akut ve kronik yoksunluk nöbetlerinde ve kokain, uyarıcı ve esrar 

bağımlılarında sık görülen bir özellik olarak dikkat çekmiştir (Pfarr ve ark., 2021). Madde kullanım 

bozukluklarında yaygın bir özellik olarak görülen anhedoni, yoksunluk semptomatolojisinde önemli bir paya 

sahiptir (Gawin ve Kleber, 1986 ; Koob ve Le Moal, 2001 ; Volkow ve ark., 2002).  

Ergen popülasyon ile yapılan bir çalışmada ergenlerin, şizofreni ile ilişkili negatif belirtiler kümesiyle 

oldukça örtüşen ve Parkinson hastalığındaki karakteristik “apati” duygusuna benzeyen bir dizi deneyim 

bildirdikleri tespit edilmiştir. Olumlu duygulanım kaybı, tüm duyguların köreltilmesi, dürtü ve çaba sarf etme 

isteğinin kaybı, sosyal geri çekilme, ayrışma, amaç kaybı ve umutsuzluk hepsi bir arada anhedoni semptomunu 

oluşturduğu görülmüştür (Watson ve ark., 2020)  

Majör depresif bozukluğun ciddi bir belirtisi olarak anhedoninin, ödül işleme sisteminin üç alt tipinde 

davranışsal eksikliklerle kendini gösterdiği belirlenmiştir: Ödül sevme, ödül isteme ve ödül 

öğrenme. Anhedoni, depresyonu anksiyete bozukluklarından ayırt edici özelliğe sahip görülen önemli bir 

semptom olarak değerlendirilmiştir (Clark ve  Watson, 1991). 

Disforik epizodlar sonrasında görülen depresyon belirtisi olarak, anhedoni erken dönem uyumsuz 

bir başarısızlık şeması tarafından biçimlenebilmekte ve erken dönem uyumsuz şemalar gibi istikrarlı kişilik 

özelliklerince öngörülme potansiyeline sahip olabilmektedir (Trincas ve ark., 2014).  

Anhedoniyi kaygı ve uyum bozuklukları ( Silverstone, 1991 ), intihar düşüncesi ( Oei ve ark., 1990) 

ve intihar (Fawcett, 1993; Auerbach ve ark.,  2019 ; Ducasse ve ark.,  2018 ) Parkinson hastalığı ( Isella ve 

ark., 2003 ), aşırı yeme ( Davis ve Woodside, 2002 ) ve genel olarak riskli davranışlar gibi diğer bozukluklarla 

ve işlevsiz davranışlarla ( Franken ve ark., 2006), travma sonrası stres bozukluğu ile (Yuan ve ark., 2018), 

majör depresif bozukluk,  bipolar bozukluk,  şizofreni,  madde kullanım bozukluğu, kronik ağrı,  ile ilişkili 
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bulan çalışmalar (APA, 2013; WHO, 2018; Kraepeli,1919; Rado, 1956,  Hatzigiakoumis, 2011, Garfield ve 

ark., 2014; Baliki ve ark., 2012; Garland ve ark., 2020, Assogna ve ark, 2011) mevcuttur. Bazı çalışmalarda 

ise  anhedoninin yoksunluk semptomatolojisinin bir parçası olduğu ( Gawin ve Kleber, 1986 ) ve nüksetmeyi 

sağlayan önemli bir faktör olduğu (Koob ve Le Moal, 2001 ; Volkow ve ark., 2002 ) belirlenmiştir.  Pozzi ve 

arkadaşları (2008) ise bir kesitsel çalışma ile klinik ve sosyal-çevresel faktörlerin hedonik yetenek ve ilgili 

psikopatoloji üzerindeki etkisine bakmışlar, anhedoninin, ciddi komorbid psikopatolojisi olmayan detoksifiye 

edilmiş bağımlıların diğer klinik ve psikososyal özelliklerinden bağımsız biçimde psikopatolojide ortaya 

çıktığını bulmuşlardır. Anhedoni, farklı psikopatolojilerde semptom şiddetinin altında yatan ortak bir 

transdiagnostik  özellik olsa da bu semptom kümeleri arasında yüksek komorbiditeye neden olan başka 

duygusal, (nöro-)bilişsel ya da biyolojik faktörler ve bozukluklar da bulunabilmektedir (Loas ve ark., 1992). 

Anhedoniyi psikososyal işlevsellik ve nevrotiklik de dahil olmak üzere depresyonun endofenotipleri 

(hastalığı semptomlara ayırıp her bir semptomun genetik altyapısının incelenmesi) ile ilişkili bulan  ve  dikkat 

gibi bilişsel bozuklukların depresyonla olan ilişkiden daha güçlü olduğunu belirleyen araştırmalar mevcuttur 

(Gong ve ark.,  2018; Langvik ve ark., 2016, Liao ve ark., 2019; Vinckier ve ark., 2017). Bu araştırmaların 

sonucunda gelecekteki çalışmaların “transdiagnostik ve çok değişkenli modelleme - tabakalaşma yaklaşımı” 

(çevresel faktörler, fonksiyonel beyin görüntüleme verileri vb.) ile desenlenmesi ve psikiyatrik bozuklukların 

boyutlarının analiz edilerek bireysel hastalık seyrinin daha güçlü düzeyde tahmin edilmesinin sağlanması 

yönünde öneriler getirilmiştir (Pfar ve ark., 2021).  

Anhedoninin en belirgin ve merkezi bileşenleri olarak iki ana tema mevcuttur. Birinci tema neşe kaybı 

ve duyguda düzleşme yaşanmasıdır. Azaltılmış duygusal menzil olarak tanımlanan bir formda tutarlı 

bir ilgisizlik ve kayıtsızlık duyguları ile çok dar bir duygusal aralık deneyimleme söz konusudur.  Bir 

çalışmada olumlu duyguların varlığını ya da yokluğunu tanımlamak için “keyif”, “ilgi”, “memnuniyet”, 

“gurur”, “merak”, “eğlence”, “endorfin hücumu”, “heyecan”, “coşku”, “rahatlatıcı”, “iyi” ve “mutlu” 

kelimelerini kullanan katılımcılar, olumlu duyguların kaynağı olarak yaratıcı olmayı, aktif olmayı, zor bir şeyi 

başarmayı ve başkalarıyla zaman geçirmeyi göstermişlerdir.  Can sıkıntısı ve ilgisizlik duygularının nedeni 

ise bir şeyler yapmak istememe, gelecekteki olayları hayal edememe ve hatırlamak konusunda “kötü bir 

hafızaya sahip olma” biçiminde ifade edilmiştir. Üzüntü, endişe ve utanç gibi olumsuz duygular bazen olumlu 

duyguların kaybolması ile ortaya çıkmakta idi. Bir duygunun kısmen ya da tamamen körelmesi halini 

“donuk”, “gri”, “düz”, “boş”, “boş bir sayfa”, ve “duygusuz” hissetmek biçiminde yorumlarken olumlu ya da 

olumsuz duygu kaybını ise “pasif ve kayıtsız” hissetme, hiçbir şeyi “umursamama” olarak tanımlamışlardır 

(Watson ve ark., 2020). 

İkinci ana tema ise motivasyon ve aktif katılım eksikliğidir. Temel öz bakım ve hijyeni tamamlama 

motivasyonu bile azalmıştır. Deneyimlere katılma, harekete geçme konularında dürtü eksikliği, “hiçbir şey 

yapmak istememe” ve hatta “yaşamak istememe” hali mevcuttur. Anhedoninin bir bölümünü ya da ilgili 

ikincil deneyimleri içeren iki tema vardır. Bunlardan biri “bağlantı ve aidiyet duygusunu kaybetmiş” olmadır.  

Sosyal bağlantılarını terk etme, çevreden kopma ve hatta kendinden kopma hali içinde pasivize olarak 

“otopilot modu”na geçen kişilerde bağlantı yokluğu, başkalarından kopuk hissetme duygusunu ortaya 

çıkarmaktadır. Araştırmada duygularını başkalarına iletmede ya da ifade etmede zorluk yaşayan katılımcılar, 

her duyguyu içselleştirmeyi bir strateji olarak benimsemişlerdi. Duygulardan bahsetmek onlar için başkalarına 

yük olmak anlamına gelmekteydi.  Bazıları ise “-mış gibi” yaparak gerçek duygularını maskelemekte idi. Bu 

aşama dünyadan kopmak, duygularından ya da hapsolmuş hissettiği durumlardan kasıtlı olarak uzaklaşmak 

isterken gelinen bir aşama idi. Benlik duygusunun kaybı, hayat amacını ve büyük resmi sorgulamada eksiklik 

ise bir başka temadır. Benlik saygısı, benlik değeri ve güven olarak adlandırılan kişinin kendisi hakkında iyi 

hissetme yeteneği sekteye uğramıştır (Watson ve ark., 2020).  

 

Anhedoniye Transdiagnostik Psikoterapötik Müdahaleler 

Transdiagnostik terapiler, "protokolü belirli teşhislere uyarlamadan aynı temel tedavi ilkelerini ruhsal 

bozukluklara uygulayan" tedaviler olarak tanımlanmaktadırlar (Mv Evoy ve Erceg-Hurn, 2009). Bu terapiler 

daha geniş bir hastalık yelpazesini hedeflemektedirler. Aynı anda birkaç bozukluğu tedavi etmek için 
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uygulanabilen heterojen bir müdahale grubunu içerirler.  Transdiagnostik süreçler, hiyerarşik bir 

organizasyonla bozulma derecesini ve süreçlerin zihinsel içeriğini bütünleştirirler. Transdiagnostik tedavi 

protokolleri önceleri çeşitli teşhislere uygulanan birleşik kapsamlı protokoller biçiminde sunulurken ilerleyen 

zamanda bireyselleştirilmiş, uyarlanmış ya da modüler müdahaleler olarak tasarlanmaya 

başlamıştır. Transdiagnostik terapiler, çeşitli ve heterojendirler. Çocuklara ergenlere ve yetişkinlere göre 

tasarlanabilirler.  Kişiye uyarlanmadan bir dizi bozukluğa “geniş bant” müdahale olarak uygulanabildikleri 

gibi, bireyselleştirilmiş olarak kişiye özgü problem durumuna göre uyarlanabilirler. Patolojiler arasında 

varsayılan ortak mekanizmaları hedeflediklerinde "paylaşılan mekanizma terapileri” olarak (Sauer-Zavala ve 

ark., 2017) ya da “evrensel müdahaleler” (Dalgleish ve ark., 2020) olarak isimlendirilirler. 

Farklı psikiyatrik bozuklukların patogenezinde bir semptom olan anhedoniyi iyileştirmeyi, zemindeki 

patolojiyi iyileştirmekle eş değer görmek olasıdır ve özellikle relaps önleme stratejileri açısından terapötik 

müdahaleler kritik öneme sahiptir. Bu bakış açısını benimseyen birçok çalışmada anhedoninin patoloji 

seyrinin şiddetini etkilediği saptanmıştır. Bu bağlamda rahatsızlık seyrini biçimlendirmede, ilaç tedavisinde 

ve psikoterapinin etkinliğinde anhedoniyi iyileştirmek önemli bir hedef olarak belirlenmiştir (Auerbach ve 

ark, 2019; Craske ve ark, 2019 ; McMakin ve ark,   2012 ; Snaith,  1993 ; Trøstheim ve ark,  2020 ; Watson 

ve ark,  2020 ). 

Her insanın dünya hakkındaki algı ve inançlarını yansıtan bir anlam duygusu ve anlayış arayışı vardır.  

Duygulardan kaçmak isterken, hayatın anlamını ve günlük aktivitelere dair amaçlarını kaybeden kişiler, bir 

şeyler yapmak istememe duygusu üzerinden kimlik duygularını da kaybetmeye başlamaktadırlar. “Hiçbir şey 

gerçekten anlamlı değil, sonunda herkes ölecek, bir şey yapmaya gerek yok” düşüncesini uyumlu ve sağlıklı 

bir düşünce biçimine dönüştürmek için  “anlamlı bir yaşama sahip olma gereksinimi oluşturma geriye dönüp 

baktığında neler bırakmış neler başarmış olmalısın motivasyonu yaratma,  kendini yansıtma yeteneklerini 

yeniden ortaya çıkarma, duygularını, ilgilerini, sevdiği şeyleri yeniden anlama ve keşfetme, özeleştiri yapma 

becerilerini artıracak etkinlikler düzenlenmesi etkili olmaktadır. Eylemsizlik ve bakış açısı daralması yaşayan 

kişilerde “kasvet”, “sıkışmış”, “kapalı”, eski hallerine dönme konusunda “ümitsizlik, “iyimserlik kaybı”ve 

“geleceğe dair ümitsizlik” ortaya çıkmaktadır (Watson ve ark. 2020). Bu bakış açısından hareketle terapi 

müdahalelerinde ilişkili ödül eksikliklerini belirlemek, tanı odaklı yaklaşım benimsemek ve  anhedoninin dört 

ana teması üzerinden bir modelleme yapmak işe yarar sonuçlar verecektir.   

Zor bir semptom olarak nitelendirilen anhedoniyi iyileştirmede, tersine çevrilebilirlik işaretlerine 

odaklanılması fayda sağlamıştır (Craske ve ark, 2016; Treadway ve Zald, 2010). Zevk almaya ve olumlu etkiyi 

artırmaya odaklı yeni akım psikoterapilerin beyin ödül işleme sistemi üzerindeki etkilerini kanıtlayan 

çalışmalar mevcuttur (Winer ve ark., 2019, Garland ve ark., 2020).  

Anhedoni, afektif bozukluklarda da önemli bir hedef olarak görülmekte ve bilişsel-davranışçı terapi 

yaklaşımları önerilmektedir (Höflich ve ark., 2018). Bunlardan biri Bilişsel Modelde Bellek Özgüllük 

Eğitimidir. Modelin başlangıç noktası, kaynağını depresyon seyrinin yordayıcısı olarak kabul gören “azalan 

otobiyografik bellek” adı verilen bir bilişsel belirteçten almaktadır. Depresyon hastalarında, remisyonda 

olanlarda ve daha önce depresyon geçirmiş kişilerde belirli anılara ulaşma konusunda ciddi düzeyde güçlük 

yaşama durumu söz konusudur. Azalan otobiyografik bellek, kişide günlük yaşamda ve kişiler arası problem 

çözme süreçlerinde bozulma, gelecekle ilgili olası olayları hayal etmede güçlük, ruminasyon (olumsuz 

düşünceleri sürekli olarak zihinde tekrar etme) ve olumsuz anılara ve ilişkili olumsuz duygulara maruziyet 

alanlarında sıkıntı yaratmaktadır, bu durum uzun vadede iyi olma hali üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Sosyal karşılaşmalardan kaçınma, olumsuz sosyal deneyimler, olumlu sosyal pekiştirmeden 

mahrumiyet, öz yeterlilik duygusunda azalma, umutsuzluk duygularında artış ve depresif ruh durumu ortaya 

çıkmaktadır (Neshat-Doost ve ark., 2013). Haftalık 1 saatlik dört seanstan oluşan grup bazlı bağımsız kısa 

süreli bir eğitim programı ile azalan otobiyografik belleği hedef alan bir çalışmada hafıza özgüllük eğitimi 

uygulanmış ve etkili olduğu bulunmuştur. Bu modelle katılımcıların geri alma stillerinin önemli ölçüde daha 

spesifik hale geldiği ve ruminasyon, bilişsel kaçınma ve problem çözme becerilerinde gelişmeler olduğu 

görülmüştür. Model, depresyonun temel bilişsel bileşenini geliştiren umut verici bir program olarak literatüre 

kazandırılmıştır ( Raes ve ark., 2005, 2009). 
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Azalmış otobiyografik bellek özgüllüğünün, majör depresif bozukluk, karmaşık keder ve Travma 

Sonrası Stres Bozukluğu dahil olmak üzere bir çok tanı için transdiagnostik bir belirteç olmasından hareketle 

geliştirilen bir başka eğitim modelinde sırasıyla amaçlar, ana hatlar, otobiyografik bellek ve hatırlama gibi 

anahtar kavramlar ve üç tip (spesifik, genişletilmiş ve kategorik) otobiyografik belleğin tanımı ve önemi 

açıklanmıştır. Geri çağırma türleri örneklendirilmiş, katılımcılara bir sonraki hafta boyunca belirlenmiş olan 

10 kelime için özel, genişletilmiş ve kategorik anılarını yazmaları ev ödevi olarak istenmiştir. Sonraki 

oturumlar önceki oturumların özetlenmesi ve ev ödevlerinin ele alınması ile başlayarak katılımcıların 

hatırladıkları anı tipleri üzerinden ortaya koydukları hafıza türleri netleştirilmiş, olumlu, olumsuz ya da nötr 

yeni kelimeler içeren ev ödevleri ile belirli bir hafıza sağlamaları istenmiş, bellekler arası farklar açıklanmıştır. 

Bu model, depresyon belirtilerinde umut verici iyileşmeler sağlamış ve kültürlerarası bir model olarak 

yaygınlaştırılması önerilmiştir (Williams ve ark., 2007). 

Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği tarafından anhedoni için önerilen başlıca terapi yaklaşımları 

aşağıda sıralanmıştır (Web 1.) 

 

Bilişsel Davranışçı Terapi 

Model, şizofreni, depresyon, duygudurum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları tedavilerinde 

başarılı sonuçlar vermektedir. Dolayısı ile anhedonikler için de işe yaramaktadır. Bu modelde, duygular, 

düşünceler davranışlar ve fizyoloji arasındaki bağlantıların yeniden kurulması, kendi kendine konuşmada ve 

davranışlarda yeni stratejiler geliştirilmesi söz konusudur.  

 

Üstbilişsel Terapi  

Kontrol edilemezlik, tehlikelilik ya da düşünce ve duyguların önemine dair üst bilişlere odaklanan 

transdiagnostik terapi yaklaşımı (Wells, 2011) olarak, belirli bir düşüncenin içeriğini değiştirmek yerine, 

farkındalık egzersizleri ya da davranış deneyleri gibi farklı tekniklerle tekrarlayan olumsuz düşünceyi 

sürdüren üst bilişleri değiştirmeyi hedeflemektedir.  

 

Farkındalık Temelli Müdahaleler 

Farkındalık temelli müdahaleler, bağımsız internet tabanlı uygulamalar (Boettcher ve ark. 2014) 

bilinçli farkındalık temelli stres azaltma (Kabat-Zinn, 2003) ya da farkındalığa dayalı bilişsel terapi (Segal ve 

ark. 2002) modellerini vb kapsamaktadır. Tekrarlayan depresif bozukluklarda nüksetmeyi önlemede etkilidir.  

 

Kabul ve Kararlılık Terapisi  

Danışan bu modelde neyin değişemeyeceğini bilinçli olarak kabul etmektedir. Davranış değişiklikleri 

sayesinde bir denge kurmayı başarmakta, yeni eylem ve başa çıkma becerileri ile anhedoninin özelliklerini 

kabul etmeyi ve değiştirmeyi seçmektedir.  

 

Diyalektik Davranışçı Terapi 

Model dikkat, iletişim, sıkıntı toleransı ve duygusal düzenlemeye odaklanarak danışanların duygularını 

tanımlamasına ve yönetmesine yardımcı olmaktadır.  

 

Kişilerarası Terapi 

Danışanın iletişim tarzlarını araştırıp ve değiştirerek sağlıklı ilişkiler kurma süreçlerinin gelişmesini 

sağlayan bu model  anhedoniyi azaltmada etkili bir  yaklaşımdır.  

 

Somatik Deneyimleme Terapisi 

Biyoloji, sinirbilim ve beden odaklı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Beden, tüm duygu ve duyulardan 

gelen uyarımların taşıyıcısı olarak işlev görmektedir. Travmatik deneyimler, bedeninin taşıyıcılık kapasitesini 

azaltmaktadır. Bu modelde temel amaç, bedenin taşıyıcılık kapasitesinin yeniden genişlemesini sağlamaktır. 

Korku, çaresizlik ve kayıplar aşırı uyarılma ve yoğun duygu durumları yaratabilmektedir. Doğuştan gelen 
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kendi kendini düzenleme kapasitesinin devreye girmesini sağlayarak iyileşmenin gerçekleşmesi 

hedeflenmektedir  (Levine, 2010).  

 

Olumlu Duygular Programı  

Model bozguncu düşünceler yerine olumlu duyguları oluşturma ve sürdürme konusunda yeni beceriler 

kazandırmayı amaçlamaktadır. Anhedoni ve apati üzerinde etkili olduğu pilot çalışma ile belirlenmiştir. Her 

oturum karşılama ve ardından beş dakikalık bir gevşeme-meditasyon egzersizi ile başlamaktadır. Ardından 

lider gruba verdiği ev ödevlerini paylaşıma açar, belirli bozguncu düşüncelere meydan okuma alıştırması, 

bağlantılı bozguncu düşünceyi değiştirme, tekrarlayan başarısızlıklar nedeniyle negatif semptomların 

sıralanması, beklentilerini ya da hazzı sürdürmeyi geliştirmek için yeni bir beceri öğrenilmesi ve uygulanması, 

bir sonraki oturum için yeni ev ödevi verilmesi ile seans tamamlanmaktadır. İlk oturum bozguncu düşünce, 

ikinci oturum keyifli anların tadına varma (I), üçüncü oturum duyguların davranışsal ifadesinin vurgulanması, 

dördüncü oturum keyifli anlardan en iyi şekilde yararlanma ve bu anıları başkalarıyla paylaşma, beşinci 

oturum geçmişteki keyifli anların tadını çıkarma (II), altıncı ve yedinci oturumlar hoş anları tahmin etmek (I 

ve II), son oturum tüm becerilerin gözden geçirilmesi biçiminde tasarlanmaktadır (Favrod ve ark.,2015). 

 

Psikoeğitim Programı 

Model Kolb ve Kolb'un (2008) deneyimsel öğrenme kavramına dayanmaktadır. Katılımcının somut 

bir görevi tamamladığı somut deneyim (örneğin, güzel bir manzaraya bakmanın keyfini çıkarma); yansıtıcı 

gözlem (geçmişi hakkında derinlemesine düşünmesi sırasında deneyimledikleri üzerinden kendisi ile iletişim 

kurması), soyut kavramsallaştırma (olayları yorumladığı teorik bağlantılar); aktif deney,(görevi denemek için 

yeni bir yol öngörerek, önceki aşamada edinilen becerilerin eyleme geçirilmesi) aşamalarından oluşmaktadır. 

İşbirlikçi, eşitlikçi bir yaklaşım kullanan program birer saatlik sekiz seanstan oluşmaktadır (Kolb ve Kolb, 

2008). 

 

Kendini Geleceğe Yansıtma Müdahale Programı 

Zevk artırmaya yönelik bu programda danışanlardan, bir aktiviteye girerken zevk, başarı duyguları ya 

da memnuniyetle ilgili olumlu sonuçların ne olacağını hayal etmeleri istenmektedir. Eğitimle ilgili olarak 

terapist sorgulama tekniğini kullanarak, danışan ile birlikte, zevk alma konusunda ve arzu ile motivasyon 

arasındaki ilişki bağlamında argümanlar üzerinden geçmişten gelen hoş aktivitelerin bir listesini 

oluşturmaktadır. Bu listede danışanın yeniden başlamak isteyeceği keyifli aktiviteler, daha çok yapmak 

istediği mevcut aktiviteler ve başarmak istediği yeni aktiviteler yer almaktadır. Aktiviteler çok basit ya da 

karmaşık olabilir; faaliyetler karmaşık ise alt görevlere ayrılarak kolaylaştırılması sağlanır.  Aktiviteyi 

başarma arzusunun ve gerekli çabanın bir işlevi olarak her aktivite, sıfırdan 10'a kadar puanlanır; "sıfır" arzu 

ve gerekli çabanın olmaması, "10" kişinin gerçekten başarmak ve çaba göstermek istemesi demektir. Ardından 

arzu/çaba sırasına göre azalan biçimde faaliyetlerin sınıflandırılmasına geçilir. Hoş olmayan duygulardan 

arındırma amacıyla bir gevşeme ya da dikkat egzersizi ile danışanı rahatlama durumuna geçirme (zevk 

beklentisi oluşturma) ile oturum başlar. 5- 10 dakika süren bir farkındalık egzersizinin (çevreye dair 

farkındalık) ardından danışanın kendini bir aktivitede hayal etmesi istenir, arzu/çaba oranı en düşükten yüksek 

arzu/çaba oranına yukarıya doğru listelenir. Beş duyu (görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma), olumlu 

duygular ve/veya başarı hissi aracılığıyla aktiviteyle ilişkili fiziksel duyguların hayal edilmesinde terapist 

danışana refakat eder.  Seçilen her bir etkinliğe dair geçmişten gelen olumlu deneyimlerin hatırlanması için 

danışan teşvik edilir. Terapist, oturumda ele alınan alıştırmalardan birini kendi başına yeniden yapması 

yönünde ödev verir (kaydedilmiş oturumu tek başına dinleme ya da beklenen bir zevkle ilgili bir alıştırma 

yazma vb). Farkındalık egzersizleri, biofeedback gibi çalışmalarla kişide bir ilerleme sağlanır. Ardından 

gelecekte kendini hoş bir olayda hayal etmesi ve onu görselleştirmesi istenir. Gelecekte olası hoş deneyime 

odaklanma ve olumlu olayları canlı bir biçimde hatırlama ya da tahmin etme ile, olumlu etkiler sağlanarak 

başkaları ile iletişim ve yaşam memnuniyetinin arttırılması amaçlanır (Fawrod ve ark, 2014). 
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Psikodinamik yaklaşımlar, Sistemik terapi, Duygu Düzenleme Terapisi, Transdiagnostik Davranış 

Terapisi, İnternet Üzerinden Uygulanan Birleşik MüdahalelerBilgisayar destekli veya internet tabanlı bilişsel 

davranışçı terapiler dediğer  transdiagnostik müdahaleler olarak sıralanabilir.  

 

Psikoterapilere “İyi Oluş ve Sosyal Destek”  ile Entegre Modellemeler  Önerisi 

Bu çalışmada bahsi geçen ve ele alınmadığı halde uygulanması olası tüm terapi yaklaşımlarına eklektik 

bir bakış açısı ile, Ryff (1989)’in “Psikolojik iyi oluş modeli”nin her bir boyutunun etkinlikler, teknikler ve 

ev ödevleri ile entegre edilmesi önerilmektedir. Her insan hayatını iyi oluş hali içinde yaşamayı hak eder. 

Anhedoniye ilişkin açıklama ve araştırma bulguları doğrultusunda anhedoninin tezahürlerine iyileştirici etki 

yaratacak bakış açısını ve terapötik yol haritasını sağlayacak model, Ryff (1989)’in “Psikolojik iyi oluş 

modeli” olabilir. Uygulanacak farklı terapi yaklaşımları ve teknikleri eklektik bir tercih ile bu model üzerine 

yapılandırılabilir. Ryfe’ın iyi oluş modelindeki altı boyut terapi hedeflerine ve aşamalarına kolaylıkla entegre 

edilebilir.  

Bu boyutlar  (Ryff ve Keyes, 1995; Ryff, Magee, Kling ve Wing, 1999): 

1. Kişinin geçmiş yaşamına ya da kendisine ilişkin olumlu değerlendirmelerinden oluşan kendini 

kabul boyutu 

2.  Birey olarak kendini gerçekleştirme yönünde devamlı büyüme ve gelişme duygusunu ifade 

eden bireysel gelişim boyutu 

3. Bireyin yaşamının anlamlı ve amaçlı olduğuna dair inancını yansıta yaşam amacı boyutu 

4. Başkaları ile olumlu ilişkiler, kişilerarası ilişkilerde sıcaklık ve güven boyutu 

5. Bireyin kendi istek ve gereksinimleri doğrultusunda çevresindeki yaşamı etkili biçimde 

yönlendirebilme kapasitesini içeren çevresel hakimiyet boyutu 

6. Kendi kendine karar verme duygusundan oluşan özerklik-otonomi boyutu 

Boyutların tanımlarından görüldüğü üzere anhedonin tüm temalarına ve özelliklerine karşı mücadele 

edecek ana hatlar Ryfe’ın modelinde çok boyutlu bir biçimde mevcuttur. Anhedonisi olan bir kişinin 

geliştirebileceği en iyi başa çıkma becerilerinden biri, kişinin kendi düşüncelerine, duygularına ve 

davranışlarına kendini katmasıdır. Kendi kendini izleme yolu, insana anhedoniyi ve tetikleyicilerini daha 

erken tanımlama becerisi kazandırabilir. Bu izleme yol haritasında Ryfe’ın boyutlarının bir liste halinde kişiye 

bireysel, grupla ya da kendi kendine yardım ödevleri ile hatırlatıcı olarak refakat etmesi sağlanabilir.  Olumsuz 

başa çıkma becerileri işe yaramadıkları halde insanlara çekici gelebilmektedir. Bu nedenle bu stratejileri terk 

etme yönünde farkındalık alıştırmaları anhedonik bireylerde işe yarayabilir. Aşırı yeme, aşırı para harcama, 

güvenli olmayan cinsel ilişkiye girme, alkol ve madde kullanma gibi olumsuz başa çıkma becerileri, zamanla 

semptomları daha fazla kötüleştirmeden sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini teşvik eden teknikler ve ev 

ödevleri terapi yaklaşımları içine entegre edilebilir.  

 

Sosyal Destek Modelleri 

İkinci öneri, iyi oluş boyutlarından hareket eden modellemelerin, sosyal destek mekanizmaları ile 

bütünleştirilmesi yönündedir. Farklı terapi modellerine ve tedavi sürecinin farklı aşamalarına entegre edilen 

sosyal içerikli yaşam desteklerinin düzenlenmesi ve sunulması önemlidir. Sağlık, sosyal yardım ve eğitim 

kuruluşları tarafından bu hizmetlerin yaygınlığı, tanınırlığı ve erişilebilirliği sağlanmalıdır. Hasta yakınları, 

eğitim - danışmanlık hizmetleri aracılığı ile terapötik işbirliğine dahil edildiğinde çevreden  gelen dürüst ve 

empatik tepki, ilgi, sevgi, güven, saygı, takdir edilme, vb  kişisel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nitelikli çok 

yönlü destek yaklaşımları terapötik olumlu sonuçları beraberinde getirecektir.  

 

SONUÇ 

Anhedoni özellikle son yıllarda  transdiagnostik bir belirti olarak görülmektedir. Bu nedenle 

anhedoniye dair açıklamalar, ödül işleme mekanizmalarının ötesine geçerek insan deneyimine uygulanabilir 

bağlamda bilişsel, sosyal ve duygusal süreçleri içeren biçimde, çok boyutlu ele alınmaktadır. Anhedoni 

zihinsel ve fiziksel sağlık açısından özenle analiz edilmeli, uygun tedavi ve terapilerin eklektik düzenlemeleri 
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ile kişinin sağlıklılık derecesini yükseltmek hedeflenmelidir. Kişinin yaşamında anlamlı sosyal bağlantılar 

kurması için fırsatlarının neler olduğunun belirlenmesi ve sunulması, sosyal bağlılık kapasitelerini azaltıcı etki 

yaratan faktörlerin belirlenip iyileştirilmesi önemlidir. Sosyal ortamlarda öznel deneyimler üzerinde 

anhedonik belirtilerin etkileri anlaşıldığı takdirde, zihinsel sağlık bozukluklarına yönelik doğru müdahaleler 

netlik kazanacaktır. Toplumda sağlıklı popülasyonda düşük sosyal ödüllerin genel olarak insan türünde ne tür 

geçici ya da kalıcı deneyimlere yol açtığı konusu bilimsel çalışmalarla ele alınmalıdır. Böylece sosyal ödülün 

doğası anlaşıldıkça, “psikolojik sağlıklılığı” ve “ruh sağlığı bozukluklarından kurtulmayı” destekleyen kanıta 

dayalı müdahaleleri uygulayabilmek de mümkün olabilecektir.  

Küresel dünya sisteminde insan türünün yarına kalma sürecini, sağlıklılık boyutunda insan türüne özgü 

özelliklerden ilham alarak desteklemek, geliştirmek ve gerekli durumlarda onarabilmek zamanla daha da 

önemli hale gelecektir. Bu bağlamda sağlık ve ruh sağlığı alanında hizmet veren klinisyenlerin, 

araştırmacıların ve sosyal politika yapıcıların vizyonlarında öncelikli bir boyut olarak ele almaları, ihmal 

etmemeleri ve üzerinde özenle durmaları gereken en önemli göstergelerden biri anhedoni olacaktır. “Tam 

olarak işlevde bulunan insan” ve “kendini gerçekleştiren insan” tanımlarından hareketle, bir gösterge olarak 

anhedoniyi anlamak ve sağaltımını gerçekleştirmek, disiplinlerarası entegre transdiyagnostik modellemelerle 

mümkün olabilir.  
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ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE MALİYE NAZIRI AGOP KAZAZYAN 

PAŞA’NIN TUTUMU 

MINISTER OF FINANCE AGOP KAZAZYAN PASHA'S ATTITUDE IN THE PROCESS OF THE 

ARMENIAN ISSUE 

 

 

 

ÖZ 

Fransız ihtilali ile başlayan milliyetçilik fikirleri 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkları etkisi 

altına almıştır. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile gayrimüslim halka verilen siyasi, iktisadi ve kültürel haklar 

yüzyıllardır huzur, barış ve güven içinde yaşayan bu milletlerin bağımsızlık peşine düşmelerine neden 

olmuştur.  Anadolu topraklarında yaşayan ve “millet-i sadıka” olarak anılan ancak emperyalist devletlerin 

etkisinde kalarak ayrılıkçı faaliyetlere girişen Ermeniler de bunlardan biridir. Sultan II. Abdülhamid’in tahta 

geçtiği ilk yıllarda Hazine-i Hassa ve Maliye Nazırlığı yapmış olan Agop Kazazyan Paşa, komitacı Ermeni 

hareketlerinin gündemde olduğu bir dönemde yetenekleriyle Osmanlı bürokrasisinde en üst mertebelerde 

görev almıştır. Bu çalışmada ermeni sorunun ortaya çıkış süreci ve Osmanlı Devleti’nde Padişah’a yakın bir 

isim olan Agop Kazazyan Paşa nezdinde Ermeni devlet adamlarının sürece yaklaşımı ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ermeni Meselesi, Agop Kazazyan. 

 

 

 

ABSTRACT 

The ideas of nationalism that started with the French Revolution influenced the minorities in the 

Ottoman Empire in the 19th century. The political, economic and cultural rights granted to the non-Muslim 

people by The Imperial edict of Gülhane and  The Edict of Reform have led these nations, which have lived  

peacefully and safely  for centuries, to pursue independence. Armenians, living in Anatolian lands and known 

as "loyal nation"  but who were under the influence of imperialist states and engaged in separatist activities, 

are one of them. Agop Kazazyan Pasha, who served as the Minister of Treasury and Finance in the first years 

of Abdülhamid the Second's accession to the throne, took office at the highest levels in the Ottoman 

bureaucracy with his talents at a time when Armenian resistance movements were on the agenda. In this study, 

the emergence of the Armenian issue and the approach of Armenian politicians  to the process in the presence 

of Agop Kazazyan Pasha, who was a name close to the Sultan in the Ottoman Empire, will be discussed.. 

Keywords: Ottoman Empire, Armenian Issue, Hagop Kazazian. 
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GİRİŞ 

Emperyalist devletler tarafından “Avrupa’nın hasta adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’ni 

parçalamak amacıyla ortaya çıkarılan şark politikaları neticesinde 19. Yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren 

Ermeni meselesi ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu devletler siyasi çıkarları doğrultusunda kendilerini, 

“parçala hükmet” ilkesini kullanarak azınlıkların hamisi olarak tanımlamaktadırlar. Ermeni meselesi üç ana 

döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem 11 Haziran 1880 tarihinde altı emperyalist devlet konsolosunun 

Hariciye Nezareti’ne verdikleri nota ile başlayıp 1883 senesinde sona ermektedir. İkinci dönem 1884 

senesinde yaşanan Sason olayı ile başlayıp 1897 senesinde bitmiştir. Bu en şiddetli dönemdir. Son dönem ise 

1912 senesinde başlayıp 1914 senesinde I. Dünya Savaşı ile duraklamıştır. Bu üçüncü dönem büyük 

devletlerin müdahalesi sonucunda yaygınlık kazanamamışsa da dünya siyasetinde halen gündemdedir. (Münir 

Süreyya Bey, 2001:26). 

Ermeni meselesi ile ilgili ilk olaylar Ermenilerin yaşadıkları yerlerdeki Kürt ağalarının aşiretlerinin 

iaşesini sağlamak amacı ile gayrimüslim yerleşimlere saldırılarıyla başlamıştır. Ağaların silahlı güçleri ile 

yaptıkları zorbalıklara mağdurlar karşı gelememişler, gelirlerinin ellerinden alınmasına müsaade etmek 

zorunda kalmışlardır.  Devlet müdahalesinin vaktinde veya hiç olmaması, ağaların yerleşik gayrimüslimlerin 

topraklarına el konulması ile sonuçlanmıştır. Ellerinden toprakları alınan gayrimüslim köylüler göç etmek 

zorunda kalmışlardır. Ayrıca 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı esnasında Beyazıt’a kadar ilerleyen Ruslardan 

cesaret alan bazı Ermeniler yaklaşık bin Müslümanı katletmişlerdir. Kürt ağaların zorbalıkları karşısında 

intikam almak isteyen Ermenilerin yaptığı buna benzer olaylar karşılıklı güvensizliğin zeminini hazırlamıştır 

(Türkdoğan, 2006:30). 

 

1. Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 

Tanzimat Fermanının ilanından sonra misyonerlerin milli duyguları uyandırma çalışmaları neticesinde 

Ermeniler gazeteler çıkarmaya ve okullar açmaya başlamışlardır. Islahat Fermanının ilanı ile gayrimüslimlere 

eşitlik fikirleri kapsamında verilen geniş yetkiler neticesinde Ermeniler Nizamnâme-i Millet-i Ermeniyân ilan 

edilerek 140 üyeden oluşan bir meclis kurmuşlardır. Böylelikle eğitim, sağlık, evkaf, hukuk ve vergi 

alanlarında kısmen serbest hareket etmeye başlamışlardır (Türkdoğan, 2006:30). 1877-78 Osmanlı Rus 

Harbi’nden sonra imzalanan Berlin anlaşmasına dek Ermeniler ile ilgili bir bahis hiçbir anlaşma ve ıslahat 

maddesinde bulunmamaktadır. Bu durum Ermenistan olarak adlandırılan bölgenin sadece coğrafi bir 

tanımlama olmasıyla ilgilidir. Ermeni nüfus hiç bir dönemde yerleşik halk arasında çoğunluk oluşturmamıştır. 

Berlin anlaşmasına Ermeniler ile ilgili bir maddenin konması 93 Harbi esnasında Yeşilköy önlerine gelen Rus 

ordusu Başkumandanı Grandük Nikola ile görüşen Patrik Nerses Varjabedyan’ın işidir. Rusya ve Osmanlı 

Devleti arasında 3 Mart 1878 tarihinde yapılan Ayastefanos ateşkes anlaşmasının 16. maddesinde Osmanlı 

Devleti, Ermeniler’in yerleşik olarak bulundukları eyaletlerde o yerin ihtiyaçlarına uygun ıslahat ve 

düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmiştir. Patrik Nerses Varjabedyan’ın bir sonraki hamlesi Berlin Kongresi’ne 

Patrik Kırımyan başkanlığında bir komisyon göndererek 13 Temmuz 1878’de imzalanan Berlin anlaşmasına 

da aynı şartların konulmasını sağlamak olmuştur  (Münir Süreyya Bey, 2001:27-28; Dabağyan, 2012:102-

103; Küçük, 1994:3-4). İlgili madde şu şekildedir; “Ahalisi Ermeni olan eyaletlerde o yerin ihtiyaçlarına göre 

gerekli olan ıslahatı yapma ve Çerkesler’le Doğu Anadolu halkına karşı Ermeniler’in huzur ve emniyetini 

sağlama görevini Osmanlı Devleti’ndedir. Bâbıâli alınan tedbirler hakkında yeri geldikçe bilgi verecek ve 

imzalayan devletler bu tedbirlerin uygulanmasına nezaret edeceklerdir” (Muahedat Mecmuası, 2008:139). 

Patrik Nerses, Ayastefanos anlaşmasındaki etkisinin verdiği güçle 17 Mart 1878’de İngiliz büyükelçisi Lord 

Layard ile görüşmüş, Van, Diyarbakır ve Kilikya’da bağımsız bir Ermenistan kurulması talebinde 

bulunmuştur. Görüşmede, İngiliz tarafı bu bölgelerde Ermeni nüfusun azınlıkta olduğunun üstünde durmasına 

rağmen Patrik Nerses, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında değişen güç dengesinden destek aldıklarını 

belirtmiştir. Yapılan görüşmeden sonra da Patrik’in İngiltere büyükelçiliğine çok sayıda mektup yollayarak 

aynı taleplerde bulunması Lord Layard’a göre Ermeni meselesini gündemde tutmak için yapılan abartmalardır 

(Karacakaya, 2014:84-85). Lord Layard bu düşüncede olmasına rağmen İngiltere’nin siyasi çıkarları 
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doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne 4 Haziran 1878 tarihinde karşılıklı imzaladıkları mukavele şartlarına 

uyulması gerektiğine dair 19 Ağustos 1878 tarih ve 68 numaralı bir nota vermiştir; 

“Berlin anlaşmasına göre Ermeniler için istenen tedbirler önce Padişah tarafından belirlenecek 

anlaşmanın icrasına imzası bulunan diğer devletlere tebliğ edilecektir. Anadolu’da Avrupalılar tarafından 

komuta edilecek bir jandarma kurulacak, şehirlerde kurulacak mahkemelerde alanında uzman Avrupalı 

memurlar bulundurulacak, iltizamı ve vergileri toplamak için düzenlenecek nizamnamelerin hazırlanmasında 

görevlendirilecek ve vergileri toplayacak tahsildarların çoğunluğu Avrupalı olacaktır. İngiltere devleti, 

Bâbıâli’ye teklif edilen bu ıslahatın bütünüyle ve eksiksiz olarak uygulanması için Padişah tarafından tayin 

edilecek vali ve hâkimlerin görevlerini lâyıkıyla yaptıkları müddetçe memuriyetlerinde belirlenen süre 

dahilinde bırakılmalarının gerekli olduğunu ve konunun tahsildarları da kapsamına almasını arzu ettiğini 

bildirir.”  

Babıali, verilen notayı Meclis-i Vükela’da ayrıntılarıyla inceleyerek ıslahat yapılmasını esasa uygun 

bulduğunu, anlaşma şartları uyarınca kurulacak olan jandarma teşkilatında öğretmen ünvanlı yabancı zabitler, 

mahkemelere yabancı müfettişler, maliye ve tahsilat konularında ise maliyeci yabancı uzmanlar 

görevlendirileceğini cevaben bildirmiştir (Münir Süreyya Bey, 2001:29).  

Doğu Anadolu’da Ermeniler üzerinde yoğun olarak devam eden Rus propagandalarından rahatsız olan 

İngiltere, ıslahatların bir an evvel uygulanması için Osmanlı Devleti’ne yaptığı baskıları artırmaya başlamıştır. 

Türk dostu olarak bilinen Lord Layard, Osmanlı Devleti’nin ıslahat programını başlatması durumunda 

Rusların Ermeniler üzerindeki etkisinin yok olacağı fikrindedir. Ancak Sultan II. Abdülhamid ve Meclis-i 

Vükela, İngilizlerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini artıracağı sebebiyle yazılı bir mukavele verilmesini 

uygun bulmamaktadır. Bu nedenle hazırlanan rapora, görev süresi biten yabancı memurların istihdamına son 

verileceği şartı eklenmiştir. Ayrıca Osmanlı Hükümetince görevlendirilen üç adet komisyonun yaptığı Doğu 

Anadolu’da Ermenilere karşı eziyet yapılıp yapılmadığı araştırmaları neticesinde iddiaları doğrulayacak 

kanıtlar bulunamamıştır. Bu araştırmaya rağmen İstanbul’da sefareti bulunan 6 büyükelçi 61. Madde 

kapsamında yapılan bir çalışma görülmediğine dair bir nota hazırlayarak 11 Haziran 1880 tarihinde Osmanlı 

Devleti’ne bildirmişlerdir. Hariciye Nazırı Abidin Paşa, 5 Temmuz 1880 tarihinde, Osmanlı Rus Savaşı’nın 

ardından yaşanan güçlüklere rağmen ıslahatların unutulmadığını, Doğu Anadolu’ya memurlar gönderilerek 

gerekli incelemelerin sürdürüldüğünü, Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum ve Sivas vilâyetlerinde yapılan nüfus 

sayımı sonuçlarına göre buralarda %79 Müslüman, %17 Ermeni, %4 diğer gayrimüslim cemaatin yaşadığı 

sonucuna varıldığı cevabını vermiştir.  6 sefir ise cevaben Hükümet’in yaptığı çalışmaların 61. Madde ile 

ilgisinin bulunmadığını, mahalli ihtiyaçlara uygun olarak çalışma yapılmasına dair sert bir ifadede 

bulunmuşlarsa da mesele bu tarihten sonra kendi haline bırakılmıştır (Münir Süreyya Bey, 2001:29-30; Küçük, 

1994:26-28; Bayraktar, 2011:299). 

Lord Layard’ın ardından İstanbul büyükelçiliğine atanan Lord Dufferin, 3 Haziran 1881 tarihinde 

Ermenilerin yaşadığı bölgelerde kötü yönetimin arttığını, öldürme olayları ve adaletsizliğin yayıldığını 

Hariciye Nezareti’ne bildirmiştir. Ayrıca sefir, meselenin gündemden düşmemesi için Padişah tarafından söz 

verilen Doğu vilayetleri komiserinin hala gönderilmemesi nedeniyle Padişah’ın huzuruna çıkma talebinde 

bulunmuş, bu isteği 14 Ocak 1882 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid, görüşme esnasında 

uygun bir ismin bulunamadığını belirtmiştir.  10 Mayıs 1883 tarihinde yapılan başka bir görüşmede Lord 

Dufferin, 4 Haziran 1878 tarihli Kıbrıs Anlaşması’na göre Osmanlı Hükümeti’nin yükümlüklerini yerine 

getirmediği takdirde anlaşmanın bozulacağını, bu durumda İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni koruma 

yükümlüğünün ortadan kalkmış olacağı tehdidinde bulunmuştur. Sultan II. Abdülhamid bu söylem karşısında 

soğukkanlılığını koruyarak kriz ortamı yaratılmasına meydan vermemiştir (Küçük, 1994:89-92). Sarayda 

yapılan görüşmelerin ardından ara verilen süreç Avrupa kamuoyunda gündem olan 1893 senesinde yaşanan 

Sason olayına37 kadar bir kenara bırakılmıştır.   

 
37 Tolori vadisini yaylak olan kullanan kürt Bekran aşiretine karşı düşmanca faaliyetlerde bulunan Ermeni komitacılar, Bitlis 

valiliğinin yanlış karar almasını sağlayarak yaylağı aşiretin alarak çeşitli yerlerden getirdikleri Ermenileri buralara yerleştirerek 17 

köy kurmuşlardır. Bu bölgeyi üs olarak kullanmaya başlayan Hamparsum Boyacıyan liderliğindeki Ermeniler 1893 Haziran 

ayında çevredeki Müslüman ahaliye saldırmaya başlamıştır. Olayları bastıran Osmanlı yönetimi gelişmeleri takip etmekte geç 
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2. Agop Kazazyan Paşa Döneminde Ayrılıkçı Ermeni Faaliyetleri  

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1879 senesinde Hazine-i Hassa Nazırlığına getirilen Agop Kazazyan, 

Ermeni kökenli bir Osmanlı vatandaşıdır. 1886 tarihinden itibaren üç kez Maliye Nazırlığına getirilen Agop 

Paşa, Osmanlı siyaset sahnesinde önemli bir yer edindiği dönem Ermenilerin teşkilatlanma ve hazırlanma 

dönemine denk gelmiştir. Osmanlı kimliği ve devlete sadakati ile bilinen Agop Paşa, ayrılıkçı Ermeniler 

tarafından kendi taraflarına ve gündem yaratma çabalarının içine çekilmeye çalışılmıştır.  

Agop Paşa’nın Osmanlı bürokrasisinde görev yaptığı dönemde dikkat çekici iki İstanbul patriği 

bulunmaktadır. İlk isim Ermeni komita hareketlerini destekleyen ve Berlin Anlaşması’na 61. maddenin 

eklenmesinde etkili olan Patrik Nerses Varjabetyen’dır. Patrik Nerses, 1874’de patrikliğe seçilmiş, 1884 

senesinde vefatına dek görevine devam etmiştir. 1888-1894 arasında görev yapan Horen Aşıkyan ise Patrik 

Nerses’in aksine Osmanlı Devleti’ne bağlı, Ermeni cemaatinin komitacı hareketlerden zarar görmesini 

önlemeye çalışan, ayrılıkçı olanları da ihbar eden bir isimdir. Ayrılıkçı komitacılara göre Ermeniler, Osmanlı 

devletinde esir konumundadır ve bağımsız bir Ermenistan kurulmasıyla esaretten kurtulacaklardır. Bunlar 

Bulgaristan modelini benimseyerek, katliamlar yapacakları terörizm uygulamalarına girişme yolunu 

seçmişlerdir. Bu yöntem doğrultusunda Anadolu’da 1886 senesinde kurulan Hınçak ve 1890 senesinde 

kurulan Taşnak cemiyetleri bağımsızlığın ancak milli isyanlarla sağlanabileceğini ve halkın gazeteler yoluyla 

bilinçlenebileceğini savunmaktadırlar (Akşin, 2015:89; Karacakaya, 2014:85-87; Halaçoğlu, 2014:169-170).  

Agop Paşa döneminde gündem olan ilk olay 1890 senesinde Erzurum’da çıkan terör olaylarıdır. 

Çıkarmaya çalıştıkları olaylar hep başarısızlıkla sonuçlanan ihtilalci Erzurum Ermenileri, isyanlar için 

Rusya’dan getirilen silahları Erzurum’daki bazı kilise ve okullarda saklamışlardır. Erzurum valiliği, durumu 

4. Ordu Kumandanlığına yapılan ihbarlar neticesinde öğrenerek İstanbul’a bildirmiştir. 18 Haziran 1890’da 

Ermeni okul ve kiliselerinde arama yapılması iznini alan valilik ihbar edilen mekânlarda yalnızca silah 

imalatında kullanılan malzeme bulabilmiştir. Çünkü arama yapılacağını öğrenen Anavatan Müdafileri teşkilatı 

üyeleri, okul ve kilisede sakladıkları mühimmatı başka bir yere kaçırmışlardır. İki gün sonra Hınçak Cemiyeti, 

bu olayı bahane ederek Kerekçiyan adındaki Ermeni önderliğinde toplanarak olaylar çıkarmıştır. Olaylar 

esnasında protestocular tarafından Padişah protesto edilmiş, devletin vergilerin hafifletmesi, askerlikte bedeli 

kaldırması, kutsalı bozulan kiliseleri yıkarak yeniden yaptırması isteklerinde bulunulmuş ve 61. maddede 

belirtilen ıslahatların başlatılması gerektiği baskısı yapılmıştır. Yetkililer olayların büyümemesi için kalabalığı 

dağıtmışsa da ara sokaklarda bazı anarşist Ermeniler, Müslüman halkın mallarını yağmalamışlardır. Buraya 

gönderilen 3 müfrezelik askeri kuvvete karşı gelen komitacılar silahlı çatışma başlatmışlar, bazı Ermenilerin 

de evlerinin pencerelerinden askerleri taşlaması üzerine Müslüman halk da olaylara dahil olmuştur. Vali ve 

kumandanın özverili tutumu sayesinde büyük bir katliam yaşanmamıştır. Ermeni sorunu ile ilgili ilk büyük 

isyan sayılabilecek Erzurum olayları esnasında 4 Müslüman ve 10 Ermeni ölmüştür. Ermeni komitacılar, 

bölgede bulunan yabancı ülke konsolosların ilgisini kısmen de olsa çekebilmişlerse de uluslararası bir gündem 

yaratamamışlardır. Osmanlı Hükümeti ise bölgede böyle bir hadisenin tekrarlama ihtimaline karşı civardan 

asker takviye edilmesi ve özellikle sükûnetle hareket edilmesi kararı almıştır (Yüksel, 2012:168-170; Cumhur 

İskefiyeli, 2005:108; Anadol, 2007:138; BOA. Y. PRK. TKM. 18/19; BOA. Y. PRK. ASK. 62/97; BOA. Y. 

MTV. 44/9).  

Erzurum olayları ile bölgedeki konsolosların dikkatini çeken ancak Avrupalı Devletler üzerinde 

istedikleri etkiyi yaratamayan komitacılar “Avrupa Devletlerini, bu taş gibi duygusuzluklarından çıkarmak 

için, Padişah’ın başkentinde, elçilerin burunlarının dibinde gösteriler yapmak” fikriyle hareket etmeye 

başlamışlardır (Anadol, 2007:138).  Bu amaçla kısa bir süre sonra Kumkapı olayını gerçekleştirmişlerdir. 

Rusların propagandaları neticesinde Ermeni gençler arasında yayılmaya başlayan militarist duygular, Ermeni 

Patriği Horen Aşıkyan’ın Osmanlıcı tutumuyla uyuşmamaktadır. Patrikhaneyi, Ermeni haklarını savunmadığı 

gerekçesiyle suçlayan komitacılar Rusların girişimiyle Avrupa’da seslerini duyurmak için bir eylem 

planlamışlardır. Planlarını gerçekleştirmek amacıyla Kumkapı Ermeni Kilisesi’nde 27 Temmuz 1890 pazar 

 
kalmış, Ermenilerden iki yüz, Bekran ve Hayan aşiretlerinden bin civarında kayıp verilmesine engel olamamıştır. 1994 senesinde 

daha kapsamlı bir isyan başlatan Ermenilerin isyanı Osmanlı Devleti tarafından bastırılmışsa da Avrupa’da ses getirmiştir. İsyanda 

277 ermeni öldürülmüş olduğu halde Avrupa’ya bu sayı on binler olarak yansıtılmıştır. (Gülmez, 2006, 697-699) 
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günü ayin esnasında karışıklık çıkarırlar. Horen Aşıkyan’ın vaaza başladığı anda Artin Cangülyan isimli 

komitacı Ermeni, kürsüye çıkarak cemaatin desteğiyle elindeki kâğıdı okumak ister. Patriğe, kürsüden inmesi 

için baston ve yumrukla saldırılır. Kürsüden inen ancak kiliseden çıkmak istemeyen Patriğe ateş açılır. 

Herhangi bir yara almadan kurtulan Horen Aşıkyan kilisenin karşısındaki Patrikhane’ye gitmek istemişse de 

Anadolu’dan gelen çok sayıdaki komitacı Ermeni tarafından kuşatılan patrikhaneye girememiştir. Patrik, 

gerginliği gidermek amacıyla göstericilerden seçilecek bir grupla görüşebileceğini ve şikâyetlerini 

dinleyeceğini bildirir. Görüşme esnasında grubun Padişah’a bir an evvel şikâyetlerinin iletilmesi konusundaki 

yoğun ısrarlarından korkan Patrik, grubun yanından uzaklaşarak bir eczaneye sığınmak ister. Bunu gören 

sinirli ahali patriğe saldırır ve yaralar. Ermeni komitacılar kendilerini desteklemeyen Ermenileri daha önceki 

olaylarda yaptıkları gibi bu olay esnasında da yaralamış veya öldürmüşlerdir. Bölgeye gelen polisler ile 

komitacılar arasında çıkan çatışmalarda birkaç Ermeni ile iki polis ölmüştür. Padişah çıkan karmaşadan 

haberdar edildiği an iki tabur askeri olayların yaşandığı bölgeye gönderilmesi emrini vermiştir. Artin 

Cangülyan’ın da içinde bulunduğu yaklaşık 200 militan yakalanarak hapse atılmıştır (Şaşmaz, 2004:107-109; 

Tosun, 2004:160).  29 Temmuz’da Kumkapı’da çıkan olaylar ile ilgili malumat Avrupa’da bulunan Osmanlı 

elçilerine ve İstanbul’da bulunan yabancı elçilere verilmiştir. Bu şekilde yabancı kamuoyunda ve basınında 

yalan haberlerin yayınlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Tutuklanan komitacıların birçoğunun Van, 

Bitlis, Erzurum ve Muş’tan geldiği belirlenmiş, yapılan aramalarda bu kişilerden bazılarının üzerinde Hariciye 

Nazırı Artin Efendi’nin fotoğrafları ele geçirilmiştir. Ayrıca şüpheli mekânlarda ve evlerde yapılan gece 

aramalarında Londra merkezli Ermenice ve İngilizce gazete kupürleri ile tahrik yazılarına rastlanmıştır (BOA. 

Y. A. HUS. 237/46; BOA. Y. A. HUS. 237/47; BOA. Y. PRK. TKM. 18/42). 

İngiltere parlamentosunda yapılan görüşmelerde Erzurum ve Kumkapı olayları ile ilgili olarak 

Ermenilerin, yerel memurların merhametsiz davranışlarından ve Kürtlerin eziyetlerinden dolayı zorda 

oldukları, Osmanlı Devleti’nin bu sorunları gidermek amacıyla ıslah çalışmaları yapması konusunda 

uyarılması gerektiği kararları alınmıştır. Ermeniler ise bu olaylar kendilerinin kışkırtmaları ve planlamaları 

neticesinde gerçekleştiği halde, Avrupa’da kamuoyu oluşturma ve kendilerini mağdur gösterme emellerine 

ulaşmışlardır. Osmanlı Devleti, bu döneme kadar hoşgörülü davrandıkları Ermenilerin tehlike oluşturduğunu 

fark ederek ayrılıkçı olanlara karşı önlemler almaya, temkinli davranmaya ve hareketlerini denetim altında 

tutmaya çalışmaya başlamıştır. Çıkan karmaşalara rağmen Ermeni cemaatinin ibadetlerine karışılmamış, 13 

Ağustos 1890 tarihinde Erzurum ve Kumkapı olaylarında hayatlarını kaybeden Ermeniler için çeşitli 

kiliselerde dualar edilmiştir (BOA. HR. SFR.3 363/36; BOA. Y. PRK. MK. 4/116). 

 

3. Agop Kazazyan Paşa’nın Ermeni Meselesine Karşı Tutumu 

Agop Kazazyan Paşa, ömrünün son yıllarında artan Ermeni komitacılarının gündem yaratma 

çabalarının içine istemese de çekilmiştir. Ermeni ve gayrimüslim kimliği kendisinin ve başka Ermeni devlet 

adamlarının yükselmesine engel teşkil etmemiş, kendilerinden din değiştirmeleri beklenmemiş ve baskı 

görmemişlerdir. Agop Paşa dönem dönem Müslüman memurlar ve devlet adamları ile çatışma yaşamışsa da 

bu Ermeni kimliğinin sorgulanmasına sebep olmamıştır. 

Erzurum ve Kumkapı olaylarından sonra Osmanlı Devleti aleyhine yabancı basında çıkan haberlerde 

yaşanan olaylar Doğu Anadolu’da idare-i örfiye ilan edilmesi bölgede yaşayan Ermenilerin çok zor duruma 

düşeceği ve karmaşanın mezalime dönüşebileceği yazılmıştır. Yine bu haberlerde Berlin Anlaşması’da imzası 

olan devletlerin bundan sorumlu olacağı yorumları da yer almaktadır. Ayrıca Yıldız Köşk’ünde yapılan Sultan 

II. Abdülhamid’in de katıldığı bakanlar kurulu toplantısında Maliye Nazırı Agop Paşa’nın bulunmaması ve 

Sefir resmi kabulüne Hariciye müsteşarı Artin Dadyan Paşa’nın katılmamasının dedikodulara neden olduğu 

haberleri de yapılmıştır (Bayraktar, 2010:78-79). Sonraki günlerde bu habere ek olarak Viyana muhabiri 

yabancı basında Agop Paşa’nın istifasını sunduğu ve bunun memnuniyetle karşılandığı haberleri yaptırılmışsa 

da Paşa bu haberleri tekzip etmiştir. Görevinden ayrılmayı düşünmediğini, hastalığı nedeniyle görevini yerine 

getirememesi üzerine bu tür haberlerin yaptırıldığını ifade etmiştir. Ayrıca Kamil Paşa ile aralarında sorun 

olduğu söylemlerinin uydurma olduğunu, sadrazam ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirtmiştir 

(Bayraktar, 2010:79). 9 Ağustos 1890 tarihli Times gazetesi haberine göre Hükümet’in istifa eden Patrik’in 
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durumunu geçiştirmesi ermeni cemaat arasında infial yaratmış, Patrik çıkan olaylardan sorumlu olmadığına 

dair Padişah’a mektup yazmıştır. Sadrazam Kamil Paşa mektubun içeriğinin Padişah’a sunulmaya uygun 

olmadığını belirtmişse de Patrik’in ısrarlı tutumu neticesinde mektup Sultan II. Abdülhamid’e sunulmuştur. 

Patrikle yüz yüze görüşen Padişah birey özgürlüklerinin garanti altına alınacağını, sadık Ermenilerin mal 

varlığının teminat altına alınacağını, adalet sisteminin yeniden teşkilatlandırılmasını uygun görmüştür. 

İstifasını geri çekmeyen Horen Aşıkyan’ı ikna etmesi için Hükümet tarafından Agop Paşa, Artin Paşa ve 

Vahan Efendi’den oluşan bir komisyon görevlendirilmiştir (Bayraktar, 2010:80).  16 Ağustos 1890 tarihinde 

Patrik’in istifasının hükümet tarafından kabul olunmadığı haberleri yabancı basında yer almıştır (BOA. Y. 

PRK. TKM. 18/50).  21 Ağustos 1890’da Times gazetesinde şöyle bir haber yapılmıştır;  

“Ermenilerin şikâyetlerini araştırmak ve Patrik’i istifadan vazgeçirmek için kurulan komisyonun 

üyelerinin seçimi büyük hoşnutsuzluğa yol açtı. Artin Paşa, Agop Paşa ve Vahan Efendi üçlüsünün hepsinin 

de Ermeni olmasına ve son derece becerikli memurlar olmalarına karşın belli bir ücret karşılığında bağlı 

olmalarından dolayı tüm Ermeni topluluğunca büyük ölçüde rahatsızlığa yol açmaktadır. Bunlar cemaat 

arasında en az sevilen kişilerdir. Bu da onların hayırlı neticeler doğuracak reformlar önermeyecekleri ve 

Ermenilerin yaşadığı bölgelerde durumun eskisinden daha kötü duruma düşmesine yol açacağına dair 

yargıya götürmektedir.” (Bayraktar, 2010:80.)  

Basında çıkan bu tür haberlerde Agop Paşa ve Osmanlı Devleti’nde görev alan Ermeni bürokratların 

Ermeniler arasında güvenilmez bir yere sahip oldukları ve sevilmedikleri yazılmaktadır.  Oluşturulan bu 

türdeki komisyonların Ermeniler lehine bir iş yapmayacakları ısrarla dile getirilerek Avrupa kamuoyunda 

mağduriyetlerinin inandırıcılığı artırılmak istenmektedir. Haberi yaptıran komitacılar, Avrupa kamuoyunun 

desteğini alarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerini ilgilendiren ve kendi içinde çözebileceği bir iç meselede 

Avrupalı devletlerin sözünün geçmesini ve bağımsız bir Ermeni devletinin temellerinin atılmasını 

hedeflemektedirler.  

Padişah’ın Patrik Horen Aşıkyan’la yaptığı görüşmede alınan reform kararları kapsamında Agop Paşa, 

bir layiha hazırlayarak Padişah’a sunmuştur. Layihadaki bazı ıslahatlar Padişahça kabul görmüş, uygulanması 

için iki ay kadar bir süre verilmiştir. Komitacıların tehditlerinden korkan Patrik, verilen süre sonunda ıslahatlar 

uygulanmazsa tekrar istifa edeceğini bildirmiştir (BOA. Y. PRK. EŞA. 11/86). 20 Ağustos 1890 tarihinde 

Times gazetesinde Agop Paşa’nın ıslahat çalışmalarının hayırlı olduğu haberi yer almıştır. Haberin içeriğinde 

Padişah’ın devletin içinde bulunduğu zor durumda bile Ermeniler için mesai harcamasının takdir edildiği ifade 

edilmiştir (Bayraktar, 2010:81).  

29 Kasım 1890 tarihinde Osmanlı Devleti hizmetinde görev alan üst düzey Ermeni devlet adamları38 

Padişah’a olan bağlılıklarını, Ermeni cemaatinin Osmanlı Devleti aleyhinde neşriyatta bulunanlarla ilgisinin 

olmadığını ve Devlet-i Aliyye sadık olduklarını beyan eden bir arzuhal takdim etmişlerdir. Arzuhalde;   

“Sadık Ermeni cemaatinin selamet ve menfaatine zarar verecek fikire hizmet ederek Ermeniler’in 

eskiden beri Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığını bozmak maksadıyla bazı kişiler ötede beride bir takım 

gayrımeşru neşriyat ve muamelelere cüret etmektedirler.  Ermeni cemaatinin çok küçük bir kısmını oluşturan 

bu kişilerin Ermeni cemaati adına hareket etmeye dair sıfat ve salahiyetlerinin olmadığı gibi bunların 

arasında tanınmış bir kimsenin bulunmaması Ermeni tebasının bu kişilerin fikirlerine tabii olmadığının bir 

göstergesidir. Ermeni tebaası beş yüz seneden beridir Osmanlı Devleti’nde mezhep, dil ve kavmiyetlerini 

muhafaza ile beraber refah ve saadete ulaşmışlardır. Karşılık olarak Devlet-i Aliyye’ye gösterilmesi gereken 

sadakati en kutsal vazife addederek devletin güven ve emniyetine mazhar olmuşlardır. Ermeni tebaasının en 

önemli isteği Osmanlı Devleti’nin adalet ve şefkat altında emniyet içinde olmaktır.” (BOA. Y. PRK. AZJ. 

18/13)  

 
38Hariciye Müsteşarı, Hariciye Müsteşar Muavini, Hariciye Muhasebecisi, Adliye Müsteşarı, 2 Ayan Heyeti üyesi, 2 Şura-yı 

Devlet üyesi, Reji komiseri, Babıali Hukuk Müşaviri, Emniyet Sandığı sandık emini, Barutçubaşızade Bogosbeyzade, Ebniye-i 

Miriyye mimarı, Tabaet-i hazret-i şehriyari müşaviri, Mahkeme-i temyiz üyesi, Tabi’iyyet Kalemi müdürü, Ticaret Mahkemesi 

birinci meclis üyesi, Ticaret Mahkemesi ikinci meclis başkanı, İstinaf Mahkemesi üyesi, Bab-ı Seraskeri Tercüme Kalemi 

müdürü, Ticaret Odası üyesi, 2 dava vekili, 7 tüccar ve 5 sarraf 
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Agop Paşa, ayrılıkçı Ermeniler tarafından kendi taraflarına çekilmeye çabaları karşısında kendisini 

olayların dışında tutamamış, hakkında Avrupa basınında yalan ve tahrik edici haberler yaptırılması nedeniyle 

zor durumda bırakılmıştır.  Paşa’nın Ermeniler için ıslahat yapılması amacıyla ılımlı yaklaşımlarına ve faydalı 

çalışmalarına rağmen komitacıların asıl amaçlarının Ermeni milletinin refahı değil bağımsız bir devlet kurma 

olması nedeniyle Ermeni milletine düşman olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Agop Paşa’nın vefatından 

sonra çıkan haberlerde görüleceği gibi cenazesine pek çok Ermeni katılmış ve ölümü Ermeni cemaati içinde 

derin üzüntü yaratmıştır. 

 

SONUÇ 

Rusların telkinleriyle başlamış olan Ermeni sorunu, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupalı devletler 

tarafından da desteklenmiştir. Berlin anlaşmasının 61. Maddesi gereğince Osmanlı devleti ıslahat yapmaya 

mecbur bırakılmış, 6 devlet büyükelçisinin 11 Haziran 1880 tarihinde Hariciye Nezareti’ne verdiği nota 

ayrılıkçı Ermeni komitacılarının oluşturulması konusunda cesaret verici olmuştur.  Agop Kazazyan gibi 

dönemin Ermeni asılı pek çok devlet adamı, aksi yöndeki propaganda ve ayrılıkçı ideolojik iddialara rağmen 

Osmanlı Devleti’ne sadakatle hizmet etmeye devam etmişlerdir. 

Ermeni olaylarının ortaya çıktığı yıllarda, önde gelen Ermeni bir devlet adamı olması nedeniyle 

ayrılıkçı Ermenilerce kendi yanlarına çekilmeye çalışılan Agop Paşa, istemese de olaylardan uzak 

kalamamıştır. Özellikle yabancı kamuoyunda çıkan haberler nedeniyle zor durumda bırakılarak Osmanlı 

bürokrasisi içinde yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır. Osmanlıcı ve devletçi tutumunu hiçbir zaman bırakmamış, 

Ermeni milletinin refahı için yapılacak ıslahatları desteklemiştir. Yapılacak ıslahatları önemsemeyen 

bağımsızlık peşindeki Ermeni komitacılar her fırsatta Agop Paşa’yı hain olarak nitelendirmişlerse de Paşa’nın 

Osmanlı bürokrasisindeki konumunda herhangi bir değişme olmamıştır.  
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(26) 

Öğr. Gör. Dr. Nihal SENGER39 

CAM TAVANIN İŞ HAYATINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF GLASS CEILING ON BUSINESS LIFE 

 

 

 

ÖZ 

Dünyada ve ülkemizde 20.yüzyıldan sonra çalışma hayatında kadın çalışanlara daha fazla yer 

verilmeye başlanmıştır. Kadınların çalışmaya hayatına katılmasıyla birlikte ülkelerin ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişimlerinde ilerlemeler gözlenmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kadınlar iş hayatında 

çeşitli zorluklarla ve engellerle karşılaşmışlardır. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık konusu da bu engellerin 

temelini oluşturmaktadır. Toplumsal olarak kadınlara verilen roller kadınların biyolojik farklılıklarından 

kaynaklanmasına rağmen cinsiyet ayrımcılığının temelini oluşturmaktadır. 

Kadın çalışanların terfi etmelerindeki engelleri nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmesi, eğitim 

seviyesi, annelik rolü, ev sorumlulukları olarak sıralamak mümkündür. İş hayatında da kadın çalışanların terfi  

ederken desteklenmemeleri cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olan cam tavan kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma yaşamındaki cam tavan etkisi kadınların yükselmesini engelleyen en önemli sorundur. İş yaşamı 

açısından beşeri sermayenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Kadın çalışanların bilgi ve yeteneklerinden 

yararlanabilmek için üst yönetimde daha fazla yer almalarını sağlayacak pozitif ayrımcılık uygulamaları 

desteklenerek, kadınlara iş ve aile hayatı arasında denge kurabileceği bir ortam yaratılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Ayrımcılığı, Cam Tavan, Kraliçe Arı Sendromu, Kariyer Engeli, Kadın 

Yöneticiler. 

 

 

 

ABSTRACT 

More female employees began to be included in the working life in the world and in our country after 

the 20th century. It is observed that there has been progress in the economic, social and cultural development 

of countries with the participation of women in working life. Women have faced various difficulties and 

obstacles in business life despite all these positive developments. The issue of occupational segregation based 

on gender is also the basis of these obstacles. Although the roles given to women socially originate from the 

biological differences of women, they form the basis of gender discrimination. 

It is possible to list the obstacles in the promotion of women employees as employment in non-qualified 

jobs, education level, motherhood role, household responsibilities. The fact that female employees are not 

supported while being promoted in business life has revealed the concept of glass ceiling, which is a result of 

gender discrimination. The glass ceiling effect in working life is the most important problem preventing 

women from being promoted. The importance of human capital in terms of business life is an undeniable fact. 

Positive discrimination practices that will enable women employees to take more part in senior management 

should be supported and an environment should be created where women can establish a balance between 

work and family life in order to benefit from the knowledge and skills of them. 

Keywords: Gender Discrimination, Glass Ceiling, Queen Bee Syndrome, Career Obstacle, Women 

Executives. 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olmasına ragmen kadınlar iş hayatında aynı 

oranda yer almamışlardır. Toplumsal hayatın ilkel toplumlardan modern toplumlara geçiş süreci kadınların iş 

hayatına katılımını biraz daha artırmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte kadınlar modern anlamda ilk kez işçi 

konumunda çalışmaya başlamışlardır. Yaşanan sosyo ekonomik gelişmelerle birlikte sayılarında artış görülen 

kadın çalışanlar kariyer  ilerlemesinde erkeklerden her zaman geride kalmışlardır. İş hayatında yer alan 

kadının toplumsal hayatta üstlendiği roller de kariyer ilerlemesini etkilemektedir. Çalışma saatlerinin 

uyumsuzluğu, çocuk bakım yardım hizmetlerinin eksikliği, anne olmak, doğumdan sonraki süreçte verilen her 

türlü izinlerin süresinin kısa olması kadınlar için kariyer ilerlemesinde etkili olan olumsuz faktörlerdir. 

Bununla birlikte görünmeyen bir faktör olarak algılansa da cinsiyet faktörü de çok önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal hayatta kadına verilmiş olan roller cinsiyet ayrımcılığını da tetiklemektedir. 

Özellikle erkek egemen toplumlarda bu sorun daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel olarak kadına 

verilmiş olan rollerden dolayı kadınlar ailesi ile kariyeri arasında kalmış ve bu psikolojik baskı ile birlikte 

kariyer ilerlemesi yavaşlamıştır. Bunun yanında iş tanımlarında erkeğe uygun işlerin daha çok yer alması ile 

birlikte iş hayatında kadın çalışanların sayısı artsa bile üst kademe yönetim pozisyonlarında çok fazla yer 

almamalarına sebep olmuştur.  

Bu çalışmada cam tavan sendromu kavramı teorik bir şekilde incelenmiştir. İş hayatında kadınların 

erkeklerin gerisinde kalmaları, alınan önemli kararlarda yer almamaları ve bunların nedenleri araştırma 

konusu olmuştur. 

 

2. Cam Tavan Sendromu 

1970’li yıllarda yönetim alanında çalışılmaya başlanmış olan cam tavan sendromu kadınların iş 

hayatında üst yönetim pozisyonlarına gelmelerindeki engelleri ifade etmektedir (Wirth, 2001:1). 

Cam tavan sendromunu kişisel gelişim kitaplarında çalışılmış olan pire deneyi ile açıklamak 

mümkündür. Bilim adamları pireler üzerinde yaptıkları araştırmada pirelerin 30cmden yukarıya 

zıplayabileceklerini görürler. Pireleri cam bir fanusun içene koyarlar. Fanusun altındaki metal zemini ısıtırlar. 

Sıcağın etkisiyle pireler zıplamaya başlar fakat yukarıdaki cam tavana çarparak yere düşerler. Pireler neden 

daha fazla yükselemediklerini anlayamazlar. Bu şekilde sürekli olarak tavana çarpan pireler bir süre sonra 

30cmden fazla zıplayamamayı öğrenirler. Çalışmanın ikinci aşamasından cam tavan kaldırılır. Zemin ısıtılır. 

Bütün pireler yine 30cm zıplarlar. Daha yükseğe zıplamazlar. İmkanları olmasına ragmen daha yükseğe 

zıplamaya cesaret edemezler. Kafalarına cam fanusun içinde sürekli tavana vurarak bu duruma alışırlar. 

Aslından bu durumdan kurtulmak isteseler kurtulabilirler ama artık engeli kendileri koydukları için 

değiştiremezler. Deneyde dış engel kalksa da zihinlerindeki engel onları daha yukarıya ilerletmez. Bu şekilde 

neyi başaramayacaklarını öğrenmiş olurlar. Bu deney bize cam tavan sendromu için iyi bir örnek teşkil 

etmektedir (Sekman,2013). Kadınlar da pireler gibi davranarak kendilerini başarısızlığa iten sebepleri 

bilmeden öğrenilmiş çaresizlik ile hareket ederek üst kademelerde yer alamamaktadır (Korkmaz,2016:105). 

Benzer bir çalışma ABD’li bir bilim adamı tarafından yapılmıştır.  Bu çalışmada da insanların önündeki 

engeller kalksa bile bir süre sonra mücadele etme isteği ortadan kalkarak çaresizlik öğrenilmiştir (Korkmaz, 

2016:  105). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda kadınlarla birlikte bazı etnik azınlıklarda ve erkeklerde de cam tavan 

sendromu ile karşılaşıldığı da görülmektedir (Lackwood,2004:10). Cam tavan olarak ifade edilen engeller iş 

hayatındaki önemli engellerdendir. Cam tavanla kadınlar belirli bir noktadan sonra yükselememektedir 

(Lamsa vd., 2012: 8). 

Literatür incelendiğinde cam tavan kavramı tanımlanırken ‘saydam’ veya ‘görünmez’ gibi net olmayan 

ifadelerin kullanılması çeşitli kriterler açısından cam tavanın değerlendirilmesine sebebiyet vermiştir. Ücret, 

kadın yönetici sayısı, terfi gibi kriterler cam tavanı değerlendirmek açısından kullanılmıştır (Tabak, 1997: 1). 

Cam tavan genellikle büyük işletmelerde kadın açısından değerlendirildiği için ekonominin 

genelindeki sorunlar gözardı edilmiştir(Lynch,1996). Bu durum cam tavanla ilgili objektifliği de 

azaltmaktadır. Cam tavanla ilgili üç farklı görüş ifade edilmektedir (Lockwood,2004): 
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1.Kadınlar kendi çabalarıyla yükselebilirler. 

2. Kadınlar iş hayatında ilerlerken, iş ve ev yaşamı arasındaki dengeyi kurmak için sürekli mücadele 

ederler. 

3.Küçük işletmelerde kadınların başarıları arka planda tutulmaktadır. 

Bu faktörler göz önünde bulundurulursa cam tavanın kadınlara yönelik ekonomik bir şiddet olduğunu 

da söyleyebiliriz. Eğitimi, vasıfları, başarısı erkek çalışanlarla aynı olan kadın çalışanlar üst yönetimde hak 

ettiği pozisyonda yer alamadığı için emeğinin karşılığını alamamaktadır (Gökkaya, 2014:380). 

 

3. Cam Tavana Neden Olan Faktörler 

Cam tavana neden olan faktörleri bireysel, örgütsel ve toplumsal nedenler olarak üç bölümde 

incelemek mümkündür (Güldal, 2006: 68). 

 

3.1.BİREYSEL FAKTÖRLER: Cam tavana neden olan bireysel faktörler kişilik özellikleri, toplum 

tarafından yüklenen cinsiyetçi rol modeller, çoklu rol yüklenme, kişisel tercihler, kraliçe arı sendromu ve 

öğrenilmiş çaresizliktir (Yılmaz, 2013:24). 

Kadınlardaki özgüven eksikliği ve kararlarında net olamama cam tavana sebep olmaktadır. Bu tür 

kişilik özellikleri iş hayatında kadınların birey olarak var olmasında etkili olmaktadır (Örücü vd,2007: 119). 

Kraliçe arı sendromu kadınların birbirini çekememesinden kaynaklanan bir nedendir (Günden, 2011:  25). 

Çoklu rol yüklenme toplum içerisinde kadının hem anne, hem eş hem de iş hayatında yer almasına bağlı olarak 

üstlendiği rolleri ifade etmektedir. Bazen roller arasında çatışma yaşanmaktadır (Erbay ve Tuncay, 2006:26-

27). Bu çatışmaları yaşamamak için kadınlar bazen arka planda kalmayı ve daha düşük yönetim kademelerinde 

bulunmayı tercih edebilirler (Yılmaz,2013: 47). Öğrenilmiş çaresizlik kişinin geçmişten gelen tecrübelerine 

bağlı olarak kendi hayatını kontrol edememesi ve sorunlarından dolayı harekete geçememesi olarak 

tanımlanmaktadır. Toplumda ortaya çıkan cinsiyet ayrımcılığı da kadınları öğrenilmiş çaresizliğe 

sürüklemektedir (Düzgün ve Hayalioğlu, 2006:405). 

 

3.2. ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER: Cam tavan açısından ele alınması gereken temel örgütsel faktörler 

doğru eleman alımını sağlayacak örgüt politikaları, örgüt kültürü, örgüt iklimi, mentörlük desteği ve biçimsel 

olmayan ilişkileri destekleme olarak incelenebilir (Yılmaz, 2013: 24). 

Örgüt politikası örgüt içerisinde çalışanları yönlendiren temel ilkeleri ifade etmektedir. Kadın ve erkek 

çalışanlara fırsat eşitliğinin sağlanmaması, üst kademelere kadınların gelmesini desteklemeyen yönetici 

politikaları cam tavana  neden olmaktadır (Çetin, 2011: 75). Bazı örgütlerde cinsiyet ayrımcılığı yoksa kadın 

çalışanların daha başarılı oldukları görülmektedir. Eğer örgüt içerisinde paylaşılan değerler açısından (örgüt 

kültürü açısından) kadınların üst yönetime gelmesinde engel teşkil eden durumlar var ise cam tavana 

rastlanmaktadır. Örgüt kültürü oluşturulurken kadın çalışanların başarısı desteklenmelidir (Ergeneli ve 

Akçamete, 2004:89).  Örgüt iklimi ise çalışanların örgütteki nesnel değerleri nasıl gördüğünü ifade eden 

kavramdır ( Soysal, 2010:104). Bu noktada örgüt içerisinde kadın çalışanlara bakış açısı önemlidir. Kadınlara 

yönelik olumlu tutum sergileyen örgütlerde kadınlar daha çok motive olarak üst kademlere 

yükselebilmektedir. Olumsuz davranışların olduğu örgütlerde ise kadınlar geri planda kalmayı tercih ederek 

beklentilerini azaltmaktadır. Ya da görevlerinden ayrılmaktadır (Doğru, 2010: 47). Mentörlük örgütlerde cam 

tavanı engelleyen bir faktördür (Çelik, 2011:300). Kadın çalışanlar mentörler aracılığıyla desteklendikleri 

sürece daha başarılı olmakta ve daha çabuk yükselebilmektedir (Karaca, 2007: 61). Mentörlüğü benimseyen 

işletmelerde tecrübeli bir çalışanla tecrübesiz bir çalışan arasında kurulan olumlu iletişim ile performansa 

dayalı gelişim izlenebilmektedir (Anafarta vd., 2008: 118). Biçimsel olmayan ilişkilere katılamayan çalışanlar 

işletmede desteklenen ya da ilgi görmeyen projelerden haberdar olamamaktadır. Kadınlar bu iletişimin 

içerisinde yer almayınca sosyal açıdan, birbirine herhangi bir konuda referans olma açısından ve işletmede 

boş olan pozisyonları duyma açısından erkeklere göre geri planda kalmaktadır ( Çetin,2011: 81). 
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3.3 Toplumsal Faktörler: Toplumsal faktörler ataerkil yapı , toplumsal cinsiyet, feminist kuramlar ve 

basmakalıp yargılar olarak sınıflandırılmıştır. Kadın ve erkeğe dünyaya gelişlerinde eşit fırsatlar sunulmuş 

olsa bile sosyal hayatta ataerkil yapı tarafından bir fırsat eşitsizliği yaratılmaktadır (Savcı,1999: 130). Ataerkil 

yapılarda toplum içindeki roller ve işbölümündeki eşitsizlik cinsiyete dayalı olarak ifade edilmektedir (Coşkun 

ve Öztürk, 2009: 118-119). Bunun sonucu olarak da kadınlara karşı toplum tarafından bir önyargı 

oluşturulmaktadır. Cinsiyete dayalı işbölümü ataerkil yapının bir sonucu olarak görülmektedir (Gökdağ, 2013: 

70). Ataerkil yapılarda oluşturulan önyargı erkeğin kadına üstünlüğüne göre yapılandırılmıştır ( Başak, 2013: 

236-238). Bu durum sosyal yapıyla birlikte kadının iş hayatında da karşısına çıkmaktadır.  

Toplumsal cinsiyeti açıklayan kuramlar cinsiyet farklılığını toplumsallaşma ve rollere göre ve 

biyolojik farklılıklarla açıklamaktadır. Kas gelişimi, fiziki özellikler, çocuk doğurma gibi biyolojik özellikler 

cinsiyet farklılığını oluşturmaktadır. Toplumsallaşmayla birlikte de çocuklar büyüdükçe toplum içindeki 

rollerini de aileden, arkadaşlarından ve kitle iletişim araçlarından öğrenmektedir. Kadın ve erkekten beklenen 

davranışlar da bu rollere göre şekillenmektedir. Anneden, babadan, kız ya da erkek çocuktan beklentiler 

değişmektedir (Yıldız vd., 2016: 1121-1122). İş hayatında da meslekler cinsiyete göre düzenlenmiştir. 

Patronlar her zaman erkek, kadınlar ise daha düşük statüde değerlendirilmiştir.  

Feminist kuram savunucuları toplumda biyolojik temelli rollerin bulunduğu görüşünü her zaman 

eleştirirler. Aslında toplumun beklentisine göre rollerin ortaya çıktığını savunurlar (Giddens, 2012: 515-516). 

Feminist kuramlar kadınlara dair eşitsizlik, ezilme, itibarsızlaştırma gibi sorunlara yönelik olarak ortaya 

çıkmış hak ve eşitliği savunan bir özgürlük hareketidir (Alican, 2007: 29).  Ataerkil toplumsal yapılarda 

kadınların değersizleştiğini varsayan feminist kuramlar her zaman bu değersizleşmenin nedenini 

araştırmaktadır (Aktaş, 2013:62). 

 

4. Cam Tavan Nasıl Aşılır 

Cam tavanın aşılması için ne kadar toplumsal ve örgütsel emek gerekse de öncelikle kişinin bununla 

baş etmeyi öğrenmesi önemlidir. Bunun için kadınların öncelikle özgüvene ihtiyacı vardır. 1999 yılında 

Knutson ve Schmidgall tarafından Amerika’da yapılan bir çalışmada cam tavanı aşmak için çeşitli stratejiler 

belirlenmiştir 

-İş kanunlarında eşitliğin sağlanması ve hükümetin, işletmelerin ve kurumların çalışanların haklarını 

ve sorumluluklarını tanımaları için çeşitli programların belirlenmesi 

-Kadın yatırımcılara da erkeklerle eşit fırsatların verilmesi 

-Kurumların ve işletmelerin cinsiyetten bağımsız olarak önyargısız bir şekilde liyakate uygun terfi 

uygulamaları yapmaları 

-Kadınların yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için danışmanlık hizmeti vermek 

-işe alma ve terfide kadınlara erkeklerle eşit yaklaşımın sergilenmesi 

-Hükümetlerin yasalarla cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik mekanizmalar düzenlemesi 

Bunun yanında başka bir çalışmada cam tavanı aşmak için yüksek performans gösterme, üniversite ve 

mesleki eğitim edinme, kariyer programlarına katılma, mentörden yardım alma, sosyal ilişkileri geliştirme 

gibi stratejiler de geliştirilmiştir (Korkmaz, 2016: 108). 

 

SONUÇ 

Dünya genelindeki ekonomik koşullar örgütleri üreten ve yetenekli yöneticiler bulmaya 

sürüklemektedir. Rekabet avantajı elde etmek için kadın ve erkek çalışanlara fırsat eşitliği sunan örgütler daha 

başarılı olacaktır. İş hayatında çeşitli nedenlerle üst yönetime gelemeyen insanlar özellikle de kadınlar cam 

tavan engeli ile karşılaşmaktadır. Bu engelin aşılabilmesi için kadın çalışanları da potansiyel yönetici olarak 

yetiştirmek gerekir. Kadın çalışanlar iş hayatında cesaretlendirilmeli ve yönetimin bir parçası olduklarına dair 

inançları artırılmalıdır. Cam tavan engeli aslında kadınların uğradığı ekonomik bir şiddet türüdür. Toplumsal 

cinsiyet ayrımına bağlı olarak ortaya çıkan cam tavan kadın ve erkek arasındaki adaletsizliği de artıran bir 

faktördür. Cam tavanı ekonomik şiddet olarak tanımlarken; kadınların işe alınması, terfi etmesi, işten 

çıkarılması aşamalarında karşılaştıkları sorunların hepsine ışık tutmak gerekir. Bu sorunları ortadan kaldırmak 
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için bireysel ve toplumsal olarak iyileştirmelerin yapılması önemlidir. Kadın girişimciler desteklenmeli, 

eğitim ve iş hayatında kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalı, istihdam olanakları artırılmalı ve her türlü karar 

alma mekanizmasında kadınların fikirlerine öncelik verilmelidir. Örgütsel açıdan kadının gücünden ve 

yeteneğinden daha fazla yararlanabilmek için kadınların aile ve iş hayatını dengeleyebileceği bir ortamın 

oluşturulması gerekir. Kadınların üst yönetimde yer alması ülkelerin gelişimi açısından önemli bir noktadır. 

Dünya genelinde bu konuya önem veren yatırımcılar kadın yöneticilerin tercih edildiği ülke ekonomilerini 

daha da güçlendirmektedir. Ülkelere ve kurumlara diğer işletmelerin bakış açısını değiştirmektedir. Kadınların 

erkeklere göre daha sabırlı, uzlaşmaya yönelik olması ve kolay iletişim kurabilmeleri gibi olumlu özellikleri 

iş dünyasında büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Kadınlarla yönelik olarak sunulan engeller ülkemizde ve dünya genelinde sürekli olarak araştırma 

konusu olmasına rağmen fırsat eşitsizliği hala daha karşımıza çıkmaktadır. Kadın erkek eşitliğinin yasalarla 

desteklenmesine rağmen bunun tamamen ortadan kalkması toplumsal ve örgütsel olarak büyük çaba 

gerektirmektedir. Ekonomik olarak kısıtlanmayan ve bağımsız olan kadınların üretkenliği artacak ve daha 

sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirecektir.  
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Arş. Gör. Dr. E. Begüm SAVÇIN40 

KOCAELİ KENT KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA GÖÇ; FOTOETNOGRAFİK YAKLAŞIMLA 

TATARAHMET KÖYÜ VE SANATSAL İFADESİ 

MIGRATION WITHIN THE SCOPE OF KOCAELİ URBAN CULTURE; TATARAHMET VILLAGE 

AND ITS ARTISTIC EXPRESSION WITH A PHOTOETNOGRAPHIC APPROACH 

 

 

 

ÖZ 

Kocaeli İstanbul’a yakın olan en önemli sanayi şehirlerinden biridir. İçerdiği birbirinden farklı 

nüfusuyla kültür mozaiği oluşturan bu şehir, aldığı göç ’ün yanı sıra kırsalında da göç vermektedir. Kent 

kültürünün çeşitliliğini oluşturan köyler arasında Manav, Gürcü, Laz, Arnavut, Çerkes, Abhaza, Tatar, Boşnak 

v.b. köyleri bulunmaktadır. Kent merkezinde de göçe bağlı olarak karma bir yapı gözlenmektedir. Bu çalışma 

kapsamında bir manav köyü olan Tatarahmet köyünün Kocaeli kent kültürü kapsamında kültürel değerleri 

fotoetnografik yaklaşımla incelenmiş olup, köyden kente göçün meydana getirdiği kültürel kayıpların analizi 

yargısal yöntem kullanılarak yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, Kent Kültürü, Göç, Fotoetnografi, Tatarahmet Köyü. 

 

 

 

ABSTRACT 

Kocaeli is one of the most important industrial cities close to Istanbul. This city, which forms a cultural 

mosaic with its diverse population, also emigrates in its rural areas as well as the immigration it receives. 

Among the villages that make up the diversity of the urban culture, there are Manav, Georgian, Laz, Albanian, 

Circassian, Abkhazian, Tatar, Bosnian, etc. A mixed structure is also observed in the city center due to 

migration. Within the scope of this study, the cultural values of Tatarahmet village, which is a greengrocer 

village, within the scope of Kocaeli urban culture, were examined with a photoethnographic approach, and 

the cultural losses caused by the migration from the village to the city were made using the descriptive 

analysis. 

Keywords: Kocaeli, Urban Culture, Migration, Photoethnography, Tatarahmet Village. 
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GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğunda gerçekleşen ilk büyük göç olarak nitelendirebileceğimiz nüfus hareketi, 93 

Harbi olarak bilinen Osmanlı- Rus Savaşında olmuştur. Hem Balkanlardan hem Kafkasya hem de Doğu 

Karadeniz’den kaçan halk, Kocaeli'nin çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir. İkinci göç hareketi ise, 1915 olayları 

ve sonrasında gerçekleşen mübadele olmuştur. Cumhuriyet döneminde kalkınma politikalarıyla gerçekleşen 

endüstrileşme beraberinde ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleşen göç, zaman içerisinde küçük aileler 

şeklinde olmuştur. 

Kocaeli’nde ilk Endüstrileşme 1843 yılında Hereke Halı Dokuma Fabrikasının açılmasıyla başlar, 

ardından 1924 yılında tersane, 1936 yılında SEKA, 1944 yılında Klor Alkali, Seliloz ve Gazete Sigara Kâğıt 

fabrikalarının açılması, 1960 yılında PETKİM ve günümüze kadar olan süreç. Kurtuluş Savaşı sonrası ve 

özellikle 1950'lerden sonra başlayan endüstrileşme ve kentlere göç, insanların uğraş alanlarında, üretim ve 

ilişki biçimlerinde, aile yapıları ve yaşam alışkanlıklarında değişimlere yol açmıştır. Bir başka deyişle kültürel 

yapı yeniden biçimlenmiştir. Kocaeli tıpkı İstanbul gibi kozmopolit bir yapıya sahip olsa da İstanbul’dan farklı 

olarak birbirinden farklı kültür yapısına ait gruplar kent merkezinde mahalleler oluşturmuş ya da kendi kültür 

yapışan ait olan köylerde barınmışlardır. Göç’ün sebebiyle bölgede meydana gelen kültürel çeşitlilik, zaman 

içerisinde ortak yaşam alanlarında birbirinden etkilenmiş ve kendi kültürlerini diğer kültürlere aktararak 

kültürel çeşitliliğin katlanarak daha da zenginleşmesi sağlanmıştır.  

Kimberly Hart'ın Modernliği Dokumak isimli Etnografik çalışmasında, araştırmacının, “katılımcı-

gözlemci” denen şemsiye kavram, mülakat, yoklama, anket, fotoğraf ve zaman zaman video'yu da kapsayan 

farklı araştırma biçimlerini de aldığını, aslında araştırmacının, araştırma sahası konusunda ilginç, işe yarar 

“verileri” toplamasını sağlayan her yolun yöntem olduğunu, bu nedenle araştırmacının çalışmalarını yürütme 

sürecinde genellikle farklı yöntem türlerini dikkate alması ve deneyimlemesi gerektiğinden bahseder. 

Dolayısıyla, Kocaeli kent kültürü, kültür haritası oluşturulmasında yapılan inceleme doğrultusunda, 

Kocaeli’nin tarihinde göç’ün, Kocaeli kültüründe çok önemli bir yer tuttuğunu ve bu göç ‘ün birbirinden farklı 

etkenler nedeniyle meydana geldiği dikkat çekicidir. Anadolu topraklarında yapılan savaşlar ve sonrasında, 

ekonomik sebepler ve özellikle Kocaeli’nin Anadolu’ya açılan bir kapı gibi coğrafi olarak konumlanması bu 

bölgeye göçü hızlandırmıştır.  

Bu araştırma, Kocaeli kent kültürünün, fotoğraf kullanılarak yapılan fotoetnografik bir çalışmadır. 

Saha çalışmasında ele alınan problem ise, Sanayi şehri olan Kocaeli'nin kırsal alanlarında göç sebebiyle 

zamansal olarak mekânın tüketimine yöneliktir. Çalışmanın amacı kültürel çeşitliliğin bir parçası sayılan 

manav köylerinden biri olan Tatarahmet Köy’ünün zaman içerisinde göçün sebep olduğu, kültürel değerleriyle 

birlikte mekân tüketiminin bir parçası olduğunu ve meydana gelmiş olan bu tüketimin sonuç olarak sanatsal 

dil kullanılarak anlatımı hedeflenmiştir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışma kapsamında çalışmayı yapacak kişinin arzu ve düşünceleri, deneyimlerine dayanan yargısal 

örnekleme ile kartopu örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Kartopu örneklemede öncelikle evrene ait 

birimlerden birisi ile temas kurulur. Temas kurulan birimin yardımıyla ikinci birime, ikinci birimin yardımıyla 

üçüncü birime gidilir. Bu şekilde, sanki bir kartopunun büyümesi gibi örneklem büyüklüğü genişler 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:45). Araştırma fotoetnografik yaklaşımla betimsel araştırma yöntemi 

kullanılarak analiz edilecektir. Betimsel analiz bir nitel analiz türüdür. Kullanılan yöntemde, birbirinden farklı 

veri toplama teknikleri ile elde edilmiş bilgilerin yorumlanmasıyla oluşturulur. Araştırmacı görüştüğü 

katılımcıların görüşlerini de sık sık doğrudan vermektedir. Araştırmacı araştırmaya konu olan ve görüşlerini 

dile getiren katılımcılara araştırmayla ilgili bilgileri vermiş olup, ayrıca gönüllülük esasıyla izinlerini de alarak 

katılımlarını sağlamıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Kocaeli’nin coğrafi konum itibariyle göç hareketinin yoğun bir sirkülasyona sahip olduğu 

gözlemlenebilir. Öncelikle göçün sebeplerine bir bakıldığı zaman birbirinden farklı sebeplerden dolayı dört 
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ana göç tipinin gerçekleştiğini görebiliriz. İlk olarak ilkel göçten bahsedebiliriz. Fiziki ve doğa şartlarının 

sebep olduğu bu olay, doğal olarak itme gücünden kaynaklanır  (Adıgüzel, 2018: 26). Zoraki göç ise, 

toplumların birbirlerini zorlamasıyla meydana gelen göç tipidir (Adıgüzel, 2018: 27).  

Kocaeli il bazında, 93 harbiyle kuzey doğudan gelen göç akını, Balkan savaşları öncesi Bulgaristan, 

Kırım ve Romanya’dan sonrasında gerçekleşen göç akını ve 1915 olayları, ardından Lozan anlaşmasıyla 

gerçekleşen mübadeleden de bahsedebiliriz. Osmanlı devletinin son yıllarına gelen bu nüfus hareketi özellikle 

Kocaeli üzerinden gerçekleşmesi bulunduğu coğrafi konumdan kaynaklanmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, 

güneyinde Marmara denizi ve kara, deniz, demiryolu bağlantısıyla hem Anadolu’ya hem de İstanbul’a açılan 

bir kapı gibidir bu da buradaki zoraki göç dinamizmini açıklayan sebeplerden biridir.  

Serbest göç, belirli bir zamanı kapsamamaktadır. Bireye bağlı olan bu göç tipi ihtiyaç doğrultusunda 

gerçekleşir ve sebepleri, para, çalışma ve barınma kaynaklıdır (Adıgüzel, 2018: 26). Kitlesel göç de bireysel 

göçle bağlantılıdır. Serbest göçün etkisiyle dalga hareketinin etkisi tsunami gibidir. Göç edilen yerde 

karşılaşılan olumlu sonuçlar, bireyler tarafından aktarılan arkadaş, tanıdık, akrabalara ulaştırılarak meydana 

gelirler. Kocaeli Kent Kültürü kapsamında Tatarahmet Köyü Görsel Kültür Araştırmasında ele alınan köy, 

manav köyü olarak bilinmektedir. Manavlar, batı ve kuzeybatı Anadolu'da yaşayan göçebeliği asırlar önce 

bırakan yerleşik Türkmen grubudur. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, 

Eskişehir, Zonguldak da yoğun olarak yaşayan bu grubun Sakarya ve Kocaeli’ndeki nüfus oranının %60 

civarını oluşturur.  

Manavlık, Türkologlara göre, Anadolu'da yerleşik hayata geçmiş Türkler için kullanılan bir sıfattır. Bu 

sıfat, Anadolu'da Osmanlı döneminde yerleşik hayata geçmemiş Türkmen ve Yörükleri, yerleşik hayata 

geçmiş Türkmenlerden ayırmak için kullanılmaktadır (Öçalan. M. 2014). Kocaeli'nin Kandıra İlçesine bağlı 

Tatarahmet köyünün, bugün yaş ortalaması 60 üstüdür. Köyde Cumhuriyet döneminde açılan bir ilkokul 

varken, şimdi köyde hiç okul bulunmamaktadır. Tatil zamanının dışında köyde tek bir çocuk görmeniz 

mümkün değildir.  

Köyün eski muhtarlarından biri olan Şinasi Karagöz ile yaptığım sohbet sırasında bir zamanlar 

Tatarahmet köyünün, kandıra çevre köylerinin en zengini olduğunu söyledi. 1970'li yıllarda Tatarahmet köyü 

kalkındırma kooperatifi olduğunu söyleyen Karagöz, şehir merkezine gitmeden, köy halkı ve çevre köy 

halklarının ihtiyaçları (gübre, mahsul v.b.) buradan karşılanırmış. 1980 ihtilaliyle birlikte kooperatif 

kapatılmış. Kooperatifin kapatılmasıyla birlikte köyün ihtiyaçları şehir merkezinden karşılanmaya çalışılmış, 

bu durum hem zamansal hem de ekonomik olarak halkı oldukça zorlamış.  Köyde, zamanla tarla ekiminde 

kullanılan geleneksel yöntemler yerini, modern araçların kullanımı, verimi arttıran kimyasal gübre ve tarım 

ilaçları almış. Yakıt fiyatlarının artışı, gübre ve tarım ilaçlarının pahalılığı ve satışta elde edilen gelirin düşük 

olması, çiftçilerin üretim yapmaktan vazgeçerek hızla sanayileşen şehre göçlerini sağlamış. Yoksulluk olgusu 

kaçınılmaz olan bu köyün varlığı bin yıl öncesine dayandığı hem köyde çıkan antik taşlardan, köyün alt 

kısmından geçen kervan yolundan hem de Orhangazi döneminde yapılmış olan camii den tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de 1980’lere kadar sosyolojide ve diğer sosyal bilimlerde yoksulluk olgusu doğrudan ele 

alınmamış, daha çok yoksulluğun belirleyici etkenlerinden olan göç, kentleşme, gecekondu, gençlik 

araştırmaları, yeni kentliler, hemşerilik, yaşam stratejileri, sosyal tabakalaşma ve değişim sürecinde teorik 

tartışmalar ve alan incelenmeleriyle konuya dolaylı değinilmiştir (Tuna. M. (Ed.). 2012:152). Çok az nüfusa 

sahip olan bu köyde doğup büyüdüğü evini terk etmek istemeyen yaşlı ve çalışabilen çok az genç nüfus, 

yalnızca hayvancılık ile ekin ekebilen insanların yaşayabildiği bu köye, ulaşım, yalnızca sabah ve akşam 

olmak üzere günde iki kere yapılıyor, bu da mekânın zamanla tükenmesini sağlayan koşullardan bir tanesi.  

Göç hareketinin yoğun olarak yaşandığı, endüstrileşen bölgelerde, insanlar, coğrafi alanda yer 

değiştirirken, toplumsal değerler ve kurumlar da hızla değişikliğe uğramıştır. Yoğun endüstrileşmeye bağlı 

olarak Türkiye'nin her yöresindeki kırsal alanda kentlere ve endüstri bölgelerine akın eden insanlar, geleneksel 

üretkenliklerinden çok uzak, modern endüstriyel üretim alanlarında çalışır hale gelmiştir (Güler, 2006:25).  

Geleneksel üretimlerinde biri olan keten dokuması kilimler (Şekil 1) artık bu köyde üretilmemektedir.  

Ellili yaşlarında olan Gülten ile yapmış olduğum görüşmede görsel kültür nesnesi olan el dokuma 

kilimlerin içerisinde koyun yönünün dışında keten ipin de kullanılmasıydı. Keten tohumu ekildikten sonra 
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büyüyünce elle yolduklarını, daha sonra tohumla sapı ayırdıklarını, sapları derede ıslatıp mengeze41 çıkarıp 

iplik yaptıklarını sonrasında ise, beyaz renkte olan bu keten ipleri kilim dokumasında kullandıklarını 

anlatıyor. Şu anda köyde kilim dokunmadığını 20-25 yıl öncesine kadar koyunların kırpılıp, yünlerinin yumak 

haline getirilip sonra bu yumakların kök boyalarla boyandığını ve bu boyanan yumaklar ve keten ipliklerin 

dokuma tezgâhlarda dokunduğunu hatta tezgâhı kurmasını bilmediğini ama kilim dokumayı iyi bildiğini 

anlatıyor. Ellerinde bekli de köyde neredeyse her evde bu tezgâhların olduğunu, köyde her kadının da kilim 

dokumayı bildiğini söylüyor. Kendi görsel kültür üretimleri olan el dokuması kilimlerin neden bittiği ile ilgili 

hiçbir fikri yok. Bilmiyorum diyor. Bu kadar çok zahmetli ve işlemi olan kilim dokumasının aslında zahmetsiz, 

moda olan fabrika yapımı halıların artmasıyla zaman içerisinde üretilmemesinden kaynaklı olması.  

 

                                       
Şekil 1. Keten Dokuma Kilim. Fotoğraf: B. Savçın     Şekil 2. Hamza Ayyıldız’ın Çandı Evi. Fotoğraf: B. 

Savçın 

 

                                                      
Şekil 3. Hamza Ayyıldız ve Çandı Odası. Fotoğraf: B. Savçın      Şekil 4. Hamza Ayyıldız ve Çandı Odası. 

Fot. B. Savçın 

 

Köyün eskiden sahip olduğu Çandı isimli geleneksel evler (Şekil 2) bugün sayı olarak çok az. Her 

geçen gün içinde yaşan ev sahiplerinin hayatlarını kaybetmesi ya da kente göç etmeleri, zamanla bakımsız 

kalıp yıkılmalarına sebep olmuş.  

Bugün hayatta olmayan görüşme yaptığım katılımcılardan biri de Hamza Ayyıldız idi (Şekil 3).  

Geleneksel Çandı evinde yaşadığı 2013 yılında Hamza amca 86 yaşındaydı ve yaşadığı evde doğup 

büyümüştü ve birkaç yıl önce de eşini kaybettiğinden bahsetmişti. Çocukları yanına almak istese de kendisi 

evinde kalmak orada yaşamak istiyordu. Çünkü şehir hayatı ve şehir evleri (apartman dairesi) onun için bir 

hapis hayatıydı. Kendisini bildi bileli o evde ve o köyde yaşadığı için başka bir yere gitmeye de hiç niyeti 

yoktu. Hamza amca, evin yaşını 130 yıl olarak tahmin ettiğini söyledi. Yapılış tarihi ile ilgili net bir bilgi 

yoktu. Geleneksel tarzda yapılan bu ev türüne çandı evi denildiğini söyledi.  

Çandı evleri, Anadolu'ya göç eden ormanlık bölgelerde yaşayan Türklere has bir yapıdır. Bu tip 

yapıların en güzel örnekleri Kocaeli’nde bulunmaktadır. Malzemesi taş, ahşap, balçık olan bu evlerin en büyük 

özelliği çandı denilen odaların olmasıdır. Çandı odaları, dış dünyaya tamamen kapalı, camsız bir odalardır. 

Tamamen ahşap olan bu odalarda açık ocak, mutfak rafları bulunup, aydınlatma ve hava sirkülasyonu tavanda 

bulunan 30 cm civarında iki delikten sağlanmaktadır. Ocaklar şekil olarak mihraba benzemektedir (Şekil 4). 

Karanlık olan bu odalar son derece ruhani bir havaya sahiptirler (Yiş, 2006: 256).  

 
41  Keteni ip yapmak için kullandıkları alet 
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Hamza amca bu odada yaşamakta, köy halkı da onun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hamza Amca’nın, 

sosyal güvencesi olmadığı için maaş bağlanmadığını anlatan eski muhtar Şinasi Karagöz, çocuklarının yanına 

almak istediklerini Hamza Amca’nın bunu reddettiğini, yemek yapamayacak kadar yaşlı olduğu için de 

köylülerin her gün ona yemek getirip onunla ilgilendiklerinden bahsediyor.  Tekrar geleceğimi söylediğimde 

ise, inşallah o gün yaşarsam görüşürüz diyordu. Ne yazık ki bugün Hamza Amca aramızda değil. 

  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma sırasında, yapılandırılmamış görüşme tekniği ve veri toplama da yüz yüze görüşme, video ve 

fotoğraf kullanılmıştır. Fotoğraf kullanılarak yapılan fotoetnografik çalışma, Etnografik fotoğraf, kültürü ve 

özneyi kaydetmek ve anlamak amacıyla çekilmiş fotoğraf olarak tanımlanabilir. Bir fotoğrafın etnografik 

olması için sadece bu amaçla çekilmiş olması değil, etnografik bilgilendirme amacıyla kullanılışı da önem 

taşımaktadır (Özdamar Akarçay, 2013:89).  

Bu çalışmanın özgün değeri fotoetnografik yaklaşımla yapılan bir çalışma olması ve, köyden kente 

göç konusunun sanatsal ifadesidir. Araştırma sonunda 2018 yılında,‘Sessiz’ isimli Tatarahmet köyü Çandı 

evinde çekilen bir göç hikayesi olan kısa film çekilmiş, aynı yıl İngiltere’de Cheap Thrills Zero Budget Film 

Festival’inde gösterime girmiş, 2019 yılında Amerika’da Branson International Film Festivalinde de Creative 

Artistic Work Kategorisinde Yarı Finalist olmuştur (Şekil 5). 2021 yılında ‘Bir zamanlar Tatarahmet’ isimli 

online kişisel sergi de (Şekil 6) açılmıştır. 

 

                    
Şekil 5. Afiş, ‘Sessiz’ 2018, E.Begüm Savçın         Şekil 6. ‘Bir Zamanlar Tatarahmet’ 2021, E.Begüm Savçın 
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(28) 

Burak KARAOĞLAN42; Gürkan KANAT43 

ERNEST GELLNER’IN MILLIYETÇILIĞE BAKIŞI 

ERNEST GELLNER’S VIEW OF NATIONALISM 

 

 

 

ÖZ 

Teorisyenler tarafından farklı tanımlamalara ve farklı sınıflandırmalara konu olan milliyetçilik olgusu, 

teoriler nezdinde bazı milliyetçi görüşlere (İlkçiler) göre insanlığın var olmasından bu yana gelen bir olgu 

olarak görülürken; bazılarına göre ise (Modernistler) milliyetçiliğin, modern çağa ait bir olgu olduğu 

belirtilmektedir. Etno-sembolcüler ise milliyetçiliğin salt modernleşme süreci ile başlamadığını; salt 

modernleşme süreciyle yapılan tanımlamaların ve değerlendirmelerin yetersiz ve eksik kalacağını; 

milliyetçiliğin modern öncesi dönemde var olan etnik unsurlar bağlamında açıklanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu çalışmada milliyetçiliğin; sanayileşme, kentleşme, laiklik, ulus devletler vb. gibi modernleşme 

sürecine ait olgu olduğunu savunan; milliyetçiliğin, siyasi birim ile milli birimin bir bütün halinde 

değerlendirilmesi gerektiğini öngören, siyasi bir ilke olduğunu ortaya koyan ve literatüre farklı bir görünüm 

kazandıran Ernest Gellner’in milliyetçiliğe bakışı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Modernistler, Etno-Sembolcüler, Modernleşme, Ernest Gellner. 

 

 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of nationalism, which is subject to different definitions and different classifications 

in the perspective of theorists, is seen as a phenomenon that has come from the existence of humanity 

according to some nationalist views (Primitives) in the eyes of theories; According to some (Modernists), 

nationalism is stated to be a phenomenon belonging to the modern age. Ethno-Symbolists stated that 

nationalism did not begin with a mere modernization process; definitions and evaluations made with a mere 

modernization process would remain inadequate and incomplete; nationalism should be explained in the 

context of ethnic elements that existed in the pre-modern period. In this study, Ernest Gellner's perspective of 

nationalism will be discussed who argued that nationalism is a phenomenon belonging to the modernization 

process such as industrialization, urbanization, secularism, nation states, etc.; and who also put forward that 

nationalism is a political principle that requires the evaluation of the political unit and the national unit as a 

whole, and brought a different perspective to the literature. 

Keywords: Nationalism, Modernists, Ethno-Symbolists, Modernization, Ernest Gellner. 
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GİRİŞ 

Milliyetçilik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kuramsal ve kavramsal açıdan siyasal, kültürel ve 

sosyal hayat üzerinde anahtar bir role sahiptir. Bu anlamda milliyetçilik, tarihsel bir gerçeklik olduğu kadar 

toplumsal ve siyasal yaşamımızın en yüce duygusu, evrensel değerlerimiz için bir model ve aynı zamanda 

meşruiyet açısından kabul edilebilir bir olgu olarak nitelendirilebilir. 

Her ideoloji, kendini içinde barındırdığı bir takım değiştirilemez doğrulara ve kesin kabullere 

dayandırır. Milliyetçilik de benzer şekilde kendine has nüvelere sahiptir. Milliyetçilik, siyasi bir ideolojidir. 

Dolayısıyla milliyetçilik mefhumu tek bir tanımla sınırlandırılamaz. Aksi halde terminolojik olarak hem 

yetersiz hem de eksik kalır. O halde milliyetçilik, tek bir anlamla sınırlandırılmayacak kadar kullanışlı ve 

işlevsel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Milliyetçilik kavramının tek bir anlamla 

sınırlandırılmayacak olması onun birçok anlama gelebileceğini açıkça göstermektedir. Milliyetçilik, özellikle 

18. yüzyılın sonları itibariyle şu iki ayrımı yok saymış ve kitlerin zihninde (bazen halklarının zihninde) 

bütünleşik bir olguyu gündeme getirmiştir. Bu iki ayrım biz ve öteki arasındaki ayrımdır.  

Milliyetçiliğin biz ve öteki arasındaki ayrımı, aslında kendi içinde ayrılıkçı isteklere (öz yönetim gibi) 

veya ayrılıkçı eylem ve özlemlere izin vermektedir. Halkların milliyetçilik aidiyetleriyle biz’e ait olanı elde 

etme arzuları en büyük idealleri haline gelmiştir (Karaman ve Yaman, 2018: 84-85). Onlara göre milliyetçilik 

yolunda verilen her türlü mücadele kutsal olarak görülür. Nitekim günümüzde özellikle Orta Doğu’da yaşanan 

ve çoğu zaman bazı Avrupa ülkelerine de sıçrayan ayrılıkçı savaşlar ve bağımsızlıkçı söylemlerin, milliyetçi 

duygularla tetiklendiğini açıkça söyleyebiliriz. Milliyetçi ideoloji veya ideolojiler, her ne kadar bazılarına göre 

barışçı veya insancıl olarak değerlendirilse de çoğunluğa göre milliyetçiliğin kökeninde politik, savaşçı, 

tepeden inmeci ve kötücül olarak nitelendirilebilecek unsurlar yer almaktadır. 

Milliyetçi ayrılıklar ve bağımsızlık söylemleri, Avrupa siyasetini etkilediği gibi büyük ölçekte dünya 

siyasetini de etkisi altına almıştır. Modernizmin çıkış noktası diyebileceğimiz Avrupa ülkeleri de zamanla 

milliyetçi hareketlerle yüz yüze gelmiş ve meselenin salt az gelişmiş ve gelişmemiş ilkel devletlerin sorunu 

olmadığını kabul etmişlerdir. Önceki zamanlarda milliyetçilik argümanı, ulus devletler için nasıl ki 

bütünleştirici bir etkiye sahipse günümüz dünyasında milliyetçilik bağlamlı ayrılıkçı hareketlerin önde gelen 

temsilcisi olarak kendisine yer bulmaktadır. Yine günümüz dünyasında yaşanan çatışmalar ışığında 

milliyetçilikler, eski dinlerin, krallıkların / hanedanlıkların gölgesinde kalmamış; aksine onların yerini almış 

ve yeniden canlanmıştır. Nitekim günümüzdeki birçok çatışma, özerk bir yapı oluşturma veya devlet olma 

hayali temellidir. Devlet olma hayalinin temelinde ise milliyetçi düşüncelerin etkili olduğu görülür. 

 

Milliyetçiliğin Tarihsel Arka Planı 

20. yüzyıl öncesi çalışmaların azlığı / yetersizliği nedeniyle milliyetçilik kavramını ele alan ve 

kuramsal olarak değerlendirilmeye çalışılan çalışmalara pek rastlanmaz. Dönemi itibari ile bu dönemde 

üretilen çalışmalar daha çok ahlaki ve felsefi endişeler ile yapılıyordu. Eserlerde milliyetçiliği hem iyi hem de 

kötü tarafları tartışılıyordu. Genellikle ortaya konan eserler, toplumsal felsefeciler ve tarihçilerin tekelindeydi. 

Eserlerde ön plana çıkan en önemli özellik ise siyasi ve toplumsal örgütlenme biçimi olarak millet’i, içe dönük, 

gelenekçi örgütlenme biçimlerine bir alternatif olarak görmeleri, milletin tarihsel gelişim sürecinde yeni ve 

daha ileri bir evre oluşturduğuydu. Bu nedenlerle milliyetçiliğin ortaya çıkışıyla ilgili yeterli bilgiye henüz 

sahip değiliz (Özkırımlı, 2019: 27). 

Anderson’a göre (1995: 19-20), milliyetçilik, kendine bir Hobbes, bir Tocqueville, bir Marx veya 

Weber gibi büyük teorisyenler yaratamadı. Alandaki bu eksiklik kozmopolit niteliğe sahip çok sayıda aydının, 

milliyetçiliğe yukarıdan bakmasına neden oldu. Ancak bu görüşlerin bir kısmı bilinçsizce yapılmıştır. Bu bakış 

açısı, milliyetçiliğin, liberalizm ve faşizm radikal olgularla beraber düşünüldüğünden kaynaklanmış olabilir.  

Tarihsel olarak milliyetçilik düşüncesi, bazı düşünürlere göre 18. yüzyılın son çeyreğine Herder ve 

Fichte’ye; bazılarına göre de Kant ve Rousseau’ya kadar götürmektedir. Ancak milliyetçiliğin bilimsel değer 

olarak ele alınması 1920’li yıllardır. Bu dönemde milliyetçilik alanında üretilenler milletlerin ve 

milliyetçiliğin doğallığını sorgulamamışlar ama milliyetçiliğin anlaşılması adına önceki dönemlere nispeten 

yol kat etmişler ve sonraki kuşaklara bir miras bırakmışlardır (Özkırımlı, 2019: 28). Kedourie gibi Modernist 
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düşünürler milliyetçiliği, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçişin Avrupa’sında aramışlardır. O’Brien gibi İlkçiler, 

bu olguyu Atik İsrail’e kadar dayandırmışlardır. Hobsbawm ise olgunun, 19. yüzyılın sonlarında yaşadıkları 

devletin yayılmacı politikalarına destek veren, yabancılara, liberalistlere ve sosyalistlere karşı saldırgan tutum 

izleyen İtalya ve Fransa’daki radikal sağ ideolojik grupları tanımlamak için kullanıldığını düşünmektedir 

(Ertan ve Örs, 2018: 52). 

Milliyetçilik olgusunun tarihsel izini sürenler, kavramın kökenini açıklamada farklı düşünürlere atıf 

yapmışlardır. Örneğin Sosyolog Liah Greenfeld ve tarihçi Adrian Hastings İngiliz, Alman tarihçi Alter Fransa, 

Kedourie ise Alman romantiklerini ön plana çıkarmıştır (Özkırımlı, 2019: 29). Hayes ise modern 

milliyetçiliğin ilk yapıtaşlarının İngiltere (Ertan ve Örs, 2018: 53), Anderson ise Latin Amerika menşeili 

olduğunu ifade eder (Çoban, 2012: 347). 

Modernist teorisyenlere göre milliyetçilik, modernleşme süreçleriyle koşut olarak ele alınmıştır. Bu 

görüş etrafında birleşen kesimin görüşü milletler ve milliyetçiliğin modern dönem ait eserler oldukları 

fikrinden doğmuştur. Dolayısıyla milliyetçilik, modernleşmenin temel parametreleri olan endüstrileşme, 

merkezileşmiş devlet yapılarının oluşumu, kentleşme ve laikleşme süreçleriyle birlikte değerlendirilmelidir. 

Ulus-devlet yapılanmasının ve milliyetçilik akımının yaygınlaşması ile beraber milliyetçilik olgusu 

üzerinde yapılan çalışmalar artmış ve milliyetçilik olgusuna yönelik çok farklı tanımlar yapılmıştır. 

Tanımlamalar ile aydınların ulusal kimliklerinin benzeştiği görülmektedir. Dolayısıyla modernist 

teorisyenlerin her biri modernleşme sürecine farklı bir perspektif kazandırmışlardır. Örneğin Karl Deustch 

kitle iletişimin yaygınlaşmasına vurgu yapmış, Benedict Anderson hayali cemaatlerinde kapitalist 

yayıncılığın milliyetçilik olgusunun doğmasında itici güç olduğuna dikkati çekmiştir (Kerestecioğlu, 2001: 

196-197). Yine Eric Hobsbawn, icat edilmiş geleneklere vurgu yaparken, Tom Nairn ise milliyetçiliğin 

doğuşunu kapitalizmin dengesi kalkınmasında aramıştır. Çalışmamızın inceleme konusunu oluşturan Ernest 

Gellner’in yaklaşımı ise; milliyetçiliğin yüksek kültürler ile ve aynı zamanda sanayi toplumunun gereksinim 

duyduğu kültürel yeksanlığı elde etmeye yönelik bir ideolojik anlayış olduğu düşüncesidir (Gellner, 1992: 

75). Bu bağlamda değerlendirildiğinde; milliyetçilik kavramının tıpkı ideoloji kavramı gibi işlevsel ve 

kullanışlı bir kavram olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Milliyetçilik kavramı hakkında birbirine 

benzemeyen tanımların yapılması ve birden çok kuram açısından ele alınması; tanım konusunda ideoloji 

kavramı gibi milliyetçilik kavramınında tanımlanmasında muğlaklıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle milliyetçilik kavramı üzerinde sade bir tanım yapmak mümkün değildir. Çünkü milliyetçilik kavramı 

kendi özünde birbirinden farklı kavramların birleşimi ile bir anlam ifade etmektedir. Özellikle yurt, millet, dil, 

ırk ve halk gibi kavramlar milliyetçiliğin bütün bir bütünsel kavram olarak ele alınmasında önemli bir yere 

sahiptir (Kanat, 2020: 807). 

Bu aşamaya kadar olan pasajlarda birbirinden farklı bazı düşünürlerin bakış açılarından faydalanılarak 

milliyetçiliğin ne anlam ifade ettiği kısaca özetlenmiştir. Milliyetçiliğin gerek somut gerekse soyut evrimini 

ele almak makalemizin amacı ve kapsamı dışındadır. Bundan sonraki süreçte çalışmamızın temelini oluşturan 

Gellner’in milliyetçilik üzerine düşünceleri ele alınacaktır. 

 

Ernest Gellner ve Milliyetçilik Kavramı 

Gellner, modernist olmasının yanı sıra modernist teorisyenleri etkileyen ve onlara ışık tutan bir 

kuramcı olmuştur. Gellner, milliyetçiliğin anlaşılmasına en büyük katkıyı yapan isimlerden biri ve belki de 

birincisidir. Milliyetçilik üzerine çalışma yapan hemen her araştırmacının Gellner ile dirsek temasında olduğu 

görülür. Örneğin Nairn, Gellner’in kuramının 1964 sürümü için ‘İngilizcede yakın dönemin en önemli ve 

etkileyici çalışması’ nitelemesini kullanmıştır. Kitching ise, 1983 tarihli Nations and Nationalizm’in ‘keskin 

bir açıklığa’ sahip olduğunu belirtir. Doktora tezini Gellner’in danışmanlığında yazan Smith ise, hocasının 

eserini ve alana yaptığı katkıyı benzersiz olarak bulur (Özkırımlı, 2019: 146). 

Literatürde milliyetçiliğin ne olduğu konusunda yetersiz ve eksik bilgilerin olduğu tartışılsa da Gellner, 

milliyetçilik üzerine geliştirdiği tezinde / modelinde, artık bunun aşıldığını ve milliyetçilik fikrine kuramsal 

bir çerçeve biçtiğini ve bunu başardığını iddia etmektedir. Ona göre geliştirdiği kuram ilk sosyolojik kuram 

olma niteliği taşırken aynı zamanda da orijinaldir. Hatta 1993’te yayımlanan makalesinde şöyle der: 
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“Genellemelere ve 19. yüzyılda gerçekleşen toplumsal dönüşümü gözler önüne seren veriler ışığında 

milliyetçiliği açıklayan bir kuramsal model, vardır. Konuyla ilgili çoğu görgül malzeme bu modelle 

uyuşmaktadır” (Özkırımlı, 2019: 147). 

Gellner, Nations and Nationalism (1983) kitabında milletlerin ve insan sınıflandırmalarının doğal ve 

tanrı vergisi olduğu ve bunun doğuştan gelen bir politik kader olduğu iddiasını savunan ilkçi yaklaşımın 

görüşünün ve savunusunun bir mit olduğunu belirtmiştir. Bu kitabıyla milliyetçilik literatüründe devrim 

yaratan Gellner, milliyetçiliğin, modern çağa ait olduğunu ve salt milliyetçilik çağında milletlerden söz 

edilebileceğini ifade etmiştir. Modernleşme milliyetçiliğin ortaya çıkışında hem teşvik edici hem de itici bir 

güce sahiptir. Bu bağlamda modernite öncesinde milletlerden ve milliyetçiliklerden bahsetmemin mümkün 

olmadığını savunmaktadır; çünkü modernite öncesinde aynı kültürü paylaşmayanlar seçkinci topluluklar 

tarafından yönetiliyordu ve bunların çoğu okuryazar değildi. Hal böyle olunca temel okuryazarlığı bile 

olmayan tarımsal topluluklarda milliyetçiliğe de bir ihtiyaç yoktu. Bu sebeple bu topluluklarda yaşayanlar da 

haliyle milliyetçiliği kullanamazlardı (Smith, 2013: 92). Kısaca milliyetçilik, sadece modern çağda sosyolojik 

bir gereklilik olarak hayat bulmuştur (Özkırımlı, 2019: 149). 

Gellner’in aynı zamanda antropolog olmasının milliyetçilik teorisine etki ettiği görülür. Nitekim 

Gellner’in milliyetçilik teorisinin temelinde kültür ya da toplumsal yapı gibi antropolojik fenomenler vardır. 

Gellner teorisi, öncelikle tekil milliyetçilik örnekleriyle ilgilenmemektedir. Ona göre milliyetçilik daha 

işlevselci bir metot ile ortaya konmalıdır. Gellner bu açıdan büyük resme odaklanan işlevselci bir teorisyendir. 

Diğer yandan onun geliştirdiği modelin temelinde milliyetçilik, sanayi toplumunun bir yan ürünü idi (Sever, 

2016: 44). Bu bağlamda Gellner’in milliyetçilik adına ortaya koyduğu tezinin çıkış noktasını, toplumsal yapı 

ile siyasal yapının örtüşmesini öngören bir siyasal sistem oluşturur (Yalçıner, 2014: 198). 

Gellner, modern öncesi ve modern sonrası toplumları birbirinden ayırmaktadır. Bu ayrımı, toplumsal 

yapı farklılıklarıyla açıklamaktadır. Nitekim modern öncesi toplumlarda sosyal statüler, bahşedilmemişti ve 

doğuştan kazanılmaktaydı. Yani statik ve yatay bir toplum yapısı ve döngüsü mevcuttu. Endüstrileşme ile 

beraber modern toplumda ise yatay değil dikey bir hareketlilik söz konusudur. Modernizm, yapısal olarak 

toplumsal iş bölümünü öngörmüştür. Bu bağlamda modern toplumda iş bölümünü getirmiş olduğu 

uzmanlaşma, bir zorunluluk haline gelmiştir (Gellner, 1992: 18-56). 

Milliyetçilik, toplumsal koşulların ancak ve ancak homojen bir biçimde dağıldığı ve standart bir yüksek 

kültür gerektirdiğinde ortaya çıkabilir. Çünkü bireyler, toplumsal alanda her an birbirlerinin yerine geçebilir. 

İşte yüksek kültür denilen kavram, bu bireylerin anonim bir toplum oluşturulmasında yardımcı olur. Arka 

planda amaçlanan şey ise milliyetçiliğin kültürel bir proje olarak varsayılması ve bir üst kültürün bir alt 

kültürlü topluma kabul ettirilmesidir (Gellner 1992: 107). Kısacası Gellner, milliyetçiliğin amacını; siyasal ve 

kültürel birliğin uyumlu hale getirilmesinde arar. Milliyetçilik olgusu, bir üst kültürün toplumun geneline 

yayılmasından ibarettir. Bu yüzden milliyetçilikle alakalı sorun veya sorunlar ancak bir devlet yapılanmasına 

sahip olan toplumlarda görülür. 

Milliyetçilik ilk ortaya çıktığında zararsızdı ve utangaç bir ideoloji idi. Örnek vermek gerekirse bu 

olgu, aydınlanma akımının evrenselciliğine karşıydı ve köylü kültürünü esas alıyordu (Gellner, 1992: 50-51). 

Artık modern toplum ait hemen her şey kültür eksenliydi. Gellner, modern toplumlarda, insanların ne bir krala 

ne toprağa ne de inanca sadakat beslediğini; aksine bir kültüre sadakat beslediğini ifade eder. Çünkü kültür, 

modern toplumla birlikte ivme kazanmış ve başlı başına özsel bir değere sahip olmuştur. Kültür bağlamlı 

toplumsal alanda gerçekleşen eğitim alanındaki çalışmaları ayakta tutacak, denetleyecek olan dönemin 

modern devletidir. Devletin bu özelliği, bu güce sahip olarak istediği yüksek kültüre uyumlu bireyleri bizzat 

kendi eğitim sistemiyle meşru kılıyordu. Kültürle devleti birbirine uyumlu hale getiren unsur bu idi. Bu ikilinin 

geçmişteki ilişkisi son derece kopuk, tesadüfi ve gevşek idi. Şimdiyse kültürle devlet birbirini tamamlayıp 

destekliyordu ve bu durum kaçınılmazdı. Kültür ve siyaset bu açıdan birbirine uyumlu hale getirilmiştir. İşte 

milliyetçiliğin sırrı da burada yatıyordu (Gellner, 1992: 18-56; Özkırımlı, 2019: 151). 

Diğer yandan Gellner, iki kişinin aynı kültürü paylaşması durumunda, bunları aynı ulustan kabul 

etmiştir. O’na göre, bireyler birbirlerini aynı ulustan sayarlarsa da bu kişiler yine aynı ulustan olurlar. Ulusları 

meydana getiren bireyler olduğundan dolayı bu bireylerin dayanışma, sadakat ve inanç biçimleri belirleyicidir 
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(Gellner, 1992: 28). Kimlerin bir ulusa dâhil olup olmadığı, devletin tespiti ve belirleyiciliği ile sağlanır ve 

bunu kolaylaştıran unsur ise bireylerin bir ulusa duyduğu hissiyatıdır (Akıncı, 2014: 142). 

Milliyetçilik, gerek modernleşme ve endüstrileşme süreci içerisinde oynadığı kilit rol ile gerekse de 

klasik toplumsal yapıdan modern / endüstriyel toplumsal yapıya geçişte oynadığı rol ile modern devletin 

oluşumunda belirgin bir işlev üstlenmektedir. Kendi ifadesiyle, “milliyetçilik, ulusların öz-bilinçlerine doğru 

bir uyanıştan daha çok, var olmadıkları yere ilişkin ulusları icat etmektir.” (Gellner, 1992). Diğer bir deyişle 

Ericksen’e (2004: 149) göre Gellner, milliyetçilik olgusunu, salt milletlerin öz bilinçlerinin farkına varışına 

bağlamamış; bu olguyu, milletin olmaması durumunda onu bizzat ortaya çıkardığını ifade etmiştir. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Gellner, modernleşme ile yaşanan gelişmeleri ulusçuluk çağı / milliyetçilik çağı olarak 

nitelendirmektedir. Gellner’e göre sanayileşmeye koşut olarak ortaya çıkan sanayi toplumunun getirdiği 

karmaşık toplum yapısı ve dikey hareketlilik, toplumunun gereksinim duyduğu yüksek kültürü sağlayacak, 

örgütlenmiş ve aynı zamanda kurumsallaşmış bir yapıya olan ihtiyacı açığa çıkaracaktır. Bu ihtiyacı siyasal 

birim olan devlet karşılayacaktır. Devletin bu açıdan oynadığı rol ise kültürün koruyucusu olma niteliğidir. 

Gellner, milliyetçilik ideolojisine farklı, manalı ve aynı zamanda iddialı bir perspektif koymuş olsa da 

modernist teorisyenlerin görüşleri bağlamında nevi şahsına münhasır düşünüşü sık sık eleştirilere maruz 

kalmıştır. Eleştirilerin odak noktası ve hedefi, modernist yaklaşımın oldukça indirgemeci bir yaklaşım olarak 

lanse edilmesidir. Temel eleştiri; teorisyenlerin milliyetçilik gibi oldukça karmaşık bir ideolojiyi, salt tek bir 

faktöre dayalı -sanayileşme / endüstrileşme- olarak açıklamaya çalışmalarıdır.  

Gellner’e yönelik en soyut eleştiri, milliyetçilik kuramının aşırı işlevselci olmasıyla ilgilidir. Somut 

şekilde ifade edilirse Gellner, milliyetçiliği endüstrileşme için gerekli oluşuyla açıklar. Milliyetçilik olmadan 

endüstriyel bir toplumun varlığını devam ettiremez. Oysaki milliyetçilik, modernleşmeyi ve endüstrileşmeyi 

yaratan güçlerin planladığı bir sonuç değildir; iki değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisi süreci yaratan ve 

yaşayanlar tarafından bilinemez. Bu yaklaşım, O’Leary’e göre işlevselci açıklamaların tüm zayıflıklarını 

sergilemektedir (Özkırımlı, 2019: 157). 

Gellner’in eleştirilen diğer bir yönü ise kuramın milliyetçiliğin ortaya çıkardığı güçlü tutku ve arzuları 

açıklayamaması ve bu unsurun göz ardı edilmiş olmasıdır (Özkırımlı, 2019: 161). Bu aynı zamanda modernist 

yaklaşımın en temel açıklarından birisidir. Gellner, milliyetçiliği salt endüstrileşme bağlamlı okuduğu için 

kavramı genel bir teorik altyapıda sıkıştırmaya çalışır. Ancak endüstrileşme denilen olgu, hiçbir zaman salt 

bir yerele, bölgeye veya ulusa ait olmamış uluslararası arenada ortak bir paydaya ve öneme sahip olmuştur. 

(Zubaida, 1978: 55-61). 

Gellner’in toplumun geneli için savunduğu ve ortaya koyduğu milliyetçilik kuramı, tarihsel gerçekler 

ve deneyimler ışığında birbirinden farklı şekilde ve biçimde anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Ancak 18. 

yüzyıldan beri bu denli önemli bir olgu olarak karşımızda beliren milliyetçilik olgusunun birbirinden farklı 

özelliklere sahip toplumsal yapıların tümünde aynı etkiyi yaratması beklenemez. Gellner’in milliyetçilik 

olgusunu toplumların tümünde eşit olarak düşünmesi, onun derin bir yanılgı içine düştüğünü göstermektedir. 

Bu açıdan Gellner’in milliyetçilik savunusunun eksik kaldığı yerler vardır. 
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Öğr. Gör. Ruhangiz ALIYEVA44; Öğr. Gör. KHANIM HIKMAT GULIYEVA45 

RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT and CRIME IN AZERBAIJAN 

AZERBAYCAN'DA İŞSİZLİK ve SUÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 

 

ABSTRACT 

This article examines the relationship between unemployment and crime in Azerbaijan and the impact 

of the number of unemployed on the number of offenders. For this purpose, a quantitative analysis was 

conducted based on the fact that the unemployment rate is an independent variable and the number of 

offenders is a dependent variable. The analysis used the country's official statistics on unemployment and 

crime for 1993-2019. Also, people who received the status of unemployed for 2019 and those who committed 

crimes in that year were classified by age group and both indicators were compared. According to analysis 

reflected in the article, it was determined that unemployment in Azerbaijan for 27 years is a reason for 

criminals to commit these illegal acts. However, this is not a strong catalyst. 

Keywords: analysis, unemployment, crime, Azerbaijan, indicators. 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale, Azerbaycan'da işsizlik ve suç ilişkisini ve işsiz sayısının suçlu sayısı üzerindeki etkisini 

incelemektedir. Bu amaçla işsizlik oranının bağımsız, fail sayısının bağımlı değişken olduğu gerçeğinden 

hareketle nicel bir analiz yapılmıştır. Analiz, 1993-2019 yılları için ülkenin resmi işsizlik ve suç istatistiklerini 

kullandı. Ayrıca 2019 yılı için işsiz statüsü alanlar ile o yıl suç işleyenler yaş gruplarına göre sınıflandırılmış 

ve her iki gösterge karşılaştırılmıştır. Makaleye yansıyan analize göre, Azerbaycan'da 27 yıldır işsizliğin 

suçluların bu yasadışı fiilleri işlemesine sebep olduğu belirlendi. Ancak bu güçlü bir katalizör değildir. 

Anahtar Kelimeler: analiz, işsizlik, suç, Azerbaycan, göstergeler. 
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INTRODUCTION 

The increase in the number of criminals in different countries and at different times in the world has 

made it necessary to analyze the factors that led to it. The analysis identified many socio-economic factors, 

such as unemployment, as the cause of the increase or decrease in crime, and examined the impact of these 

factors on the crime rate. There are various theories in the world as to whether there is a link between 

unemployment and crime. For the first time in the world, Nobel Laureate Gary Becker used empirical analysis 

to study the factors that influence a person's participation in crime. During the study, he developed an 

economic model of crime, and thus laid the foundation for a formal economic approach to the process of 

increasing or decreasing crime: thus, the Becker model is an economic theory of criminal behavior and an 

application of neoclassical demand theory (Gary S. Becker, 1968). 

Unemployment caused by the global economic crisis has made it even more necessary to conduct 

research in this area in the world. Because unemployment is not only an economic concept, but also has a 

social character and acts as a socio-economic factor influencing people's decisions and living standards. This, 

in turn, can lead to security problems in any country in a globalized world. There is a socio-economic problem 

in Azerbaijan, such as unemployment, and the level of impact of the causes of this problem must be 

investigated. There is an increase in the unemployment rate in Azerbaijan between 1993 and 2019. Although 

the country's economy has made significant progress during this period, new jobs have been created, and the 

state's social programs based on international experience and aimed at reducing the number of unemployed 

have been active, the number of unemployed has been growing. The number of crimes registered in Azerbaijan 

in 1993-2019 is also growing. Based on the 2019 statistics, the increase in the number of unemployed people 

in the same age group in the country, as well as the number of offenders, makes it necessary to conduct an 

analysis to determine whether there is a link between these indicators. Taking into account the above necessity, 

this article answers the following research question: "How much does the level of unemployment affect crime 

in Azerbaijan?" 

This article, which answers the research question, consists of sections such as literature review, 

methodology, information and analysis, discussion and conclusion, and bibliography. 

 

Methodology 

During the study, statistical indicators were calculated based on data reflecting the general situation of 

crime and unemployment. In this case, regression-correlation methods were used. The number of unemployed 

population was taken as the explanatory variable, and the number of offenders was taken as the explanatory 

variable. Initially, it is determined whether there is a strong correlation between these indicators. The 

correlation coefficient is used for this. The correlation coefficient indicates the strength of the linear 

relationship between the two variables: thus, if the coefficient is greater than zero and close to +1, it means 

that there is a strong relationship between the two variables, if it is below zero and close to -1, it means that 

there is no relationship between the variables x and y (Steven N., 2021). Then, the determination coefficient 

was calculated using the level of unemployment as an independent variable and the level of crime as a 

dependent variable. This measurement is represented as a value between 0.0 and 1.0: here, a value of 1.0 

indicates a perfect fit, and a value of 0.0 indicates that the model is unable to model the data accurately 

(Investopediya.com, 2021). This assesses how strong the linear relationship between the two variables is. The 

analysis ends with the construction of the regression equation. During the calculations, statistical data for 

1993-2019 related to the Republic of Azerbaijan and expressing the variables in the research question were 

used. 

 

Information and Analysis 

According to the Statistics Committee of Azerbaijan Republic the number of offenders in Azerbaijan 

increased by an average of 0.7% between 1993 and 2019 (Figure 1). The highest number of criminals in the 

period under review was in 2009. Figure 1 illustrates the dynamics of crime indicators. 

http://www.turansam.com/
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Figure 1. Indicators characterizing crime in 1993-2019 

 

The perpetrators in 2019 are mostly 30 years old and older (Figure 2). People who became unemployed 

in the same year are more than 30 years old (Figure 3). Comparing the two statistics suggests that long-term 

unemployment may lead these people to commit crimes. This is because most people in this age group are not 

really in any education, training or real permanent job.  

 

 
Figure 2. People who committed crimes due to age in 2019, in% 
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Figure 3. Distribution of unemployed in 2019 by age group, in% 

 

The unemployment rate in our country had the highest rate in 2019 (Figure 4), although the number of 

registered crimes increased in the same year compared to other years, whilst the number of offenders was at 

its peak in 2009 (Figure 1). The predominance of the able-bodied population among the offenders by age 

shows that there is a correlation between the relevant indicators and that unemployment is one of the reasons 

for the increase in crime. However, a quantitative analysis of the unemployment rate and the perpetrators is 

needed to clearly see how this affects the crime rate. A correlation coefficient was calculated to find out how 

strong this dependence was. Here, the unemployment rate is assessed as an independent (X), and the 

perpetrators are assessed as dependent variable (Y). When calculating the correlation coefficient, both 

variables were taken into account for 1993-2019. 

 

 
 Figure 4. Statistical indicators characterizing unemployment in 1993-2019 
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        yearsrate of unemoployment number of offenders

1993 19474 14968

1994 23592 14637

1995 28314 17084               r= 0,177123

1996 31935 16730

1997 38306 15424

1998 42329 14057

1999 45211 13249

2000 43739 12906

2001 48446 13589  
Table 1. Calculating the correlation coefficient in Excel 

 

 A correlation coefficient of 0.177 indicates that there is a relationship between these indicators, but 

since this ratio is closer to 0 rather than +1, the relationship between the two variables is weak (Table 1). The 

coefficient of determination is calculated as r ^ 2, and as a result, this coefficient is equal to 0.031; A value of 

0.031 is not a perfect match. Thus, the number of offenders depends on unemployment of only 3.1%. This 

means that another 96.9% may have other reasons. For example, the socio-psychological situation, etc. 

 To further clarify the research question, a regression equation was constructed and defined as follows 

(Table 2): 

�̂� = 160 + 0,002𝑥  
17084              Y=a+bX

16730 Y -dependet variable  

15424 X - indepented variable 

14057 a - point of intersection of Y. a= 16077,354

13249 b- landing point of the line b= 0,002144

12906

13589

14555 Y=160+0,002X 

14447  
  

It is clear from the above quantitative analysis that unemployment is a factor in the criminalization of 

criminals in Azerbaijan between 1993 and 2019, but unemployment is not a strong reason for crime. The 

conditions that lead to the crime are related to the events of social life, and, of course, the conditions do not 

commit crimes, but contribute to their implementation. Some theorists of criminal research also point out that 

unemployment, depending on the type of crime, can have a positive or negative effect on its level, or even no 

effect at all (Lawrence E.C., Marcus F., 1979). For example, unemployment can have a strong impact on the 

rise in property crime, such as violence and robbery (David I., Kenneth C., 1985). However, the increase or 

decrease in serious crimes is almost not affected by the unemployment rate (Zhumakanova A., 2018). 

 

Discussion and Conclusion. 

  This study examines whether the link between unemployment and crime is strong. For this purpose, 

indicators related to both variables were obtained from the Statistics Committee of Azerbaijan and a 

quantitative analysis was conducted on the basis of these indicators. As a consequence of the analysis, it 

became clear that the unemployment rate in Azerbaijan from 1993 to 2019 affected the crime rate. However, 

this effect cannot be recorded as a strong factor. This is because the results obtained show that there is a weak 

link between the analysis norms.  
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 Only statistical indicators of the State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan were used 

in this research. An analysis based solely on statistics and conclusions for the country as a whole may not 

reflect the real situation. Due to lack of time and funding, no other research methods were used. In this study, 

perhaps a more complete result can be obtained if the analysis takes into account different types of crimes and 

increases the number of variables. Another method, for example, if a survey is conducted among offenders in 

penitentiaries in Azerbaijan, indirect and direct questions are asked in the survey, psychologists and 

sociologists are involved, then the validity of the information is preserved and a more accurate conclusion can 

be drawn. Therefore, in future research on this topic, it would be more appropriate to use different methods, 

to increase the number of variables. In this study, it was not possible to increase the number of variables due 

to time and resource constraints, or to use other methods. In this regard, in the end, it is recommended to 

conduct transparent surveys with prisoners in several penitentiaries, conduct systematic analysis with the 

involvement of specialists, not only official statistics, but also the impact of unemployment on the crime rate 

in the country can be measured with more accurate numbers. 
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Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR46 

KÂTİP ÇELEBİ’NİN KEŞFÜ’Z-ZUNÛN ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AN EVALUATION ON KATIP CELEBI'S WORK TITLE KEŞFÜ'Z-ZUN 

 

 

 

ÖZ 

Keşfü’z-Zünûn telif edildiği döneme kadar, kendinden önceki kitaplar hakkında bilgi veren, bir 

bibliyografya ve aynı zamanda ilimler ansiklopedisi niteliğine sahip önemli bir eserdir.15.000'e yakın kitap 

ve risâle, 10.000 kadar müellif ve temel ilimler ile onların alt başlıkları dışında belirli konu başlıklarını da 

"ilim" adı altında incelemesi sonucu 300'ü aşkın ilim dalı hakkında bilgi vermiştir. Bu hacimli eseri müellif 

20 yılda çeşitli kütüphanelerde yaptığı incelemeler sonucunda oluşturmuştur. Dili Arapça olan eser, Arapça 

literatür yanında bazı Türkçe ve Farsça eserler hakkında da bilgi vermiştir. Bu eserde Tefsir ilmi hakkında 

geniş bilgi verilmiş ardından Tefsir ilmi telif eserlerinden söz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Keşfü’z-Zünûn, Kâtip Çelebi, Tefsir, Bibliyografya, Telif. 

 

 

 

ABSTRACT 

Until the time it was written, Keşfü'z-Zünûn is an important work that gives information about the 

previous books, has the quality of a bibliography and also an encyclopedia of sciences. Nearly 15,000 books 

and treatises, about 10,000 authors, and basic sciences and certain sub-titles apart from them. As a result of 

examining the subject headings under the name of "science", he gave information about more than 300 

branches of science. The author created this voluminous work as a result of his examinations in various 

libraries over 20 years. The work, whose language is Arabic, gave information about some Turkish and 

Persian works as well as Arabic literature. In this work, extensive information about the science of Tafsir is 

given, and then the copyrighted works of Tafsir are mentioned. 

Keywords: Keşfü'z-Zünûn, Kâtip Çelebi, Tafsir, Bibliography, Copyright. 

 

 

 

 
46 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler 

Fakültesi Araştırma Görevlisi bozdemir@agri.edu.tr, bus_ra_14@hotmail.com. ORCID:0000-0001-8157-656X 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/
mailto:bozdemir@agri.edu.tr
mailto:bus_ra_14@hotmail.com


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

264 

1. Kâtip Çelebi’nin Hayatı 

Asıl adı Mustafa olan Kâtip Çelebi, 1017 (1609) senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müellif, 

Süllemü’l-Vusul ila Tabakati’l-Fuhul ile Mizanü’l-Hakk eserlerinin son kısımlarında otobiyografisine dair 

bilgiler sunmaktadır. Örneğin, Süllemü’l-Vusul eserinde şöyle demektedir: “Doğum ve neşet mahalli İstanbul 

olan Abdullah oğlu Mustafa’yım. Mezheben Hanefi, meşreben İşrakiyim. Beldemiz uleması arasında Kâtip 

Çelebi; divan mensuplarınca Hacı Halife diye anılırım.”47 Babası Abdullah’ın, Kâtip Çelebi’nin şahsiyeti 

üzerinde büyük etkisi olmuştur. Öyle ki onun teşvikleriyle ilme yöneltmiştir. Babası Abdullah, çocuğuna ilim 

öğretmesi için İsa Halife el- Kırımi’yi özel olarak tutmuştur. Kâtip Çelebi, bu zattan Kur’ân okumayı, tecvidi 

ve namazın şartlarını öğrenmiştir. Ayrıca küçüklüğünde Zekeriyya Ali İbrahim Efendi ve Nefes-zade’den 

farklı dersler okumuş; Böğrü Ahmet Çelebi’den hat dersleri görmüştür.48 

Kâtip Çelebi, yaklaşık on yılını cihad meydanlarında 49 geçirdikten sonra büsbütün ilim tahsil etmeye 

yönelmiştir. İstanbul’a yerleştikten sonra A’reç Mustafa Efendi’nin derslerine katıldı. Bu zatın, Kâtip 

Çelebi’nin düşüncelerinde önemli etkisi olduğu kabul edilir. Sonra, Ayasofya dersiâmı 
50 Abdullah hoca, 

Süleymani dersiâmı Keçi Mehmet Efendi, Vaiz Veli Efendi, Ermenek müftüsü Molla Veliyüddin Efendi gibi 

hocalardan ders almıştır.51 Müellif, 1067 (1657) yılında vefat etmesine rağmen geride hem kemiyet hem de 

keyfiyet olarak onlarca eser bırakabilmiştir. Bunlar içerisinde biyografik türde kaleme alınmış Keşfu’l-Zunûn 

an Asāmi’l-Kutub ve’l-Funun ile coğrafya alanında tedvin edilmiş Cihannuma başta olmak üzere İslâm, tarih, 

sosyal ve kültürel alanlara yönelik değerli çalışmalara imza atmıştır. 
52 48 yıllık ömre Arapça ve Türkçe olmak 

üzere onlarca eser sığdırabilmiştir. Aslında Kâtip Çelebi’nin hayatını eserlerinden bağımsız düşünemeyiz. 

Diğer bir ifadeyle hayatı ve eserleri iç içe girmiş iki olgudur. Savaşlar sebebiyle hem çok gezmiş; hem de ilme 

olan merakından dolayı çok okumuş ve yazmış bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca sadece Osmanlı coğrafyasında 

etkili olmayıp; Batı üzerinde de tesir oluşturmuş biridir. Örneğin eserlerinden bazıları Batı dillerine 

çevrilmiştir.53 

 

2. Keşfü’z-zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn. / Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Katib 

Çelebi, 1067/1657,  Dersaâdet : Alem Matbaası, 1310 .  

Keşfü'z-zunûn, asıl adı Mustafa b. Abdullah olup ulema arasında  Kâtip  Çelebi  ve Hacı Halîfe olarak 

tanınan XVII. yy Türk ilim dünyasının büyük âliminin telif ettiği kapsamlı bir klasik eserler bibliyografyası 

olma özelliği taşıyan eserdir. Müellif, Zilkâde 1017 (Şubat 1609) yılında İstanbul'da doğmuş, küçük yaşından  

itibaren  ilim  meclislerinde bulunarak pek çok âlimden ilim taleb etmiştir. Erken yaştaki bu ilmî başlangıcın 

yanında, Osmanlı ordusu içerisinde pek çok sefere iştirâk etmiştir. Katıldığı bu   seferler   sırasında   uğradığı   

yerlerle   ilgili   gözlemleri   Cihannümâ,   Fezleke gibi eserlerine yansımıştır. Dinî ilmlerin  yanında tıp, tarih, 

coğrafya, haritacılık gibi    muhtelif ilimlerle  de  ilgilenmiştir.
 
Osmanlı  alimleri  arasında  eskilerin  sonu  ve  

 
47Çelebi, Kâtip, Süllemü’l-Vusul ila Tabakati’l-Fuhul (Mukaddimeden naklen: Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdullah, Keşfüz-Zunun, 

nşr. Yaltıkaya, Şerefettin/Rıfat Bilge, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971, sf. 17.) 
48 Gökyay, Orhan Saik, Katip Çelebi, Yaşamı, Kişiliği ve Yapıtlarından Seçmeler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 

1982, sf. 2. 
49 Tercan, Musul, Bağdad, Erzurum ve Halep katıldığı seferlerden bazılarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Gökyay, Orhan Saik, Katip 

Çelebi md., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi Yayınları, 

İstanbul, 2000, XXV, sf.36-40. 
50 İslamî ilimler konusunda, halktan istekli olanlara câmilerde verilen ders ve bu dersi veren ulema. Doğan, D. Mehmet, Büyük 

Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul 2005, sf. 301. 
51 Gökyay, Orhan Saik, age, sf. 4-5. 
52Tüm eserleri: Keşfü'z-zunûn anil-esâmi ve'l-fünun (Bibliyografik eseri), Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair 

ünlü eseri), Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr), Türkçe Fezleke, Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr, 

Takvîmü't-tevârih, Kanunname, Tarîh-i Frengi tercümesi, Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana), İrşadü’l-Hıyârâ 

ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ, Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl, Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur, İlhâmü'l-

mukaddes min feyzi'l-akdes, Tuhfetü’l-ahyâr fi’l- hıkem ve’l-eş’âr, Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire, Düstûrü'l-amel fi 

ıslâhı'l-halel, Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim, Beyzâvi Tefsirinin şerhi, Muhammediyye şerhi, Caciü’l-mütûn min cell’il-fünûn, 

Mîzânü'l-Hakk fi ihtiyâri'l-ahakk. Eserleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Gökyay, Orhan Saik, age, sf. 38-40. 
53 Örneği: Takvîmü't-Tevârîh, Latince, İtalyanca ve Fransızcaya çevrilmiştir. 
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yenilerin   reisi sayılagelmiştir. Kâtip Çelebi h.1067 (m.1657) de İstanbul’da vefât etmiştir
8
. Pek de uzun 

sayılmayan 48 yıllık ömrüne pek çok kıymetli eser sığdırmıştır. Bu eserlerden ilk akla geleni ise Keşfü’z-

zunûn’dur. 

    İlk adı "Kitâbü icmâli’l- fusûl ve'l-ebvâv fi tertibi'l-ulûm ve esmâi'l-kitâb”  olup  müellif yapığı ilave 

ve düzeltmelerden sonra bu ismi “Keşfü’-z zunûn an esâmi’l- kütüb ve’l- fünûn” olarak değiştirmiştir.
9 

Adından da anlaşıldığı üzere telif edildiği  döneme  kadar olan kendinden önceki kitaplar hakkında bilgi veren 

bir bibliyografya ve aynı zamanda ilimler ansiklopedisi niteliğine sahip önemli bir eserdir.54 15.000'e yakın 

kitap ve risâle, 10.000 kadar müellif ve temel ilimler ile onların alt başlıkları dışında belirli konu başlıklarını 

da "ilim" adı altında incelemesi sonucu 300'ü aşkın ilim dalı hakkında bilgi veren bu hacimli eseri müellif 20 

yılda çeşitli kütüphanelerde yaptığı incelemeler sonucunda oluşturmuştur. Dili Arapça olan eser, Arapça 

literatür yanında bazı Türkçe ve Farsça eserler hakkında da bilgi vermiştir.55 Müellifin mukaddimede işaret 

ettiği gibi ilimlerin korunması ve yeni araştırmalar yapılabilmesi için geleneği görmezden gelmeden imkanlar 

ölçüsünde konuyla ilgili geçmişte yazılmış bütün kitaplar hakkında bilgi sahibi olmanın gerekliliği bu eserin 

telif sebeplerinden en belirginidir. Müellifin eserini oluştururken takip ettiği alfabetik metod onu kendinden 

önceki benzer çalışmalardan ayırmış, kendinden sonra yapılacak çalışmalara da yeni bir ilhâm kaynağı 

olmasını sağlamıştır. Bu metod araştırmacılık açısından pratiklik sağladığı için oldukça önemlidir. 

  Eser bir giriş ve kitaplar ile ilimlerin tanıtıldığı alfabetik bölümlerden oluşmaktadır. Mukaddimede 

hamdele ve salvele den sonra eseri yazma sebebi, kullandığı metod, faydalandığı kitaplar gibi konulara yer 

verdikten sonra bu bölümü, ilim konusunda bilgi vermek amacıyla beş bâb ve bâbları da fasıllara ayırmıştır. 

Birinci bâbda ilmin tanımı ve kısımlara ayrılması, ikinci bâbda ilimlerin ve kitapların kaynağı, üçüncü bâbda  

yazarlar  ve kitaplar hakkında görüşler, dördüncü bâbda ilmin bölümlerinden yayılan faydalar ve  son olarak 

da beşinci bâbda başlangıca ek olarak yararlı bilgiler ile ilgili konulara yer vermiştir. Kâtip Çelebi’nin ve 17. 

yy Osmanlı Devleti’nin ilim anlayışını yansıtması açısında oldukça önemli olan mukaddimede, İbn Haldun’ 

un “Mukaddime” , Taşköprizâde'nin “Miftâhu’s-saade”, Şirvâni’nin “el-Fevâidü’l- Hâkâniyye” gibi  

eserlerden alıntılar vardır. Özgün bir ilim anlayışı geliştirmemekle beraber mevcut ilimler tasniflerini vererek 

aralarında bir tecih yoluna giden Çelebi Taşköprizâde’nin ilimler  tasnifi için "hepsinin içindeki en iyi" (ahsen 

minel cemi)  demiştir. 

  Mukddimeden sonra “elif bâbı” ile başlayıp “ye bâbı” ile son bulan , kitapların ve ilimlerin alfabetik 

sırayla tanıtıldığı bölüm gelmektedir. Kitapları sunarken gözettiği alfabetik sıra, ilimleri tanıtırken de  geçerli  

olmuş,  müellifin  özel  çabalarıyla  ilimler, ilgili oldukları kitaplara en yakın yerde anlatılmıştır. Mesela, tefsir 

ilmini  tanıttıktan  hemen sonra tefsirle ilgili kitapları sıralamıştır. Hakkında bilgi sahibi olduğu kadarıyla 

kitapların müellifleri, yazıldıkları tarih, dili, bölümleri, müelliflerin vefat tarihleri, hangi mezhebe mensup 

oldukları gibi konularda bilgi vermiştir. Ayrıca haklarında söylenen lehlerinde veya aleyhlerinde olan bazı 

görüşleri de vermiştir. Hakkında pek fazla bilgi bulamadığı kitapların ise sadece hangi alanla ilgili olduğunu 

belirtmiştir. Bizzat gördüğü kitapların giriş cümlelerini vererek benzer isimleri taşıyan  kitaplarla  karışmasını  

önlemeyi amaçlamıştır. Kitapların altında, varsa tercüme, şerh ve zeyilleri hakkında da bilgiler vermiştir. Bir 

ilmin altında kitaplarını sıralarken o ilmin adını  başlığında  taşımayan kitapları da -ayrıntıları baş harfinin 

bulunduğu bâbda gelmek üzere -kendi içlerinde alfabetik sırayla alt alta vermiştir. Keşfü'z-zunûn ilk ilmî neşri 

Gustav Leberecht Flügel  tarafından  Latince  tercümesiyle birlikte yedi cilt halinde gerçekleştirilmiştir. İkinci 

ilmî neşri ise  M.  Şerafettin Yaltkaya ve Kilisli Rifat Bilge tarafından  yapılmıştır.56 Keşfü'z-zünûn'un  çeşitli 

zeyilleri olmakla birlikte en son yazılan ve en meşhur olan zeyil Bağdatlı İsmail Paşa'nın (ö.1920) İzâhu'l-

meknûn fi'z-zeyli ala Keşfi'z-zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn'udur.57  

 

 
54 Gökyay, Orhan Şaik, ‘Katip Çelebi’, DİA, c.25, s.34. 
55 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,, (hzr. İsmail Özen), Meral Yayınevi, İstanbul, c.3, s.84. 
56 Kutluer, İlhan, “Keşfü’z-zunûn”, DİA, c.25, s.322. 
57 Eserin çeşitli zeyilleri için bkz. Bursalı Mehmet Tahir, a.g.e, s.85. 
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3. Tefsir İlmi Açısından Keşfü’z-zunûn 

 Bütün ilimlerde olduğu gibi tefsir ilminde de söz sahibi olabilmek için o ilimle ilgili geçmişte   

söylenmiş şeylerin bilinmesi  gerekmektedir. Geçmişteki  bilgilere ulaşmak da  o dönemden günümüze kalan 

kitaplar sayesinde gerçekleşmektedir. Keşfü'z-zunûn  da tefsir ilmi ve bu ilimle alakalı diğer alanlarda yazılmış 

eserleri bize aktarması açısından önemlidir Tefsirle alakalı diğer alanlardan kastımız, Kur'ân'ı anlamamıza 

yardımcı olan i’câzü'l-Kur'ân, müşkilü'l-Kur'ân gibi Kur'ân'ın anlamıyla ilgili ilimler; garîbu'l-Kur'ân, vücûh 

ve nezâir gibi Kur'ân'ın lafzıyla ilgili ilimler; esbâb-ı nüzûl, nâsih ve mensûh gibi tarih içerikli ilimlerdir. 

 

 Eserin ilk cildinin "Te Bâbı"nda Tefsir ilminin tanımı ve ilkeleri, konusu ve gayesi hakkında bilgi 

verilerek tefsirin ilimlerin en onurlusu olduğuna vurgu yapılmıştır. Bütün bunlar farklı âlimlerin yaptıkları 

tefsir tanımları üzerinden verilir ve müellif tarafından değerlendirmeleri yapılmıştır. Ferâiz ilminin Fıkıh'tan 

ayrılması gibi Kıraat ilminin de Tefsirden ayrı olduğunu belirtmiş ve Kıraat eserlerini kendi bâbında ele 

almıştır. Tefsircilerin yorumlarını farklı oluşuna âlimlerin sözleriyle açıklık getirmiş ve daha sonra ashâbdan 

ve tâbiilerden kitabı olmayan müfessirleri saymıştır. Tâbiilerden sonraki  dönemin bazı özelliklerine de 

değinmiştir. 

 

 Tefsirle ilgili belli başlı bilgileri serdettikten sonra tefsir kitaplarının isimlerini asıl isimleriyle değil 

de "Tefsîru Ebi's-suud" gibi müellifinin meşhur ismiyle vermiştir. Bütün tefsirleri aynı yerde bulabilme 

kolaylığı sağlamak üzere bu şekilde  yapılmakla  beraber  adı geçen tefsirle ilgili asıl ayrıntılı bilgiyi tefsirin 

tam adının geçtiği bâbda vermiştir.Kur'ân ilimleriyle ilgili kitapları da bu ilimleri tanıttığı bâbın altında 

vermiştir. "İlmü i’câzi'l-Kur'ân, İlmü i’râbu'l-Kur'ân, İlmü vucûh ve nezâir" gibi bâblar altında bu ilimlerle 

ilgili eserler genellikle müstakil başlıklar atılmadan verilmiştir. Ayrıca "İlmü tabakâti'l-kurrâ, İlmü tabakâti'l-

müfessirîn" gibi başlıklar altında da tefsir ilmi ile alakalı kitaplar sunulmuştur. 

Müellif kitapların müellifleri,  müelliflerin  vefat  tarihleri,  kitaba  başlama  ve  bitirme tarihleri, nerede 

yaşadıkları, hangi mezhebe mensûb oldukları,  kitapların  bölümleri, şerhleri, kitabın hangi sultana ithâf 

edildiği, daha doğrusu elde bulunan  malûmât kadarıyla bilgi vermiştir. 

 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak tefsir ilmi konusunda kendi dönemine kadar yazılmış olan kitapları belli bir sistem 

içerisinde sunan bu eser uzun bir dönem içerisindeki kitapları bize ulaştırdığı için tefsir araştırmacılarının 

kendinden müstağni kalamayacağı bir eserdir. Getirdiği alfabetik sıralama yeniliği genel olarak bütün ilimler 

özelde de tefsir ilmi araştırmalarında büyük kolaylık sağlamıştır. Bütün kitaplar hakkında doyurucu bilgilere 

ulaşamasak da en azında isimlerinin bilinmesi bile önemli bir durumdur. Çünkü eserin varlığının bilinmesi, o  

eserle  ilgili  araştırma   yapılmasına   zemin  hazırlar. Bu eser sayesinde tefsir kitaplarının tamamı hakkında 

doyurucu bilgilere ulaşamasak  da  alanla ilgili pek çok kitabın yazıldığı konusunda bilgi sahibi olma  imkânı 

doğmuştur.  
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(31) 

Yusuf CANEVİ58 

İŞ TATMINI ILE PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKIDE İŞ MOTIVASYONUNUN ARACI 

ROLÜ: ÇARŞI ve MAHALLE BEKÇILERINE YÖNELIK KESITSEL BIR ARAŞTIRMA 

THE INSTRUMENTAL ROLE OF JOB MOTIVATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB 

SATISFACTION and PERFORMANCE: A SECTIONAL RESEARCH FOR BAZAAR AND 

NEIGHBORHOOD GUARDS 

 

 

 

ÖZ 

İşyerinin belirlediği, amaç ve hedeflere ulaşmada performans ve iş tatminin aracı rolü, motivasyon 

olarak belirlenmiştir. Bu yüzden iş hayatındaki en önemli unsurlardan bir tanesi motivasyondur.  Çalışanların 

motivasyonu sağlandığı takdirde iş tatmini ve performansının arttığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden işyerindeki 

yöneticilerin, çalışanların gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, motivasyonlarını yükseltmesi, kurumun 

sürdürülebilirliğini önemli derecede etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye genelinde Emniyet Teşkilatı’nda 

bekçilik görevi yapan 319 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre iş performans ve motivasyon arasında 

pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki; iş tatmini ve motivasyon arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Performans, Motivasyon. 

JEL Kodu: A10. 

 

 

 

ABSTRACT 

The intermediary role of performance and job satisfaction in reaching the goals and objectives 

determined by the workplace has been determined as motivation. Therefore, one of the most important 

elements in business life is motivation. It has been revealed that if the motivation of the employees is ensured, 

job satisfaction and performance increase. Therefore, the fact that the managers in the workplace increase 

their motivation by taking into account the needs of the employees significantly affects the sustainability of 

the institution. In this study, 319 people working as guards in the Turkish National Police were reached. 

According to the findings, a moderately significant positive relationship between job performance and 

motivation; A highly significant relationship was found between job satisfaction and motivation. 

Keywords: Job Satisfaction, Performance, Motivation 

JEL Code: A10. 
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1. GİRİŞ 

İşletmelerin, işleyişinin düzenli olması ve düzenin sürekliliğinin sağlanması için dikkat edilmesi 

gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Özellikle büyüme gösteren işletmelerde, iş tatminini ve 

performansını etkileyecek unsurlara dikkat edilmelidir. Çalışanların iş tatminin olması, işyerinde 

performansını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, çalışanların performansı arttığı zaman işin verimliliği ve 

iş miktarı da artmaktadır. İş tatminini ve performansını etkileyen aracı da motivasyon olarak belirlenmiştir. 

Eğer çalışma ortamında, eşitlik ve adalet yoksa, çalışanların motivasyonları sağlanamamaktadır. Aslında bir 

bakıma motivasyon kaynakları, çalışanların temel ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. Bu bağlamda motivasyon 

unsuru iki aşamada incelenmektedir. Bunlar İçsel Motivasyon ve Dışsal Motivasyon olarak belirlenmiştir. 

İçsel motivasyon; kişilerin temel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre kendi kendine güdülenmesidir (Dündar, vd. 

2007: 108). Dışsal motivasyon; kişilerin dış etkenler ile motivasyonunu sağlaması ve motivasyon 

sürekliliğinin sağlanması için dış kaynakları tarafından devamlı beslenmesi gerekmektedir (Aslan ve Doğan, 

2020: 292). 

İş hayatı insanlar için sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan etkili olmaktadır. İnsanlar, çalışma 

ortamında başkaları ile sosyal iletişimde bulunabilmektedir. İş hayatındaki sorumluluklarını yerine getirdikten 

sonra başarı elde etmesi, iş tatminini artırabilmektedir. Aynı zamanda kişi iş hayatındaki kazanımları 

doğrultusunda, saygınlık kazanabilmektedir. Bu yüzden iş hayatı sadece finansal kaynak olarak 

görülmemektedir (Kalleberg ve Loscoco, 1983). Bu bağlamda çalışanların iş tatmini ve performansı çok yönlü 

olduğu için araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada; işyerinde çalışanların, iş tatmini ve 

performansı üzerine motivasyonun etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde bekçilik 

görevi yapan 15 kadın ve 304 erkek olmak üzere toplam 319 kişi üzerinde motivasyonlarının, iş tatmini ve 

performansına etkisi incelenmiştir.  

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1.İş Tatmini Kavramı  

1930’lu yıllardan itibaren iş tatmini kavramı, günümüze kadar tartışılmaya devam etmektedir. Gelişen 

teknoloji ve dış etmenler, iş tatmini kavramında farklılıklar meydana getirmektedir (Thiruchelvi ve Supriya, 

2009: 114). Kurum ve kuruluşların uzun süreli işleyişlerini sürdürebilmesi, bünyesinde çalışan yöneticilerin 

iş gücü ve işe olan bağlılıkları ile ilgilidir (Ali vd. 2014: 47). Maeran ve Cangiano (2013) araştırmasına göre 

iş tatmini ile ilgili boyutlar, 20 ve 21. yüzyıl boyunca incelenmeye devam etmektedir. Araştırmalara göre 

çalışanlar arasında motivasyonun sağlanmasında farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden 

yöneticilerin, bütün çalışanlarını aynı anda memnun etmesi olanaksızdır. Fakat işyerinde yöneticilerin, 

çalışanlar üzerinde performans düşüklüğü ve iş tatmini yetersizliğini tespit etmesi önem taşımaktadır 

(Ghazzawi, 2008:2).  

Literatürde iş tatmini kavramı; kişilerin iş ile ilgili tecrübelerinin dikkate alınması ile belirlenen olumlu 

geri dönüşü (Locke, 1976: 1304); çalışanların, çalışma ortamındaki beklentisi ve gerçeklik arasında oluşan 

ruhsal davranış şekli (Cranny vd., 1992:1); çalışanların iş ortamında yeterli eğitimi alması (Hackman ve 

Oldham, 1976: 255) şeklinde gösterilmektedir. Bu bağlamda iş tatmini kavramı bireylerin içsel ve dışsal 

motivasyonlarına göre etkili olabilmektedir. 

 

2.2.Motivasyon Kavramı  

İnsanlık, bilinen en eski zamanlarından itibaren çeşitli gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Kişiler 

gereksinimlerine göre motivasyonlarını sağlamaktadır. Bu yüzden insanlar gereksinimleri doğrultusunda 

motive olarak, hareketlerini belirlemektedir (İbicioğlu vd., 2013: 95). 

Motivasyon kavramı genel olarak, birey ya da bireylerin belirlediği hedefe, amaca veya prensiplerine 

yönelik sergilediği, ruhsal ve fiziksel davranışların tamamına denilmektedir. Motivasyon kendi içinde iki 

kuramda incelenmektedir. Bu kuramlardan ilki kişilerin güdülerinin neden olduğu faktörler; ikincisi güdülerin 

oluşma süreci ve oluştuğu sürede geçtiği aşamalar olarak belirtilmektedir (Ergül, 2005: 69).  
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Motivasyonun gerçekleşmesini sağlayan faktörler üç grupta incelenmektedir. Bunlar çaba, kişisel 

ihtiyaç ve örgütsel amaç olarak belirtilmektedir. İşyerinde motivasyonun sağlanabilmesi için çalışanların, 

çalışma ortamında doğru motive edilmesi gerekmektedir. Bu sayede işyerinin belirlediği amaç ve hedefler 

gerçekleştirilebilmektedir. Fakat örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların 

gereksinimlerinin giderilmesi gerekmektedir. Eğer çalışanların gereksinimleri dikkate alınmazsa, yeterli 

motivasyon sağlanamaz. Bu durumda çalışanlar, kendi gereksinimlerini giderecek davranışlar sergilemektedir 

(Önen ve Kanayran, 2015: 50).  

Motivasyonu dört önemli unsur meydana getirmektedir. Bunlar sırasıyla; gereksinim, uyarılma, 

davranış ve doyum olarak belirtilmektedir. İşyerinde çalışanlar arasında eşitlik, adalet, mutluluk, huzur, eğitim 

ve kariyer imkânı, vb. olanakların yaratılması önem teşkil etmektedir (Boz, Duran, Koç, Uslu, 2019: 225).  

 

2.3.Performans Kavramı  

Performans kavramı, planlanmış bir görevin hedeflenen sonuca ulaşmasındaki nitel ya da nicel 

belirlenebilen, anlamını taşımaktadır (Akal, 2005: 17). Aynı zamanda belirlenmiş koşullar içinde görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi veya çalışanların davranış şekli olarak da görülmektedir. Çalışanın 

belirlenen süre içinde görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi, performansı kapsamaktadır. (Bingöl, 

2006: 321). Bu bağlamda performans niteliğinin belirlenebilmesi için kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin sonucuna bakılması gerekmektedir. Performansın doğru değerlendirebilmesi için objektif bakış 

açısı ve sayısal veriler kullanılmalıdır (Appelbaum, vd., 2009: 13). 

Performans kavramı, yapılması gerekilen işlerin farklı faktörler ile birlikte yerine getirilmesi ve 

sonucunda, çalışanların başarısını belirlemek amacıyla ölçülmektedir (Ateş, vd., 2007: 2). Performansın doğru 

ölçülebilmesi için belirlenen hedefin ve sürenin gerçekçi olması gereklidir. Bu yüzden çalışma ortamında 

hedeflerin belirlenebilmesi için mevcut durum göz önünde tutulmalıdır (Barutçugil, 2002).  

 

2.4.Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 

Bekçiler; kurum, kuruluş, topluluk, kişiler veya kişi tarafından belirlenen somut ya da soyut 

kavramların korunması için görevlendirilen kişiye denilmektedir. Bekçiler, gece saatlerde insanların toplu 

yaşadığı bölgelerde nöbet tutmaktadır (Şimşek, 1993: 125). Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 

sözlüğünde bekçilik ‘’Güneş’in batmasından doğuşuna dek çalışan ve genel kolluk görevlilerine yardımcı, 

çarşı ve mahalle bekçileri yasasının 5. maddelerinde belirtilen durumlarda silah kullanabilen kişi’’ (Erdoğdu, 

1972: 17) şeklinde geçmektedir.  

Türk tarihinde bekçilik, Eski Orta Asya dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde bekçilere Daruga 

denilmektedir. Daruga, toplumun huzuru ve güvenliği için geceleri nöbet tutmaktadır (Bayram, 2003: 570). 

Türkiye tarihinde bekçiler, Selçuklu döneminden itibaren günümüze kadar devamlılığını sürdürmüştür 

(Türüsel, 1974: 54). Fakat bekçilik görevinin devlet tarafından kurumsallaştırılması Osmanlı Devleti’nin 1914 

yılında çıkarttığı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile gerçekleştirilmiştir (Aytaç, 1956: 29-30). Günümüzde 

bekçiler, kolluk kuvvetlerine bağlı olup, jandarma ve polise bağlı olarak, sorumluluklarını yerine 

getirmektedir (Yıldırım, 2011: 139).   

 

3.METODOLOJİ 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Bu araştırmada, emniyet teşkilatında görev alan bekçilerin, iş tatmini ve performansı üzerine 

motivasyonun etkisi ve aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın kapsamını, Türkiye genelinde görev alan bekçiler oluşturmaktadır. Anket uygulaması 

sağlanmadan önce 20 kişi ile pilot uygulaması yapılmış ve anket içinde anlaşılmayan bölümler düzenlenmiştir. 

Çalışmanın anketi internet üzerinde çevrimiçi oluşturularak (Google Form), sosyal medyalar aracılığıyla 358 

kişiye ulaştırılmıştır. Katılımcılar arasından 319 kişi anket sorularına tam cevap vermiş olup, 39 kişi anketi 

yarıda bırakmıştır. Çalışmanın verilerinde sadece tam katılım sağlayan bekçilerin verdiği cevaplar dikkate 

alınmıştır. 
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3.2. Veri Toplama Araçları  

3.2.1 İş Tatmini Ölçeği  

Katılımcıların iş tatmini düzeylerini ölçmek amacıyla Keser ve Bilir (2019) tarafından geliştirilen dört 

maddelik “İş Tatmini Ölçeği” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin alfa güvenilirlik katsayı analizlerinde 4 numaralı 

maddenin güvenilirlik katsayısı çok düşük çıktığı için bu madde ölçekten çıkarılmıştır. Kalan üç maddenin 

alfa güvenilirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

 

3.2.2 Motivasyon Ölçeği 

Katılımcıların motivasyonlarını ölçebilmek amacıyla Köroğlu (2011) tarafından geliştirilen 

“Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin geçerliğini sağlamak için doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA modelinin uyumu için yaklaşık hataların ortalama karekökü 

(RMSEA), ki-karenin serbestlik derecesine bölümü (χ2/sd), düzeltilmiş iyilik uyum indeksi (AGFI), genel 

uyum indeksi (GFI), artırmalı uyum indeksi (IFI) ve karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değerleri kıstas 

alınmıştır (Kline, 2011). DFA analizlerinde ilgili modele yönelik uyum indeksi değerlerini iyileştirmek için 

değişkenler arasında kuramsal açıdan desteklenen hata bağlamaları (modifikasyonlar) yapılmıştır. Motivasyon 

ölçeğine DFA uygulanarak tek boyutlu yapı sınanmıştır. Ulaşılan DFA sonuçlarında uyum indeksleri istenilen 

düzeylerde çıkmıştır (χ2=303,507, sd=80, p<0,01, χ2/sd=3,794, RMSEA=0,08, AGFI=0,85, GFI=.90, 

IFI=.95, CFI=.95). DFA analizi ile kuramsal modelin elde edilen veriler doğrultusunda yeterliliğini tespit 

etmek için başvurulan uyum indekslerine ait değerler ve DFA modeline ait uyum değerleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Başvurulan Uyum İndekslerine Ait Uyum Değerleri* ve Modele Ait Uyum Değerleri  

Uyum 

İndeksleri 

Mükemmel Uyum 

Ölçütleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütleri 

Modelin 

Uyum 

İndeksleri 

Karar 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2 ≤ χ2/sd ≤ 5 3,794 Kabul Edilebilir Uyum 

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 ≤ RMSEA ≤ .08 .08 Kabul Edilebilir Uyum 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .95 .95 Kabul Edilebilir Uyum 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .90 ≤ GFI ≤ .95 .90 Kabul Edilebilir Uyum 

AGFI .95 ≤ AGFI ≤ 1.00 .85 ≤ AGFI ≤ .90 .85 Kabul Edilebilir Uyum 

IFI .95 ≤ IFI ≤ 1.00 .90 ≤ IFI ≤ .95 .95 Kabul Edilebilir Uyum 

* (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014) 

 

Tablo 1’de görüleceği üzere sınanan kuramsal modelin veri setiyle uyumlu bir yapıda ve model uyum 

indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. χ2 değerinin 2 ile 5 arasında olması modelin verilerle kabul edilebilir 

derecede uyumlu olduğunu gösteren ilk parametredir (Kline, 2011). Bir diğer uyum ölçütü olan RMSEA 

değerinin .08 olması modelin veri setiyle kabul edilebilir düzeyde uyumunu göstermektedir. Diğer uyum 

ölçütlerinin de kabul edilebilir düzeyde olması genel olarak sınanan modelin verilerle iyi uyum sağladığını 

göstermiştir. Ölçeğin alfa iç tutarlılık katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin mükemmel 

düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

3.2.3 Performans Ölçeği 

Katılımcıların performans düzeylerini ölçebilmek amacıyla Çöl (2008) tarafından geliştirilen 

“Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alfa iç tutarlılık katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 

ölçeğin mükemmel düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 
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Performans ölçeğine DFA uygulanarak Çöl (2008) tarafından bulunan tek faktörlü yapı test edilmiştir. 

Ulaşılan DFA sonuçları, Çöl (2008) tarafından elde edilen sonuçlarla tutarlı sonuçlar vermiş ve uyum 

indeksleri mükemmel düzeylerde çıkmıştır (χ2=12,220 sd=7, p>0,01, χ2/sd=1,746, RMSEA=0,05, AGFI=.96, 

GFI=.98, IFI=.99, CFI=.99). DFA analizi ile kuramsal modelin elde edilen veriler doğrultusunda yeterliliğini 

tespit etmek için başvurulan uyum indekslerine ait değerler ve DFA modeline ait uyum değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 2. Başvurulan Uyum İndekslerine Ait Uyum Değerleri* ve Modele Ait Uyum Değerleri  

Uyum 

İndeksleri 

Mükemmel Uyum 

Ölçütleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütleri 

Modelin 

Uyum 

İndeksleri 

Karar 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2 ≤ χ2/sd ≤ 5 1,746 Mükemmel Uyum 

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 ≤ RMSEA ≤ .08 .05 Mükemmel Uyum 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .95 .99 Mükemmel Uyum 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .90 ≤ GFI ≤ .95 .98 Mükemmel Uyum 

AGFI .95 ≤ AGFI ≤ 1.00 .85 ≤ AGFI ≤ .90 .96 Mükemmel Uyum 

IFI .95 ≤ IFI ≤ 1.00 .90 ≤ IFI ≤ .95 .99 Mükemmel Uyum 

* (Çelik ve Yılmaz, 2013; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014) 

 

Tablo 2’de görüleceği üzere sınanan kuramsal modelin veri setiyle uyumlu bir yapıda ve model uyum 

indeksleri mükemmel düzeydedir. χ2 değerinin 2 ile 5 arasında olması modelin verilerle kabul edilebilir 

derecede uyumlu olduğunu gösteren ilk parametredir (Kline, 2011). Bir diğer uyum ölçütü olan RMSEA 

değerinin .05’in altında olması modelin veri setiyle mükemmel düzeyde uyumunu göstermektedir. Diğer 

uyum ölçütlerinin de mükemmel düzeyde olması genel olarak sınanan modelin verilerle iyi uyum sağladığını 

göstermiştir.  

 

3.3. Verilerin Analizi  

Betimsel istatistiklerde SPSS 25 programı kullanılmıştır. İş tatmini, motivasyon ve performans 

ölçekleri arasındaki doğrusal ilişkileri belirlemek amacıyla sırasıyla korelasyon, yapısal eşitlik modeli ve aracı 

değişken analizleri yapılmıştır. Ölçeklerden alınan puanların yorumlanmasında Tablo 3’teki puan aralıkları 

referans alınmıştır. 

 

Tablo 3. Ölçek Puanlarının Yorumlanmasında Esas Alınan Puan Aralıkları 

İfadeler  Puan Aralığı  

Kesinlikle katılmıyorum/ Hiç memnun değilim 1,00-1,80 

Kısmen katılmıyorum/Memnun değilim 1,81-2,60 

Kararsızım  2,61-3,40 

Kısmen katılıyorum/Memnunum  3,41-4,20 

Tamamen katılıyorum/Çok memnunum 4,21-5,00 

 

Ölçeklerde kayıp değerlerin olmadığı ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. DFA analizleri 

yapılırken her bir maddenin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin ±2 aralığında olduğu kontrol edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin %1 güven 

aralığı için istatistiki değer aralığının ±1.96, %5 güven aralığı için ise ±2.58 limitlerinde yer alması verilerin 

normal dağılımı açısından önemlidir (Trochim ve Donnelly, 2006). 

 

4. BULGULAR VE YORUM 

Katılımcıların kişisel bilgilerine yönelik bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bilgiler 

Değişken Kategori Frekans 
Yüzde 

% 

Cinsiyet 

Kadın 15 4,7 

Erkek 304 95,3 

Toplam 319 100 

Medeni Durum 

Evli 154 48,3 

Bekar 165 51,7 

Toplam 319 100 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 15 4,7 

Lise 65 20,4 

Önlisans 114 35,7 

Lisans 90 28,2 

Yüksek Lisans 25 7,8 

Doktora 10 3,1 

Toplam 319 100 

 

 

Tablo 4’te görüleceği üzere cinsiyet açısından erkekler lehine çok büyük bir fark vardır. Medeni durum 

açısından dengeli bir dağılımın olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyi açısından katılımcıların büyük ön lisans ve 

lisans mezunu oldukları görülmektedir. Ortaokul ve doktora mezunu olanların oranı çok az düzeydedir. 

Katılımcıların dörtte biri yüksek lisans mezunudur. Yaklaşık beşte biri lise mezunudur. 

 

4.1. Korelasyon ve Normallik Testi Analizleri 

 

Yetenek yönetimi ölçeği, işle bütünleşme ve örgütsel bağlılık ölçeklerinin alt boyutlarına ilişkin 

betimsel istatistikler ve korelasyon değerleri Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 5. Korelasyon Katsayıları (N: 319) 

Değişken 1 2 3 Art. Ort. S Çarpıklık Basıklık 

1 İş Tatmini 1 ,440** ,532** 4,40 .72 -1,564 1,987 

2 Motivasyon  1 ,561** 4.56 .51 -1,569 1,865 

3 Performans   1 4,54 .52 -1,065 .803 

**p<.01  

 

Tablo 5 incelendiğinde iş tatmini ile motivasyon ve performans değişkenleri arasında orta düzeyde 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Motivasyon ile performans değişkenleri arasında pozitif yönde 

orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Tablo 5 tekrar incelendiğinde iş tatmini, motivasyon ve 

performans ölçeklerinden alınan puanların “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. 

Ölçeklerden alınan ortalama puanların çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 aralığında yer almıştır. Bu 

bulgulara göre alt boyutlardan alınan ortalama puanların normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 

 

5. YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE ARACI DEĞİŞKEN ANALİZİ HİPOTEZLER 
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Şekil 1. İş Tatmini, Motivasyon ve Performans Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

 

Şekil 1’deki hipotetik model doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorusuna cevap aranıp sonrasında 

verilen hipotezler test edilmiştir: 

 

Araştırma sorusu: Çarşı ve mahalle bekçilerinin iş tatmini, motivasyon ve performansları ne 

düzeydedir ve bu üç değişken arasında nasıl ve ne yönde ilişkiler vardır? 

1. Hipotez 1 (H1): İş tatmini performansı pozitif yönde yordamaktadır.  

2. Hipotez 2 (H2): İş tatmini, motivasyonu pozitif yönde yordamaktadır.  

3. Hipotez 3 (H3): Motivasyon, performansı pozitif yönde yordamaktadır.  

4. Hipotez 4 (H4): Test edilen modelde motivasyon; yordayıcı (iş tatmini) ve yordanan 

(performans) değişkenler arasında kısmi aracılık etkisine sahiptir. 

Araştırma sorusuna yanıt bulmak için aracı değişkenin (motivasyonun); yordayıcı değişken (iş tatmini) 

ve yordanan değişken (performans) arasındaki aracılık etkisine bakılmıştır. Aracılık analizinin yapılabilmesi 

için aşağıdaki üç şartın yerine getirilmesi zorunludur (MacKinnon, Fairchild ve Fritz, 2007): 

• Yordayıcı değişken, yordanan değişkeni doğrudan ve anlamlı bir şekilde yordamalıdır.  

• Yordayıcı değişken, aracı değişkenin önemli bir belirleyicisi (yordayıcısı) olmalıdır. Yordayıcı 

değişken ile aracı değişken arasında doğrusal regresyon ilişkisi olmalıdır. 

• Aracı değişken, yordanan değişkenin önemli bir belirleyicisi (yordayıcısı) olmalıdır. Aracı 

değişken ile yordanan değişken arasında manidar bir ilişki olmalıdır. 

Aracı değişken yordayıcı ve yordanan değişken arasında gözlenen ilişkinin hepsini ya da yalnızca bir 

kısmını gösterebilir. İlişkinin hepsini gösterdiğinde tam aracılık, bir kısmını gösterdiğindeyse kısmi aracılık 

olarak ifade edilmektedir. Tam aracılık halinde aracı değişken (işle bütünleşme) analize dahil olduğunda 

bağımsız değişken (yetenek yönetimi) ile bağımlı değişken (örgütsel bağlılık) arasındaki ilişkinin oldukça 

zayıflayarak istatistiksel açıdan anlamsız olması beklenir. Kısmi aracılık halindeyse aracı değişken; yordayıcı 

ve yordanan değişken arasındaki ilişkinin hepsini açıklayamaz. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken 

arasındaki ilişkinin anlamlılığı sürmesine rağmen etki katsayısı ve manidarlık seviyesi düşer (Baron ve Kenny, 

1986; Yılmaz ve İlhan-Dalbudak, 2018). 

İş tatmininin motivasyon aracılığıyla performans üzerindeki dolaylı etkisinin istatistiksel açıdan 

manidarlığını sınamak için hiyerarşik regresyon analizi ve Preacher ve Hayes (2008) tarafından önerilen 

önyükleme güven aralığı (bias-corrected bootstrapping) prosedürü kullanılmıştır. Örneklem sayısı 5000’e 

çıkarılarak %95 güven aralığı elde edilmiştir. Aracılık etkisinin anlamlı olabilmesi için alt ve üst sınırları 

gösteren güven aralıkları arasında sıfır değerinin olmaması gerekmektedir (Preacher ve Hayes, 2008). 

İş tatmini ile performans arasındaki ilişkide motivasyonun aracılık etkisini test etmek için üç aşamalı 

hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Birinci aşamada bağımlı değişken (performans), bağımsız değişken 

(iş tatmini) tarafından yordanmıştır. İkinci aşamada aracı değişken (motivasyon), bağımsız değişken (iş 

tatmini) tarafından yordanmıştır. Üçüncü aşamada bağımlı değişken (performans), hem bağımsız değişken 

hem de aracı değişken tarafından yordanmıştır. Üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da 

verilmiştir. 

İş Tatmini Performans

Motivasyon
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Tablo 6. Performansı Yordayan Hiyerarşik Regresyon Analizleri 

Regresyon 

Eşitliği  

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
B β t r2 Δr2 F 

1 Performans İş Tatmini .38 .53 11,173*** .283 - 124,841 

2 Motivasyon İş Tatmini .31 .44 8,7264*** .315 - 145,771 

3 Performans 
İş Tatmini .25 .35 7,3675*** 

.415 .132 112,275 
Motivasyon .41 .40 8,4746*** 

***= p< .001,  

 

Tablo 6’da görüleceği üzere birinci aşamada (Regresyon Eşitliği 1) aracılık analizini yapabilmenin ilk 

şartı (Baron ve Kenny, 1986) olarak iş tatmini ile performans arasında doğrudan bir yol kurulmuş (H1) ve 

bağımsız değişken (iş tatmini), bağımlı değişkeni (performans) anlamlı ve pozitif yönde yordamıştır (β= .53, 

t = 11,173, p< .001). Bu bulgulara göre H1 doğrulanmış ve performanstaki değişimin %28’i iş tatmini 

tarafından temsil edilmiştir. İkinci aşamada (Regresyon Eşitliği 2) motivasyon, performansı pozitif yönde ve 

anlamlı bir şekilde yordamış ve H2 kabul edilmiştir (β= .44, t = 8,7264, p< .001). Buna göre performanstaki 

değişimin %31’i motivasyon tarafından açıklanmaktadır. Üçüncü aşamada (Regresyon Eşitliği 3) aracı 

değişkenin (motivasyon) modele dahil edilmesi sonrasında iş tatmini, performansı pozitif yönde anlamlı bir 

şekilde yordamasına rağmen iş tatmininin etki katsayısında azalma meydana gelmiştir (β= .35, t = 7,3675, p 

< .001). Bu bulgulara göre iş tatmini ile performans arasındaki ilişkide motivasyon kısmi aracılık etmiştir. 

Aracı değişken analizi Şekil 2’de görselleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 2. İş Tatmini ile Performans Arasındaki İlişkide Motivasyonun Kısmi Aracı Etkisine Yönelik 

Standardize Beta Katsayıları, N = 319, ***=p < .001 

 

Şekil 2’ye göre iş tatmininin motivasyon aracılığıyla performans üzerindeki dolaylı etkisi (0.44 x 0.40 

= 0.05), toplam etkinin (0.35 + 0.06 = 0.40) %12,5’ine (0.05 / 0.40 = 0.125) denk gelmektedir. Aracı 

değişkenin modele eklenmesiyle birlikte bağımlı değişkende açıklanan varyansta .13 düzeyinde bir artış 

meydana gelmiştir. Ayrıca bağımlı değişkendeki varyansın %41,5’i; iş tatmini (bağımsız değişken) ve 

motivasyon tarafından beraber açıklanmaktadır Aracı değişken (motivasyon) modele dahil edilmediğinde bu 

oran %28,3’e gerilemektedir.  

Motivasyonun aracı etkisinin anlamlılığını test etmek amacıyla Hayes (2018) tarafından önerilen 

“SPSS Process Makro” eklentisiyle “düzeltilmiş önyükleme” (bias-corrected bootstrapping) yöntemi 

uygulanmıştır. Doğrudan ve dolaylı etki katsayıları ile %95 güven aralıkları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

İş Tatmini Performans

Motivasyon

.44***

.35***

.40***
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Tablo 7. Kısmi Aracılık Modeli İçin Önyükleme Testi Sonuçları (N = 319) 

    %95 Güven Aralığı 

 Model Yolu SYK SH Alt Üst 

Standardize 

Dolaylı 
İT→MOT→PER .17 .03 .101 .274 

İT = İş tatmini, MOT= Motivasyon, PER= Performans, SYK= Standardize Yol Katsayısı, SH = 

Standart Hata, **p< .01, 

 

Tablo 7’de görüleceği üzere 5.000 önyükleme (bootstrap) işleminden sonra dolaylı yol katsayısı 

anlamlıdır ve güven aralıkları arasında sıfır yoktur (önyükleme katsayısı = .17, 95% Güven Aralığı = .101, 

.274). Bu bulgulara göre motivasyonun iş tatmini ile performans arasındaki ilişkide aracılık edeceğini öne 

süren H4 doğrulanmıştır. 

 

6. SONUÇ 

Motivasyon, çalışanların iş tatmini ve performanslarının gelişmesinde aracı rolü üstlenmektedir. 

Motivasyon aracılığıyla çalışanların içsel ve dışsal etkenler ile güdülenmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede 

çalışanın, kaynakları daha verimli kullandığı ve işyerinde performansının yükseldiği gözlemlenmektedir. Aynı 

zamanda motivasyon ile çalışanların davranışları da düzenlenebilmektedir. Düzenli bir organizasyon içinde 

çalışan kişilerin iş tatmini unsurunda olumlu davranışlar sergilediği görülmektedir.  

Çalışanların motivasyonunu; iş ortamının adil, huzurlu, çalışma arkadaşları ile doğru sosyal ilişkileri, 

eşit gelir dağılımı, eğitim imkanları, iş güvencesi, çalışma şartları, ödüllendirme, takdir edilme, kariyer imkânı 

gibi faktörler olumlu etkilemektedir. Araştırma sonuçlarına göre iş tatmini ve performansı çalışanlar üzerinde 

pozitif yönde etkilemektedir. Motivasyon, iş tatmini ve performansın olumlu yönde artmasında aracı görevini 

üstlenmektedir. Araştırma kapsamında sadece bekçilik görevi yapan kişiler değerlendirilmiştir. Bu yüzden 

farklı sektörlerde görev alan kişiler üzerinde tekrar verilerin toplanarak araştırma yapılması, konu üzerinde 

farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.  
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Ahamedsha Ahamed JAMSATH59 

KHASS IN THE PRINCIPLES OF JURISPRUDENCE: AN APPLIED RESEARCH BASSED ON MODERN 

STUDY 

UṢŪL AL-FIQH İLKELERINDE HÂS: MODERN ÇALIŞMAYA DAYALI UYGULAMALI BIR 

ARAŞTIRMA 

 

 

 

ABSTRACT 

Uṣūl al-Fiqh is an essential tool in the domain of Islamic jurisprudence. The art of legal formation, with its name 

formed from the terms ‘Uṣūl’ and ‘Fiqh’, is given great significance by Islamic scholars and jurists and is also seen as 

the prime platform for the legal analysis. In circumstances when it is not possible to directly derive laws from the Quran 

and Hadith, it functions as a mechanism to extract laws and commandments by relying on its established doctrines. And 

it is known as a Quran/Hadith based theoretical principle in the world of Islamic wisdom. The aim of this research is to 

give a pragmatic account to the system of legal formation, rather than only providing a theoretical account. The 

vocabulary of Islamic legalese, by the way, is not of everyday language. To solve this issue and for easy understanding, 

this study is documented in a plain, yet professional, style with proper examples and scenarios in the context. It is 

essential that students and teachers of the relevant field be acquainted with the concepts of Uṣūl al-Fiqh as it is the 

integral platform for Islamic jurists. This research of Uṣūl al-Fiqh will help understand the fact that apprehending the 

laws and commandments of Islam by means of its original concepts and principles will certainly ensure the wide range 

of applicability, practicality and leniency in upholding its laws and commandments anywhere and anytime. The results 

of this study titled “Khass” in The Principles of Jurisprudence: An Applied Research include the compilation of multiple 

topics related to the concept of “Khass”, such as “Mutlaq, Muqayyad”, Amr and Nahy, which are scattered here and 

there in the Uṣūl texts, into one single title with the help of various texts written by both early scholars and modern-day 

scholars; facilitating the readers interested in this field by establishing the facts with practical examples; making the 

younger generation inclined towards early literature of this field of study by simplifying the subject; and approaching 

the laws embodied in the original text in-line with the fundamental Uṣūl principles rather than approaching the aforesaid 

in a superficial and syntactic manner. 

Keywords: Uṣūl al-Fiqh, Al-Khass, Al-Mutlaq, Al-Muqayyad, Al-Amr, An-nahy. 

 

ÖZ 

Usûlü’l-fıkh, İslam fıkhı alanında önemli bir araçtır. Adı usûl ve fıkıh terimlerinden oluşan fıkıh sanatına, İslam 

âlimleri ve hukukçuları tarafından büyük önem verilmiş ve fıkhî analiz için ana platform olarak görülmüştür. Usûl-i 

Fıkıh; Kur'an ve Hadis'ten doğrudan hüküm çıkarmanın mümkün olmadığı durumlarda, yerleşik doktrinlere dayanarak 

kanun ve emir çıkarma mekanizması işlevi görür ve İslam hikmet dünyasında Kuran/Hadis temelli teorik bir ilke olarak 

bilinir. Bu araştırmanın amacı, hukuki oluşum sistemine sadece teorik bir açıklama  yapmaktan ziyade pragmatik bir 

hesapla katkı sunmaktır. İslami hukuk dilinin kelime dağarcığı günümüz dilinde değildir. Çalışmamız bu bağlamda 

sorununun çözümüne katkı sağlayacağı gibi bu dilin kolay anlaşılması için uygun örnekler vererek sade ancak 

profesyonel bir üslupla durumu belgelenmiştir. İslam hukukçuları için ayrılmaz bir platform olduğu için, ilgili alanın 

öğrenci ve öğretmenlerinin usûlü’l-fıkh’ın kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları esastır. Bu açıdan araştırmamız; 

İslam'ın kanun ve emirlerini orijinal kavram ve ilkeleriyle kavramanın, onun hüküm ve emirlerini her yerde ve her 

zaman yerine getirmede kesinlikle geniş bir uygulanabilirlik, pratiklik ve hoşgörü sağlayacağı gerçeğinin anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. “Fıkıh İlkeleri: Uygulamalı Bir Araştırma'da yer alan ‘Hâs’” başlıklı bu çalışmamızın sonuçları,'Hâs' 

kavramıyla ilgili çeşitli konularda oldukça dağılmış Mutlaq, Mukayyad, Emir ve Nehiy gibi çoklu konuların 

derlenmesini içermektedir. Usûl metinleri; hem erken dönem alimleri hem de günümüz alimleri tarafından yazılan çeşitli 

metinlerin yardımıyla tek bir başlıkta ve pratik örneklerle gerçekleri ortaya koyarak bu alana ilgi duyan okuyuculara 

kolaylık sağlamak, konuyu sadeleştirerek genç nesli bu çalışma alanının erken dönem literatürüne yöneltmek, orijinal 

metinde yer alan yasalara yüzeysel ve sözdizimsel bir yaklaşımdan ziyade Temel Usul İlkeleri doğrultusunda yaklaşmak 

açısından önem arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Usûlü’l-fıkh, Hâs, Mutlak, Mukayyad, Emir, Nehiy. 
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1. Introduction to the Research 

1.1 Research Background  

Fiqh jurisprudence is the greatest art that speaks about the basics and practices of understanding the 

Al Quran and Sunnah. Books on Uṣūl al-Fiqh have been written since the time of ancient scholars till today. 

This art has been presented both in written form and practical way over a period of time, from the Prophet’s 

era, the Sahabah’s era, the Taabi'in’s era, and later scholars’ era to modern and post-modern eras. There are 

many students who find it difficult to understand the laws stated by early scholars. In the same way, it might 

be difficult for most of the people to deal with the text that is comprised with multiple topics and compiled in 

a single volume.  

The study explores Uṣūl al-Fiqh and centers around one of its significant component called ‘Khass’ as 

the subject matter. It is as valuable as finding a single pearl from an immense ocean. This study consists of a 

wide range of topics, including the introduction to ‘Khass’, the areas covered by ‘Khass’, and scholars’ stance 

on it. 

1.2 Problem of the Research 

As far as the Do's and Don'ts taught in the Qur'an and Sunnah are concerned, the use of Uṣūl text is 

absolutely essential. Uṣūl texts help the readers obtain balanced, neat, and factual laws. Otherwise, the readers 

might mistake Mubah for Haram and Haram for Mubah. 

The basic principles behind the enforcement of certain complicated legal matters such as Islamic penal 

code, death penalty and divorce can be understood only by reading such explanatory texts. However, due to 

the unavailability of these texts other than Arabic language, the complicated choice of diction, and the 

continuity issues in the compilation, many readers avoid these texts. In such a scenario, this study will be 

really helpful for the reader.  

This research provides clarification to those who misunderstood Islamic law as a rigid law as they have 

mistaken all Do's for Wajib, and Don’ts for Haram, and those who mistake certain general laws for specific 

law and some specific laws for general law. 

The study clarifies that such approaches are erroneous and illogical, by providing evidence and 

examples from both religious and intellectual grounds. Moreover, this study seeks solutions to prevent 

individual and social problems that arise due the erroneous conclusions of those who have misunderstood the 

religion. 

 

1.3 Purpose of the Research 

One: To simplify the Uṣūl texts of early scholars through modern research methods making it easy to 

read and understand them. 

Two: To bridge the gap and make a bond between the classic text and researchers/readers of the new 

generation.  

Three: To identity the topics pertaining to the subject area of ‘Khass’.  

Four: To identity ways how various madhab scholars conducted researches on words categorized as 

‘Khass’.  

 

1.4 Research Methodology  

This research has been written according to some of the best methodologies. The basic idea of the 

research is explained through Introduction, Research Problem and Research Objectives and the research is 

presented as several parts. The main topic of the research is introduced first, then the subject matter of the 

research is divided into six parts, and finally the conclusion and references are presented. The references are 

derived from ancient books as well as modern books and studies.  

Having identified the fact that the contemporary generation struggles to understand the essence of early 

texts, and faces difficulties in compiling the information pertaining to the concept of Khass, which are 

scattered here and there in the texts of Uṣūl al-Fiqh, this study presents its findings in such a way that the 

above issues can be sorted out. 
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This study uses a number of secondary data including various texts, studies, and websites in relation 

to the art of Uṣūl al-Fiqh, as well as verses of Al Qur'an and Hadiths, and sayings of prominent scholars. 

Moreover, this study analyzes plenty of practical examples from Qur'anic and scientific sources without 

limiting the study only to theories.  

 

1.5 Importance of the Research 

This research is written concerning people’s ignorance of Islamic law, some misconceptions that led 

some radical elements towards the dangerous, extremist ideas, and the adverse impacts of such ideas which 

affected the community. This is the point where the legal concept of Uṣūl al-Fiqh emerges as an art of solving 

the problems faced by the society. In fact, this social problem does not only belong to Sri Lanka, but also 

belongs to several countries in region, such as India, Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. 

There are several reasons behind the social problem arisen in this region, especially in Sri Lanka, such 

as superficial understanding of verses of Al Qur'an and Sunnah, dependency on literalism, propagation of 

wrong notions without considering the principles of Uṣūl, spreading these misunderstandings in the name of 

da’wah, causing splits among Muslim ummah, and cultivating radicalism and extremism in people’s minds. 

Therefore, it is very important to conduct researches on this topic and make people aware of the consequences.  

 

1.6 Literature Review 

The Role of ‘Khass’ in Uṣūl al-Fiqh: This research titled ‘Practical Research’ consists of a number of 

subdivisions. As far as this topic is concerned, a very few researches seem to have covered all the subdivisions 

of the topic. Nevertheless, plenty of books have been written on Uṣūl al-Fiqh since early scholars’ times till 

today.  

After the era of the four Madhhab scholars, especially after the works of Imam Shafi'i such as Ar 

Risala, Jummaul Ilm, Ibdhalul Istihsan, the Uṣūl al-Fiqh reached many dimensions. Several methods of 

research came into existence, such as the Fuqaha’s methodology (Ahnafs’ methodology), the Mutaqallimuns’ 

methodology (the Shafiyya methodology), as well as the combination of these two methodologies. 

Apparently today’s generation is not able to read and understand most of the ancient texts as they are. 

Some contemporary scholars have written plenty of books in this field in order to resolve this situation. 

Through these books, it is expected to bring ancient texts closer to today’s students and researchers.  

 

Ash-Sheikh Wahbat al-Zuhaili (1999), explores the topics of Uṣūl al-Fiqh in his book ‘Al Wajis Bi 

Uṣūlil Fiqh’, in a simplified manner. He has written his research in such a way that brings the ancient texts 

closer to and modern texts. 

 

In Allama Abdul Wahhab Al-Khallaf’s (1942) book titled ‘Ilmu Uṣūlil fiqh’, the classification of 

‘Khass’ is described in detail. Allama Abdul Wahhab Al-Khallaf presents the facts with unique topics, 

appropriate examples and contemporary analogies.  

 

In Uṣūl al-Fiqh, Imam Abu Zahra (1958), a student of Allama Abdul Wahhab Hallaf, has done a 

detailed and in-depth analysis on most of the topics discussed by his teacher. Abu Zahra  further clarifies some 

of the vague and ambiguous topics found in his teacher’s book. When these the two texts are compared the 

abovementioned facts could be figured out. That is an inspiration for this work. 

 

Similarly, Dr. Umar Sulaiman Al Ashkar’s (1983) book titled ‘Al Walih fi Uṣūlil Fiqh’ is also a very 

useful book for research students. This book discusses about of some topics of Uṣūl al-Fiqh in a very simple 

manner. Its topics are discussed in such a way that even a beginner can understand very easily.  

Alongside these books, the research titled 'Disputes between Hanafists and Shafiates on Khass and 

‘Amm' by Dr Turaihib bin Rabian could also be specifically cited. Several studies on Sabab are presented in 

that research. 
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Apart from these books, there are a number of other books which have been found to be helpful and 

relevant to this research. In addition to that, many differing opinions of various Madhab scholars have also 

been included in this research.  

A research methodology has been deployed, which differs from the research methodology of other 

works conducted on this topic. As a result, this research too is quite different from other researches. 

This study is presented in such a way that it bridges the gaps found in the aforesaid books and studies 

related to this particular topic. It is observed that this study seeks to find answers to the following questions:  

           

Chapter 1: Fundamentals of Uṣūl al-Fiqh 

Uṣūl al-Fiqh refers to the study required to extract Islamic laws and rulings from the Glorious Quran 

and Hadiths in order to do legislative decision making. To utilize a dictionary, for example, a user must hold 

some sort of prerequisite on how to use a dictionary, both generally and specifically. Similarly, a person aims 

at using a machine must at least possess some preliminary knowledge on how such a machine is operated. If 

not, they might end up at producing some false outcome due to improper usage of resources.  

Therefore, it’s essential that a person be fully acquainted with substantial reading and knowledge to 

properly analyze religious laws and commands prescribed in the sources of Islam. This work of ours is aiming 

to produce a book on the same knowledge area.   

There are two specific basics on approaching the laws of the Holy Quran and Sunnah through Uṣūl al-

Fiqh:  

1. Uṣūl al-Fiqh (Methodologies of Islamic Jurisprudence) 

2. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence) 

 

1.1 What is Uṣūl al-Fiqh?  

Definition:  

 ِعْلمٌ يبحث عن أدلة الفقه اإلجمالية، وكيفية االستفادة منها، وحال المستفيد 

“It’s the art of utilizing the Mujmal Evidence of Fiqh to analyze the extracted laws and to explain how 

to extract them”60 

This area of study focuses on the intended meanings of the wordings deployed in the Holy Quran and 

Hadiths. It’s an art that deals with elements of language and articulations found in the Holy Quran and Sunnah. 

That is, for example, to examine whether a word denotes to an obligation; or a prohibition (otherwise known 

as Haram); or a concession; or of a major sin; or a warning; or a directive; or a negative-imperative; or an 

agreement, or any other possible interpretation. One of the rules of Uṣūl al-Fiqh, for instance, is this: 

imperatives are for obligation and negative-imperatives (otherwise known as preventives) are for prohibition. 

Let’s try to understand a Quranic verse using this very rule: 

“O you who have believed, when [the Adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], 

then proceed to the remembrance of Allah and leave trade“61 

This is an imperative. As the verb is in its imperative mood, it can be understood that the verse stands 

for an obligation: to attend the Jumu’ah prayer. Every directive would likewise refer to one or more obligatory 

instructions. (There are, nevertheless, some imperatives which don’t normally refer to obligations. Such 

instances are reviewed later on. Here it should first be understood that imperatives are, by default, for 

obligations).62  

1.2 What is Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah - Maxims of (Islamic) Law? (Best translated as Legal Maxims of 

Islamic Jurisprudence) 

Definition:  

 معرفة األحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

 
60  Al -Juwaini, Al-Varakat, (Beirut: Dâru't-Basha’yir, 1977), 114. 
61  Al Quran. (Translation)  Ministry of Islamic Affairs. (Madeena: King Fahad publication, 2002), al-Jumuʿa 62/9) 
62  Umar Sulaiman Al Ashkar, Al Walih fi Uṣūl al-Fiqh, (Kuwait: Dar Assalafiyya, 2004), 166. 
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“It’s the knowledge of understanding the practical-oriented legislative elements [i.e. belonging to 

Sharia other than that of Aqidah] using their clear evidence”63 

It primarily consists of principles that are required to the process of legislative decision making on the 

laws prescribed in the Holy Quran and Hadiths, by way of their interpretations and some other elements. ‘A 

firm decision, or a fact for that matter, will not be outweighed by a suspicious one’ is an example principle in 

this area of study. Now a rule on the basis of this principle using an example scenario is explained here:  

A man is heading towards Masjid while performed ablution to offer Maghrib Salah. He remains at the 

Masjid after offering Maghrib prayer and is willing to offer Isha subsequently. Once the time of Isha reaches, 

a suspicion arouses in his mind that whether the Wuḍū has broken. Now, how will this particular principle of 

Fiqh (the one given above) be deployed to tackle this situation? He is obviously very certain that he did 

perform Wuḍū but feels suspicious only on whether it has broken or not. As breaking of Wuḍū is yet to be 

proven, i.e. in a suspicion, he doesn’t need to perform Wuḍū again to offer Isha Salah.64 

In the situation described above, there is no doubt over whether he performed Wuḍū; but there is on 

whether it has broken. Hence, he can proceed to offer Isha prayer without performing Wuḍū again – it’s 

because a suspicion cannot overturn a firm and unsuspicious fact. As we mentioned earlier, these principles 

will govern the matters that are said to be Sharia rules (practical-oriented) such as that of Salah, Zakat, Fasting, 

and the like, not that of belief-oriented affairs.   

Here the former one (Uṣūl al-Fiqh – Methodologies of Islamic Jurisprudence) is reviewed in detail out 

of   the two major areas presented above. Overall, the Art of Fiqh is divided into two major segments: Uṣūl 

al-Fiqh and Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah – Methodologies and Principles of Islamic Jurisprudence, respectively. 

The difference between these two is presented using appropriate examples. Now it’s the time to thoroughly 

investigate the first segment.  

 

Chapter 2: Four Parts of Words in Holy Quran and Hadiths  

Here the study focuses on how to comprehend the wordings deployed in the Holy Quran and Hadiths. 

In a sense, this study will analyze the major aspects of linguistic elements, such as grammatical analysis and 

dictionary fundamentals, that are essential to fully understand the utterances of Allah (SWT) and His 

Messenger.  

It serves as the underlying platform for all the grammatical analysis necessary to ensure what, say, a 

verse of the Holy Quran exactly means. Ensuring a Quranic verse’s exact meaning would go through several 

considerations: whether the verse really denotes to the meaning as the way we interpret it; or our understanding 

has got anywhere near the intended meaning; or it refers to something other way around; or it extends to more 

than one specific meaning; and/or whatnot possible factors to ponder over. Thus, in the first segment of this 

work, Uṣūl al-Fiqh, the theme of discussion, or the subject matter, is set as ‘How the words of the Holy Quran 

and Hadiths are to be understood?’ 

A word is basically, divided, and looked, into four parts in terms of its semantic features:65 

1. ‘Amm – عام (General) 

2. Khass  – خاص (Special/Specific) 

3. Mustharak – مشترك (Combined Notion) 

4. Muawwal  

Each of these four concepts should clearly be examined in turn. In that way, the Khass  component is 

going to be analyzed in this this research. 

 

 

 

 
63  Wahba al-Zuhaili, Wajeez fi Uṣūl al-Fiqh (Damascus: Dar al-Fikr, 1995), 13. 
64  Mohamed Abu Zahra,Uṣūl al- Fiqh,(Cairo: Darul Fikril Arabi,1958),10. 
65  Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad, and Ahmad Bin Abi Sahl.  Usul  al-Sarakhsi.  V.1 (Beirut: Dârü’l-Ma’rifah, 1973), 

163. 
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Chapter 3: Khass in Detail – (Special or Specific) 

The concept of Khass is best understood by looking at its usage. That is, how words, or nouns for that 

matter, are specified to refer to proper nouns, collective nouns, concrete nouns, and so on. It helps to 

understand a Quranic or prophetic word in its specificity and the way in which it’s uniquely deployed in 

connection with grammatical terms. For example:  

• Ahmad is a proper noun. 

• Male, female, and horse are to deal with gender-specificity. 

• Human comes under the concept of ‘common gender’ in the language of Arabic. 

• Ignorance and knowledge are abstract nouns. 

 

[Of note, each one above has a lot to do with Arabic grammar, more importantly its ‘gender’ concept 

of nouns, to be fully understood.] 

Each one of these is unique. A word which specifically refers to one particular person or one particular 

group of entities, for example, Ahmad, male, female, humankind, and education, will come under this 

category. The words that are used, or uttered, in the Holy Quran and Sunnah in this way will leave no room 

for any disputes (or further arguments) and will be much clear to comprehend. There is, therefore, no ways to 

dispute whatsoever. This is because the names and words which will be used in such contexts will be quite 

specific, and the references to the individuals and groups will be made pretty categorical. Out of two persons 

(say, Abdurrahman and Ahmad), if, for example, an instruction says to give Ahmad one thousand rupees; 

there is no confusion at all over who is to be given the amount. Here the word usage is highly straightforward 

and emphatic. Now let’s look at some examples from the Holy Quran on this. 

 

Example 1 

When Allah (SWT) talks about the law regarding those who break an oath, He provides some expiation 

of breaking an oath.  

“… or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] – then a fast of three days [is 

required]”66 
In this verse, ‘three days’ has been specifically and unambiguously stated. It leaves nothing to take it 

to be four or two days to fast as expiation of breaking an oath. Anyone could in no way make it a dispute. The 

reason is that fasting for three days is quite emphatically specified in the verse above. So, this usage is what 

technically called as Khass (special usage). 

 

Example 2 

“For every forty sheep, one sheep is to be paid [as Zakat]”67 

From this Hadith, the rule concerning the number of sheep to be paid as Zakat (i.e. one) for every forty 

sheep is obtained. Here again the number ‘forty’ can never be understood as ‘thirty’ or ‘fifty’ and etc. The 

number of sheep to be paid, i.e. one, similarly, shall never be taken to be ‘two’ or ‘three’ by any means. Hence, 

this category of Khass  is one that refers to word usage containing no doubts whatsoever in their meaning and 

provides absolutely zero possibility to bring more than one meaning, or connotations, to such words. And 

rules that are formed on the basis of this sort of word usage will have no dilemmas in understanding.  

 

3.1 Arguments between the Hanafists and the Shafiates in understanding Khass 

There are a number of disputes on the subject of Khass between Hanafists and Shafiates68. The 

differences can be seen from instances such as what is to be regarded as the basis and what is conditional, etc. 

 
66  al-Māʾida, 5/89 
67  Muhammad bin Ismail Al-Bukhâri, Sahîh Al-Bukhâri, (Beirut: Dârü’l -Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), “The book of Zakat” 

h.1454. 
68  The word ‘Shafiate’ (pl. Shafiates) refers to the follower(s) or advocate(s) of Shafiʽi School. 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

285 

A few of them are discussed here. Hanafists state that when a law needs to be understood as Khass as an 

exception to ‘Amm, three basic conditions must be met.  

One: the specific law of Khass has to be unique.  

Two: the specific law of Khass should date back to the same period when the law of ‘Amm was 

revealed.  

Three: the specific law of Khass should be as strong as the law of ‘Amm is.69 

According to the Shafiates, Khass can come along with the law of ‘Amm or be separated, can be 

contemporary in the period or come later, can be an adjective (attributive) or the extent (al-Ghayah), and can 

be exceptional or conditional.70 

The law of Khass will become the exception to the rule of ‘Amm if there are two Naskhs subject to the 

three conditions stated by Hanafists above. Otherwise the two would be considered contradictory. The 

Shafiate’s position is the exact opposite. Although the law of Khass comes as an exception to the ‘Amm law, 

they will treat it as a Khass unless there is direct evidence showing the latter substitutes the former by means 

of Naskh. They do not consider this to be a contradiction in terms. The Shafiates consider the Khass law to be 

the interpretation of the ‘Amm law. For example, 

The hadith ‘For [crops] that are irrigated by rainfall, one tenth is due [as zakat]’71 

And the hadith ‘No Zakat is due on property mounting to less than five Uqiyas (of silver)’72 

Based on these hadiths, the Shafiates consider the first hadith as ‘Amm and the second hadith as its 

Khass interpretation. According to the Hanafists, however, the first hadith has to be abrogated as the second 

hadith succeeded it. Due to this, Imam Abu Hanifa was of the opinion that there was no Nisab for agricultural 

yields. 

The category of Khass is further divided into three subdivisions:  

1. Al-Mutlaq & Al-Muqayyad  

2. Al-Amr  

3. An-Nahy  73 

Let’s look at each subdivision in turn. 

 

Chapter 4: Al-Mutlaq & Al-Muqayyad  

In this compound, Al-Mutlaq refers to unrestricted, general type; and Al-Muqayyad does to something 

that is said with [somewhat] restriction. Below is the definition and explanation to what is exactly meant by 

Al-Mutlaq with some proper examples.  

The term Al-Mutlaq literally means absolute. Accordingly, the concept Al-Mutlaq can technically be 

defined as this: referring to the most realistic and general states of a thing [of or relating to a class] without 

distinguishing its characteristics. This very definition is what often given by most scholars and is, obviously, 

a realistic one too. As the source of religion depends upon the verses of the Holy Quran and sentences of 

Hadiths, there is always a need to understand both of them in two ways:  

 One is to deal with the meaning of the verse. 

 And the other is with that of its religious law: i.e. what does the law(s) derived stand for? (Aluka 

Network. 2008). 

Therefore, the proper understanding of a verse in connection with the religious law derived from it 

highly depends upon accurately interpreting its meaning that must abide by all the relevant principles. On this 

basis, we are going to survey the correct application of the concept Al-Mutlaq by way of some sensible 

examples in order to gain pertinent, and possible, laws from the scenarios discussed below.  

           

 
69  Muhammad Abu Zahra, Uṣūl al-Fiqh, (Cairo: Darul Fikiril Arabi, 1958), 163. 
70  Abu Zahra, Uṣūl al-Fiqh, 163-164. 
71  Muslim Bin Ismail, Annaisaaboori,  Sahih Muslim, (Lebanan: Dâr Al- Ibnu Hazm, 1997), “The book of Zakat”, h.1240 
72  Al-Bukhari, Sahîh Al-Bukhâri, “The Book of Zakat”, h. 1405. 
73 Aluka Network, About Mutlaq & Muqayyad, Acces: 14/Jan/2012, https://www.alukah.net/sharia. 
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Example 1 

A teacher, for example, requests one of their students, ‘Get me a pen!’ Here the noun phrase a pen will 

accordingly be analyzed as a Mutlaq interpretation. Asking for a pen in a general sense, i.e. without specifying 

its dimensional features such as size, length; or attributive features like blue, green, red, or black, will refer to 

any pen. A member of the noun class that represents pens in general will do.  

              

Example 2 

“And those who pronounce thihar [Zhihar] from their wives and then [wish to] go back on what they 

said - then [there must be] the freeing of a slave before they touch one another”74 

Here the expiation set by Allah (SWT) is to manumit a slave for pronouncing such words. As the verse 

reads the expiation is to be a slave in general, there is no room to argue whether which kind of slave. A slave, 

regardless of their religion, gender, and faith, will perfectly do the penance. So, the rule concerning the subject 

matter is taken using a general interpretation of the noun phrase a slave. When an object or an activity is 

referred to by a general word without specifying or limiting to any of its characteristics (grammatically, say, 

without any modifiers) the religious law will then be extracted in connection with the concept Al-Mutlaq. The 

process of religious legislation from the Holy Quran and Hadiths must abide by these rules.75 

Despite this situation, there are some other instances also found in the Holy Quran whereby Allah 

(SWT) has set freeing of slaves as expiation for some other offences. Out of which, some situations are given 

with general interpretation (i.e. no restrictions in defining the characteristics of the slave) and some others are 

given with some restrictions to define the characteristics of the slave(s) to be set free. One of the notable 

occurrences is one that refers to a believing slave. In such situations, consequently, the expiation is fulfilled 

only by manumitting a believing slave.  

Next, we will review what is referred to by the concept Al-Muqayyad.  

           

4.1 Al-Muqayyad  

It’s just the opposite of Al-Mutlaq. When a word (or a noun phrase for that matter) refers to an object 

or a concept regardless of its size (big or small), gender (masculine or feminine), color (black or white), faith 

(believer or non-believer) and apart from any specific restrictions; it is defined as Al-Mutlaq, as seen above. 

A word, on the other hand, given any specific traits in terms of its referent’s appearance, size, gender, or status 

of faith will be covered by the concept Al-Muqayyad. It is best understood when it’s correlated with the 

function of modifiers in a clause structure (syntactic structure). Words that are accompanied by any modifiers 

in their surroundings will have to be analyzed in this way.  

 

 Example 1 

A teacher, for instance, requests one of their students, ‘Get me a red color pen!’ Here the request is 

more specific and restricting. What made it so are the adjectives (in fact, an enumeration of adjectives: red 

and color) that which are placed in front of the noun pen. By the courtesy of these modifiers, a common noun 

(pen) becomes somewhat restricted (red color pen) in characteristic. As the word pen has become more 

restrictive and specific with the help of a couple of attributive adjectives, the noun phrase then is classified 

under Al-Muqayyad interpretation in the study of Fiqh. As a result, the student addressed in the directive must 

understand that the object requested is a red color pen, not just a pen.  

             

 Example 2 

“… And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave …”76 

Let’s study how a religious law could be obtained out of this verse.  

 
74  al-Mujādala 58/3 
75  Al Ashkar, Al Walih fi Uṣūl al-Fiqh, 161. 
76  al-Nisāʾ4/92 
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In Islam, expiation for killing a believer by mistake is to manumit a believing slave, as is evident from 

the verse above. Although there are some other occurrences in the Holy Quran which speak about 

manumission in conjunction with several other offences, this particular verse pronounces the law with a 

modifier in front of the noun slave: believing. In other words, the adjective (believing) gives a restriction to 

the word (slave) This rule is what referred to by Al-Muqayyad.77 

In the previous section, a similar situation was discussed, but a different law was formed. That is 

because the expiation for doing such error (pronouncing Zhihar, in precise) was referring to a common noun, 

a slave, i.e. without any modifiers associated with it. There was, in fact, nothing restricting the characteristics 

of the slave who could be set free. That is known as Al-Mutlaq in Uṣūl al-Fiqh. Now, in the context of this 

verse, the rule can’t be concluded by referring to any slave, considering the fact that it was given a modifier 

in front of it – a believing one. This way of interpreting a word is known as Al-Muqayyad in the science of 

Fiqh.  

 

4.2 Haml al-Muṭlaq ̔alā al-Muqayyad 

There is a difference of opinion between the Hanafists and the Shafiates as to the approach to this law. 

One rule that the Hanafists and the Shafiates follow to resolve this conflict is called haml al-muṭlaq ̔alā al-

muqayyad. 

The position of the Shafiates: They say that the basis is to understand the law stated in Muṭlaq the 

same as how it is stated in the law of Muqayyad. The position of the Hanafists: The basis is not to understand 

a law stated in Muṭlaq to be Muqayyad as long as there is no evidence of such an interpretation.  

A practical example of one of the disputes between Hanafists and Shafiates: 

Similarity in law (Huqm) and contradictory in Sabab in both Mutlaq and Muqayyad 

The Hanafists and the Shafiates contradict each other in this way. Shafiates say that when there is no 

linguistic evidence to represent Mutlaq, such sources should be approached in the same way as Muqayyad. 

But the Hanafists say that the source, which comes linguistically or through Qiyas as Mutlaq, cannot be 

understood as Muqayyad. For example: 

‘And those who pronounce ẓihār from their wives and then [wish to] go back on what they said - then 

[there must be] the freeing of a slave before they touch one another’78   

‘And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by 

mistake – then the freeing of a believing slave and a compensation payment presented to the deceased’s family 

[is required] unless they give [up their right as] charity’79 

The Shafiates state that although the manumission law (release from slavery) has come as Mutlaq 

concerning Zhihar in Al-Mujadala 58/3, the expiation mentioned in An-Nisa 4/92 concerning the 

manumission of a believing slave as compensation for unintentional murder has to be understood as Muqayyad 

as it has come as Muqayyad. 

Denial of Hanafists: As the Zhihar’s law does not have the severity as that of murder has, it cannot be 

given the same amount of penalty (i.e. the maximum penalty of release of a believing slave) which is imposed 

on murder. Punishments differ when crimes differ, according to Sharia. The reasons behind the disputes 

between the Hanafists and Shafiates in understanding the basis Haml al-Muṭlaq ̔alā al-Muqayyad can be due 

to contradiction in determining which Illah is, difference in the way the rule is enforced, and the difference in 

the conditions under which they set out to enforce this basic rule. 

 

Chapter 5: Al-Amr — Imperatives  

It’s, unquestionably, the most vastly discussed topic in the body of Islamic legislative studies and the 

most hugely contested one among scholars as well. The reason for such excessive arguments is mostly caused 

by the number of possible, yet different, degrees of understanding, which could normally be gained out of an 

 
77  Al Ashkar, Al Walih fi Uṣūl al-Fiqh, 161-162. 
78  Al Mujadala 58/3 
79  An Nisa 4/92 
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imperative. A verb in its imperative form, or mood, for example, could well go through several different 

interpretations to get to decide whether the command refers to an obligation (Wajib), or the state of Mubah 

(permissible), or that of Nadb (recommended), and/or whatnot possible instances. These terms and arguments 

are quite apparent and commonplace among Islamic jurists.  

Let’s analyze the verb do and try to identify the possible different opinions that it may subject to. When 

the imperative (do) is uttered at a man, without associating any supporting evidence (Qaraain)80 to specify its 

exact meaning, it would then be subject to many contests among jurists or scholars on what meaning the 

directive has been uttered. Before delving into that, some expert opinions are presented on how to get to decide 

the meaning of an imperative when some supporting evidence (Qaraain) is attached to it and when the other 

way around.   

The word Qaraain is the plural of Qarinah – technically it is translated to refer to supporting 

(extraneous) evidence on the books of Uṣūl al-Fiqh. That is, a phrase that normally points to a different 

meaning than that of the main clause of the sentence is referred to by the term Qarinah. This is the reason why 

it is being classified by Islamic jurists as a pointer that which points towards something, say, a subject matter. 

There are, of course, no notable differences in opinion among jurists to affirm the meaning to be a certain 

obligation (Wajib) when an imperative is accompanied by a piece of supporting evidence (Qarinah) that carries 

an obligatory sense. The other interpretations such as Mubah and Nadb are also treated with their respective 

sense: when the Qarinah denotes Mubah, the meaning is permissible; Nadb, recommended.81 

However, imperatives that come without having attached to any supporting evidence usually, if not 

always, go through numerous arguments about their specific meaning. I’ve listed out below more of the most 

famous ones.  

• One: It refers to Wajib. 

• Two: It refers to Nadb, meaning recommended.   

• Three: It refers to Mubah, meaning permissible: denoting an action as neither forbidden nor 

recommended.   

• Four: To remain in the state of Tawaqquf, meaning paused: denoting a state of not pronouncing 

any laws.  

Now we will review each one in turn. 

          To Interpret a Bare-Imperative as Wajib: This is about the standpoint of those who invariably 

interpret the imperatives that come without any supporting evidence to be obligatory (Wajib). 

Basically, an imperative that comes alone, i.e. having no supporting data, will denote a sense of 

obligation. Most scholars advocate the same ruling. The list of the scholars who emphasize this basic idea 

contains Imam Razi, Imam Shirazi, Imam Abul Husain al-Basri, and Imam al-Juwayni.82 

“We said to the angels, ‘Prostrate before Adam’; so they prostrated, except for Iblis”83 

According to this Quranic verse, the scholars, who treat imperatives in this way, argue that an 

imperative does always denote obligation, as is evident from how angles understood the directive as an 

obligation right away, and Allah (SWT) accordingly accepted them while criticizing Iblis for not obeying it.  

             

To Interpret a Bare-Imperative as Nadb: The viewpoint of scholars who treat bare-imperatives as 

Nadb (meaning, recommended) is discussed here. This way of treating bare-imperatives is very common 

mostly among some scholars who are known to be Mu'tazila. There is, however, no real significant evidence 

for this notion. They argue that the actions prescribed in such imperatives will highly be motivated towards 

performing them rather than leaving as a choice when they are given Nadb interpretation. Nadb basically 

 
80 (Let’s call such imperatives as bare-imperatives: the term bare-imperative is of our coinage. We have introduced this 

term to simplify our explanations. It’s, obviously, referring to imperatives that which have no supporting evidence or extraneous 

information (Qarinah) attached to them.) 
81  Adawiyya Abdul Jabbar, Qaraain Ad-dalaliy”, (Bagdad: Bagdad University, 2006), 1/7. 
82  Mohamed Ibu Najjar, Sharah al-Kawkabul Muneer, (Riyad: Ministry Awqaf, 1993), 3/39. 
83  al-Baqara 2/34 
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means there is no blame on a person for not doing an instruction, but they will be rewarded when is performed, 

on the other hand.  

They further comment that this notion would ever encourage anyone towards performing an instruction 

a bare-imperative. And this is unlike the idea of Mubah, in which no reward at all for doing or leaving a 

directive, as well as there is no encouragement towards enticing people to carry things out. Further, they refuse 

that there is no evidence whatsoever to take Wajib meaning to such imperatives, whereby they are treated as 

compulsory; and this Wajib interpretation will have no meaning after an imperative has already been 

stimulated by the Nadb rule.  

 

To Interpret a Bare-Imperative as Mubah: Here some expert opinions on treating a bare-imperative 

as Mubah (meaning, neither forbidden nor recommended) are investigated. Some scholars, especially from 

the school of Shafi'i, are found giving this type of explanation to such imperatives. Directives, in general, 

come in all three forms of the basic ruling: Wajib, Nadb, and Mubah. So it’s by no means acceptable to restrict 

them to the stage of obligation, particularly when they have no specific supporting evidence.  

As these bare-imperatives have no clear-cut stance [in meaning], it’s by no means reasonable to take 

them either as Wajib (obligatory) or Nadb (recommended) – those scholars argue. Further in their argument, 

by giving the notion to be permissible, bare-imperatives will automatically cover all of the three stages (i.e. 

Wajib, Nadb, and Mubah). 

 

To remain in the state of Tawagguf: Under this topic, we’ll be looking at the angle of some scholars 

who advocate remaining in the state of Tawaqquf (meaning paused). It’s mainly campaigned by a very few 

Shafi’i scholars, many of Ash'arite scholars, and some other notable individuals like Bāqillānī, Aammidi, and 

Al-Ghazali. According to these scholars, it’s best to remain silent (i.e. paused) than to utter a verdict on the 

rules of imperatives when they are not attached to any supporting evidence (Qaraain) that is required to specify 

in what sense they are used.  

Generally, imperatives are found in the senses of Wajib, Mubah, Nadb, and caution in the Holy Quran 

and Hadiths, but we can’t categorically figure them out once there is no vivid Qaraain found connected to 

them. Thus, to pause to not to give a verdict is far better in those circumstances. This is how the scholars 

advocating Tawaqquf defend their stance. 

Here we have presented all four major stances regarding imperatives (about what they imply), with 

some plausible comparisons in between. However, imperatives are used in 20 different senses in both the Holy 

Quran and Hadiths. Despite the four given above, they are used in the meanings of guidance, ethics, caution, 

contempt, supplication, humor, and so forth in the Holy Quran.  

An employer’s command towards his employees, say, do something, does always imply the meaning 

of obligation. The employees, accordingly, will have to pay the price in the event of not obeying so. This is 

the same with the imperatives that which occur in the Holy Quran and Hadiths. 
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Could Imperatives Be Taken in the Meaning(s) Other Than Wajib (Obligatory)? Generally, 

imperatives denote the sense of obligation (Wajib). For an imperative to be regarded in any of the other senses 

there has to be strong vivid supporting evidence implying a meaning other than Wajib. Majority of the scholars 

in this field go with this standpoint. The group called Lahiriyyah, however, denies this opinion. Imam Ibn 

Hazm states that to ensure that an imperative implies a meaning other than Wajib, we need some further 

evidence either from the primary sources (e.g. the Holy Quran and Hadiths) or that of Ijmāʿ.84 

The Chapter of the Imperatives Preceded by Preventives:85 There are some notable differences in 

opinion among the scholars on the imperatives that follow preventions (henceforth, the term preventive is used 

to denote a negative directive) in a verse or a sentence. What an imperative would mean if it comes after an 

action is already prevented in the same sentence is discussed here. 
 

The Position of Most Hanafists: An imperative that follows a preventive will not bring any new laws. 

It will not differ from the form in which it already was. If it was, say, one of the three positions: Wajib, Nadb, 

or Mubah, it will not change into another form after a preventive has preceded it. The Hanafi School 

(Madhhab) says so. Further they argue that a preventive that preceded an imperative implying Wajib 

denotation will not make any impact on it. The fact that an imperative following a preventive would by default 

imply Wajib is as same as that of how a preventive preceding an imperative would by default imply Haram. 

So, the Hanafists are contesting that how it would change its law from Wajib into Mubah when the imperative 

is not associated with any extraneous information. 

 The Position of the Majority of Scholars: 

To go with the law of Mubah is what advocated by most scholars, for the imperatives that come after 

a preventive? Some notable references are Imam Malik, Imam Shafi’i, Imam Ahmad, as well as a few Hanafi 

scholars. According to their opinion, the fact that the imperatives that follow any preventives don’t imply the 

sense of Wajib but that of Mubah is best understood when such instances in the Holy Quran and Hadiths are 

carefully studied. In a sense, semantically they don’t signify a sense of obligation in such occurrences in the 

Holy Quran and Hadiths.  

This verse, for example, 

 “And when the prayer [of Jumu’ah] has been concluded, disperse within the land and seek from the 

bounty of Allah”86 

  Does not signify that to remain at the Masjid after the Jumu’ah prayer is completely forbidden 

nor does it indicate that it is compulsory to go out when the prayer has been concluded. It’s, in fact, preceded 

by a preventive that it is forbidden to be outside when the Jumu’ah prayer is being held; thus, it obviously 

clarifies us that going out after offering the obligation is by no means offensive (Mubah: permissible).  

A similar situation is found in this verse too: 

“And also ask you about menstruation. Say, “It is a trouble. So during menses keep away from woman 

(without having intercourse). Do not go near them till they become pure” 87 

In which Allah (SWT) is making permissible for us to have sexual intercourse once women got purified 

from their menstrual period, after He made it forbidden to do so earlier in the same verse (via a preventive). 

So here the imperative ‘come to them’ does not signify an obligation: rather, it makes permissible to have 

sexual intercourse. That is, the imperative here denotes the rule of Mubah.  

 
84 Al-Zarkasyi, Abū Abdullāh. Al-Bahr Al-Muhit fi Uṣūl al-Fiqh. (Kuwait: Awqaf of Kuwait, 1992),2/112, Al-Ghazali. Abu 

Hamid. Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Uṣūl. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997), 1/54, Abdul Qawi, Sulaiman, Sharah 

Muktasar,(Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 2/370-373. 
85 Preventive: This word is used here to refer to imperatives that imply prevention via negation. This is achieved in 

English, for example, by means of a dummy do (and its variants) and some other mandative constructions, as in the clause ‘Don’t 

be afraid!’ In Arabic, it’s particularly achieved by one of the ‘preventive particles’ and some other mandative constructions that 

are semantically obvious to signify prevention.    
86  al-Jumuʿa 62/9 
87  al-Baqara 2/222 
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The Opinion of Imam al-Juwayni: When imperatives, with the command do, follow a preventive, they 

don’t carry a specific or limited meaning with them. Therefore, to remain silent (paused) is better in such 

circumstances – says Imam Juwayni. Further in his opinion, the well-known jurist, Imam Juwayni, states that 

while there is no categorical room to restrict an imperative to be either Wajib, Nadb, or Mubah, such 

imperatives shouldn’t be given a verdict and remaining silent would be the best and acceptable conclusion.88 

Do Imperatives Signify an Instant Command? There are some disagreements among scholars on 

whether a directive89 (coming with a do command) indicates an instant command (e.g. to be done right away) 

or that of could be done in due course too. According to the majority of scholars, such directives should be 

understood to have been meant for an instant command. The commands that Allah (SWT) pronounces towards 

us in the Holy Quran are according to the basis of this Quranic verse:  

“And hasten to forgiveness from your Lord”90 

The imperatives concerning Islamic laws, therefore, are handled with the sense of an instant command 

–those scholars state.  

Two types of opinion are popular in this regard: 

To further strengthen their point of view, they quote another Quranic verse, in which Allah (SWT) 

questions Iblis for not obeying to His command. 

 “What prevented you from prostrating when I commanded you?”91 

This question of Allah (SWT) towards Iblis clearly indicates that imperatives, in general, are used to 

denote an instant command92. Moreover, they argue that an imperative, for example, from a master to his 

assistant (such as, ‘Bring some water!’) would normally mean that some water must immediately be given, as 

is evident in most everyday conversations. Scholars such as Abu Ishaq al-Isbrani and al-Qali Abu Yafla have 

stated this.93 

However, Most of scholars, including Abū Ḥāmid al-Ghazālī, deny this idea. In their opinion, an 

imperative is not one that denotes an immediate command. It’s the subject matter, more or less the context, 

that determines whether an imperative denotes an immediate command or the other. On its own, the directive 

uttered only signifies the obligatory element in its semantic view.94 

What Number (of times) does Imperatives Indicate? 

This segment is dedicated to look in detail at the number of times [or how often] a command, which is 

stated in an imperative, has to be done, in order to fulfill what is meant in the imperative clause. We are going 

to investigate the very basic directive, do, for example, whether it indicates the mentioned activity in it must 

be done once or more than that. Scholars differ in this subject as well. When a directive comes with the 

command, do, it denotes once (e.g. the action referred to by the directive has to be done once). If it should 

denote more than once, the imperative should have been presented with other words that signify the number 

or frequency.  

The scholars, accordingly, consider the number of times (an action is done) to be one when the 

commands come without specifying the number. This is similar to as for how imperatives are taken for 

obligatory sense and instant command when they completely lack supporting evidence. Therefore, these 

scholars argue that the same is applied (i.e. to do once) when imperatives lack the information of how many 

times the action prescribed in the command to be performed. In the directive, ‘Give Mohammed 1000 Rupees.’ 

give once is what vividly understood under normal circumstances (or in everyday conversations). One who 

 
88  Abu al-Maali Al-Juwaini.  Al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh, (Beirut: Dârü’l -Kutub al-‘Ilmiyyah,1997),143-162 
89 Directive is another term for imperatives. 
90  Āl ʿImrān 3/133 
91  al-Aʿrāf 7/12 
92 The term instant command (or immediate command) refers to directives demanding an immediate response from the 

person(s) being addressed. 
93  Ibrahim Bin Ali Shirazi, El- Luma’ fi Uṣūl al-Fiqh, (Riyad: Darul Kataniya, 2012), 52. 
94  Al-Sarakhsi, Uṣūl Al-Sarakhsi. 2/112.  
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attempts to issue a directive to mean that Mohammed is to be given 1000 Rupees per month should incorporate 

the words ‘per month’ in their directive. 

As evidence to the opinion above, they quote a Hadith, in which whereupon the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said:  

“O people, Allah has enjoined Hajj upon you, so perform Hajj”  

One of his companions questioned the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص), ‘Is it every year?’ Then, in his answer, the Prophet 

  :used these wordings (ملسو هيلع هللا ىلص)

“Be content what I leave with you”95 

That is, to stop (or avoid) asking any further questions on the number of Hajj to perform once the 

Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) had defined that Hajj had been made obligatory for one time. The person who asked that question 

should have avoided asking it, was what the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) meant. Hence the scholars put their argument in 

connection with the Prophet’s ( ملسو هيلع هللا ىلص) words that if Allah’s Messenger (ملسو هيلع هللا ىلص) utters a command, that has to be 

understood (or taken) as once. 

The scholars who stick with the explanation above advance some Uṣūl principles in favor of their 

argument: primarily, ‘unless there is any limiting information, anything generally stated would remain 

general.’ 

But the opposing side objects that imperatives don’t signify whether they should be done once or more. 

In other words, those directives are not limited in terms of the number (of times the action prescribed should 

be performed). But still based on the nature of the command, how often the action is required to perform could 

be determined.96 

 

Chapter 6: An-nahy — Preventives  

In the Holy Quran and Hadiths, the laws of prevention, or things that are forbidden in the sight of Allah 

(SWT), are stated by means of preventives97. The forbidden things, or actions for that matter, are otherwise 

known as Haram in Islamic terminology. These preventives are normally identified by the expression, ‘Don’t 

do.’ Although this is the main expression to refer to the law of prohibition, there are some other expressions 

and constructions found in the Holy Quran and Hadiths indicating the same rulings. Some vivid occurrences:  

“Allah [SWT] prohibits doing immoral and sinful deeds” 

“Refrain from doing apparent and concealed sins” 

“It’s made forbidden [Haram] for you to eat dead [meat]” 

In the clauses above, the expression ‘don’t do’ is not found: yet they are semantically denoting the 

concept of Haram (prohibition). Since the expressions and clause constructions are quite evident to determine 

preventives, scholars don’t have a lot to analyze in this area. However, there are many notable researches 

conducted due to whether the instances of ‘don’t do’ expressions exactly refer to the concept of Haram. This 

is as same as the disputes we encountered in the previous lesson – Imperatives – where we discussed about 

whether imperatives denote Wajib or the other interpretations.  

Basically, it’s Haram for preventives, as for how Wajib for imperatives. When a prohibition is stated 

in a general sense, i.e. without any supporting evidence to grant an exemption to the basic rule, the preventive 

will then denote Haram. This is the common opinion of most scholars. Some scholars consider that the law of 

prevention does also have a state of degree other than its basic one, called Makruh, similar to that of 

imperatives, known as Nadb and Mubah. Again, as evidence, they present this Quranic verse:  

“O you who have believed, when [the Adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], 

then proceed to the remembrance of Allah and leave trade”98 

 
95  al-Bukhari, Sahîh Al-Bukhâri, “The Book of Hajj”, h.7288, Muslim, Sahih Muslim, “The Book of Hajj”,  h.1337, 

Thirmidi Abu Easa, Sunan Thirmidi, (Cairo: Lajnatul Ta’leef, 1970), “The Book of Hajj”, h. 2679. 

 
96  Jassas. Razi. Uṣūl al-Jassas. (Kuwait: Majlis Al-Nashrul Ilmi, 1996), 2/240-242. 
97 Refer to the Footnote 3.  
98  al-Jumuʿa 62/9 
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 Here notice the preventive99 clause, ‘leave trade.’ It has not been prevented here on the basis of Haram, 

but to avoid any disruption of any trade to offering the Salah. Therefore, this prevention has to be viewed as 

Makruh (disliked), rather than Haram.   

6.1 Immediate Refraining and Recurrence in An-Nahy  

The law of prohibition is slightly different from that of imperatives in terms of whether a person should 

immediately and fully refrain from a prohibited action or they could refrain from it up to a level and a number 

of attempts and so on. Upon subject to prohibition, an act is by default made prohibited with two meanings: 

one, to immediately refrain; two, no more recurrence. ‘Don’t commit a sin,’ for example, always indicates to 

immediately turn away from doing so and to be away from it for all time.   

Laws of Haram that are derived from the law of prohibition do not ever mean that a person could return 

to doing the same sin after refrained from it earlier. However, there are a few exceptions to this. Some 

preventives will be stated with some time limitations. And such are expected to be avoided only within the 

specified time frame. For example, it’s forbidden for women to offer Salah and Fasting until they get purified 

from their menstrual period. Once they got purified, the prevented actions will be back to the normal situation: 

in a sense, they will no longer be prevented from doing so. Similarly, the ones that which are prevented saying 

not to perform immediately could well take some time before get started.  

Despite these specific occurrences, general preventives which come without attached to any such 

further evidence and further constraints will always denote immediate refraining from and will be subject to 

all the time. 

 

Research Discussion  

The outcome of any study depends on the importance of the study, the scope of the study, the research 

problem, the gaps found in the literary review, and the questions arise following the review. According to that, 

it can be stated that this study has reached the desired outcome on the basis of its purpose, background, 

problems, and questions found in the literary review which are presented at the beginning of the study. 

It is important for any study to achieve its goal. However, no study can say that the facts discussed in 

the particular study are the ultimate results and findings of that particular topic. Depending on time and places, 

the conclusions of studies too may vary.  

So, the results and findings of this study can be considered as relevant, important and necessary to the 

current states of affairs. Moreover, it can be deemed to be a solution for some contemporary issues as well. 

Therefore, it is hereby recommended that it is more appropriate to organize the contents of the study 

and research methodologies according to the place, time, and context. It will pave the way for later researchers 

to identify the gaps that have gone unnoticed, and come up with novel solutions appropriate for their times. 

 

Conclusion to the Research 

In the field of Uṣūl al-Fiqh, a plenty of researches have been conducted on the topic of ‘Khass’ so far. 

However, it is evident that the research methodology used in this research is quite unique and different. 

The purpose of writing this research is not only to explain the Khass in Uṣūl al-Fiqh and its principles, 

but also to connect the younger generation with great works of early scholars. It is observed that the research 

has clearly presented the answers to the main questions posed in the subject area]. Several achievements have 

been made such as defining the topics related to the concept of Khass, facilitating the new generation by 

compiling all the related topics into a single research, simplifying the concepts so that researchers easily 

understand them, bringing the readers closer towards early texts, and implementing the theories by bringing 

in suitable practical examples. 

 
99 Syntactically, the clause ‘leave trade’ is an imperative one; but, semantically, as we have discussed above, a preventive 

one. It’s noteworthy that in English we don’t really distinguish between imperatives and preventives, but, in Arabic, particularly 

when it is related to Fiqh studies, differentiation between these two makes a huge sense.   
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The results of this study include the compilation of multiple topics related to the concept of Khass, 

such as Mutlaq, Muqayyad, Amr and Nahy, which are scattered here and there in the Uṣūl texts, into one 

single title with the help of various texts written by both early scholars and modern day scholars; facilitating 

the readers interested in this field by establishing the facts with practical examples; making the younger 

generation inclined towards early literature of this field of study by simplifying the subject; and approaching 

the laws embodied in the original text in-line with the fundamental Uṣūl principles rather than approaching 

the aforesaid in a superficial and syntactic manner. 
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(33) 

Ahmad Shaker AHMADI 

CHRONOLOGY OF BRITAIN’S DEMOCRACY 

BRİTANYA DEMOKRASİSİNİN KRONOLOJİSİ 

 

 

 

ABSTRACT 

Britain is one of the important countries with its history, culture, social and political term. Britain 

witnessed crucial dates that modified her governmental system and also experienced important events, which 

took the country to different dimensions. Britain through these events achieved the notion of becoming a 

democratic country. Britain is a good example of democracy and proper in process of democracy. When we 

observe it is history it is easily discover how influential it was in term of democracy to itself and a sample for 

other countries as well. She was first of all the birthplace of democracy, this for sure gives the country a credit 

to follow her as a model and also Britain was an evolutionary development state through its history. Britain 

was also the origin place of Industry Revolution, and by that revolution it changed the destiny of world 

economy. Beside these king of influential factors Britain saw crucial dates that took her through a modern 

state, such as glorious revolution which started the authority of Parliament or the Reform of Acts that 

gradually raised the right of vote for the people. 

In this paper I am going to follow the steps of the chronology of Britain through democracy and how 

Britain effects positively from these events and how long the process of democratization took?   

Keywords: Britain, Democracy, Modern State, Separation of Power, Policy-Making, State 

Organization. 

 

 

 

ÖZ 

İngiltere tarihi, kültürü, sosyal ve siyasi yapısı ile önemli ülkelerden biridir. İngiltere, hükümet 

sistemini değiştiren önemli tarihlere tanık olurken, ülkeyi farklı boyutlara taşıyan önemli olaylar da yaşadı. 

İngiltere bu olaylarla demokratik bir ülke olma fikrini elde etti. İngiltere demokrasinin iyi bir örneğidir ve 

demokrasi sürecinde uygun. Tarih olduğunu gözlemlediğimizde demokrasi açısından kendisine ne kadar etkili 

olduğunu ve diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ettiğini kolaylıkla keşfediyoruz. Her şeyden önce 

demokrasinin doğduğu yerdi, bu kesinlikle ülkeye onu model olarak izlemesi için bir kredi veriyor ve ayrıca 

İngiltere tarihi boyunca evrimsel bir kalkınma devletiydi. İngiltere aynı zamanda Sanayi Devrimi'nin çıkış 

yeriydi ve bu devrimle dünya ekonomisinin kaderini değiştirdi. Bu etkili faktörlerin kralının yanı sıra İngiltere, 

Parlamentonun otoritesini başlatan Şanlı devrim veya halkın oy hakkını kademeli olarak yükselten Kanun 

Reformu gibi onu modern bir devletten geçiren önemli tarihler gördü. 

Bu yazıda Britanya'nın kronolojisinin demokrasi üzerinden adımlarını ve Britanya'nın bu olaylardan 

nasıl olumlu etkilendiğini ve demokratikleşme sürecinin ne kadar sürdüğünü izleyeceğim. 

Anahtar Kelimeler: Britanya, Demokrasi, Modern Devlet, Kuvvetler Ayrılığı,  Politika Oluşturma, 

Devlet Teşkilatı. 
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INTRODUCTION 

The United Kingdom is an island country that is located in the northwestern coast of mainland Europe 

and it contains all of the island of Great Britain, which contains of England, Wales, and Scotland together with 

the northern portion of the island of Ireland. The name Britain is used to describe to the United Kingdom as a 

whole with the capital, London. In this paper we used the term Britain as shorthand to the United Kingdom of 

Great Britain as well as the Northern Ireland. 

Gradually Britain included some kingdoms to her kingdom and unified them. Through sixteenth 

century legislation unified England and Wales. Britain politically and legally added Wales with its 

administrative.  Scotland and England after 1603, the king James VI of Scotland expanded the English throne 

as James first, they both were ruled with unified kings. So on the both two of the kingdoms stayed apart. The 

separation of these two kingdoms continued till the occurrence of the Act of Union in 1707. In the following 

year the two separated parliaments of these kingdoms had been switched to a single parliament of Great 

Britain. (table 1.1). 

 
Britain through history was extremely sufficient and witnessed and experienced crucial dates in her 

history. These important events are including the restriction of the King from the feudal barons by making 

Magna Carta which was a historic statement against the monarchy for the rights of a political community also 

it lead the world toward the constitutionalizing as well as to preserve people from the abuses and cruel act of 

states power. Being as the birthplace for democracy also took give the country a high prestige in world history 

and the occurrence of Industrial Revolution that affects domestically and internationally to all around the 

world. Britain was also the country that used the term of parliament for the first time and made their 

parliamentary democracy. We had little bit information about Britain, and now we are going to focus on our 

main topic that embraces the question as:  how chronologically democracy adapted in the Britain?  

 

Britain toward a Modern State   
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The Royal control has been growth by 1066 right at the time when the King John -who he was one of 

the feudal barons and ruled from 1199 up to 1216- attractiveness started to decline. . By the following 1215 

feudal started to force him to agree on some privilege. Those concessions were to protect the rights of feudal 

landowners from misusing of royal power. These restrictions for king to not abuse in the name of royal power 

were portrayed in the Magna Carta or so called the Great Charter.   

King John of England was about to encounter with a rebellion from the barons. With pressures from 

feudal barons the king had been agreed to a charter of liberties the Magna Carta. The carter directly didn’t 

apply but together with the following carters in 1216 and a year later in 1217 and latterly in 1225 made the 

common law. This Great Charter made him as the first king with the rule of law. Magna Carta was a historic 

statement against the monarchy for the rights of a political community also it led the world toward the 

constitutionalizing as well as to preserve people from the abuses and cruel act of states power. Later on, the 

King for receiving the barons’ agreements and satisfactions about the taxation, he called them for gathering. 

This coming together is counting as the concept of Parliament contemporarily and the using of Parliament as 

a term has been used for first time in Britain was in 1236 and throw the fifteenth century Parliament had 

achieved the right for make laws.  

After fifteenth century Britain had entered to a chaotic period in sixteenth and seventeenth centuries. 

These two centuries was embroiled such as national rivalries and religious conflicts together with conflicts of 

Parliament with the rulers. The struggles led to occurrence of civil wars. By 1688 it also resulted to discharge 

the King James 11 from power which this removal of the king seen as a thriving revolution in the history of 

Britain. This Glorious Revolution in 1688 put an end to the long term of religious conflict by modifying of 

the Protestant William and Mary, that guaranteed the dominance of the Anglican Church or the Church of 

England, instead of Roman Catholic James II and the Anglican Church is still the official church of Britain. 

At the begging of eighteenth century a simple form of parliamentary democracy had emerged. Subsequently 

after the Glorious revolution Britain entered to industrial revolution. Industrial revolution affected almost in 

all aspects of the country especially in democratization process. The Industrial Revolution mostly after the 

middle of eighteenth century included a vast enlargement of manufacturing production as well as 

technological renewal. The revolution didn’t only touch the technology and manufactory products it also 

enforced the reforms in socially and economically. These changes made advantages in Britain’s 

democratization and changed the way of their lives. 

Beside all the positive side of the industrial revolution, it also caused some problems and revolution 

had been criticized those labors lost their jobs and those who were landholders already lost their wealth. 

Machinery of industrial revolution replaced with the skilled craft employers and made them unemployed and 

poor.  It also affected the life style of English people; day-by-day improving in standard of living 

industrialization often interrupted the lives and shattered old ways of life. Britain was relied on supplying raw 

materials and transferred big amount of finished goods throw the sea and all the vast amount of trades was to 

foreign markets, not domestic consumption. This international trade made England the dominant military and 

economic world power and these activities caused an economic growth to almost one quarter of all world at 

1870.    

Later on, Britain witnessed the Queen Victoria’s era, whom she ruled around 50 countries. In her realm 

she almost ruled 25 percent of the world in her colony. Britain was an hegemonic power in that contemporary 

time by controlling her alliances and being a big supplier and exporter of goods to the world.  In debate of 

democratization process the industrial revolution enhance the rights of people by attending of citizens in 

business stuff. The Industrial Revolution enhanced the economic power of businessmen and industrialists, 

which was in hand of landowners. This switching power from landowners to businessmen started another 

significant pace through democratizing the country. By including of people in business activities it compels 

the parliament to enlarge the right of votes. This enforcement by the people resulted with the Reform Act of 

1832. The Reform of Act gave possibility to for middle class to attend in voting. This Act only raised two 

percent, from five percent to seven percent.    
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With Parliament under considerable pressure, the Reform Act of 1832 extended the vote to a section 

of the (male) middle class. The Reform of Act was the beginning of rising for people in voting issue, then 

other action also caused for much more attending of electorate in decision making of government for example 

in 1876 The Representation of the People Act which raised the participations to 16 percent and then the 

Franchise Act of 1884 at almost increased twice. And in 1918 by The Representation of the People Act all 

adult men and women over age thirty found the right to vote. The development of the state was the starting 

point as it expanded its direct responsibility for the economy and social welfare. Subsequently, Britain entered 

to the world war period. In World War one from 1914 to 1918 country’s economy had been increased and 

Britain took control of numerous industries, including railways, mining, and shipping and together by doing 

these Britain was also controlling the costs, restricted the flow of capital abroad, and channeled resources into 

war production.  Britain was not only active during the war but after the war she was still at the pick in 

organizing and controlling the industry.  

In 1930s the Great Depression and the World War two in 1939 to 1945 was period of tensions between 

free market principles and interventionist practices. After experiencing the World War One, the Great 

Depression and World War Two Britain witnessed the term Collectivism when most Britons and all major 

political parties agreed on it that government has to took mission of narrowing the distinction between rich 

and poor together with providing for basic necessities for public education, in health care, fighting with 

unemployment, helping poor, and other factors for social welfare. The collectivism took the society to a crisis 

in 1970s and this downturn in economy brought the Margaret Thatcher on the ground. He became the leader 

of Conservative Party in 1975 and he blamed the collectivism had weakened British industry and he believed 

on powerful with self-serving unions to hold the country for ransom and had believed on decreasing the taxes 

with the social services together by motivating the private sector. Margaret Thatcher then replaced by John 

Major (1990-1997).  

Afterward, the New Labor’s third way came to attention. The Labor Party is now trying to moderate 

the system of the state. This Third way was an alternative to Thatcherism and the collectivism of traditional 

Labor. They had been Rejected interest-based politics and won in 1997 with support from across the 

socioeconomic spectrum. They were highly focused on partnership with business and deny the historical ties 

with trade unions under the leadership of Tony Blair and Gordon Brown. But soon after Labor took the control 

Blair and Brown eventually became opposite rather than cooperating.  Brown in charge of domestic affairs 

Labor won general elections in 1997, 2001, 2005 and replaced by Brown as Prime Minister in 2007. Then 

Brown lost in May 2010 general elections. Shortly the election at May 2010 resulted with the inventing of a 

hung parliament. This hung parliament was called because after a general election when no party can by itself 

control a majority of the seats in parliament. This result was a stretch for the Conservatives and the Liberal 

Democrats to form a government and the Conservative and Liberal signed coalition agreement.  Finally, this 

act’s outcome was the creation of what they called the big society. 

 

Governance and Policy-Making 

Britain had its effects in controlling and managing the inside and worldwide challenges. As when see 

that after the Second World War Britain received right to be part of the United Nation in Security Council as 

its permanent member and the “new world order” (winners of the world war).  Secondly Britain’s draw the 

attentions by her strategies applied for governing the world economy such as the Industrial Revolution and 

the laissez-faire or less-is-more. The vigorous political influence of the democratic idea, the universal appeal 

of core values together with parliamentary democracy, which was first, used in this territory. And beside all 

of them the collective identities that was to maintain the political goals, and face their status as political 

domestically and internationally.  

Under title of government and policy making the crucial factor is the constitution, which in Britain the 

constitution is a little different. The constitution is unwritten in Britain, and what is what make its constitution 

considerable in term of its form and its age as well. As we said it has an unwritten constitution it means that 

there is no formal written constitution and also has no unified and authoritative text as one to describe the 
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status that are higher than ordinary rules and are not easily changeable, unless they are changeable by selected 

part of the state’s government. The countries constitution is more like a set of statutory law or the act of 

parliament, convention and common law and the qualified hermeneutics.  

In debate of having unwritten constitution, it doesn’t mean the absence of a constitution in form of 

government but it has a authoritative treatises and the acts of parliament is written that describes the political 

framework of the state and the acts are explaining the authority of parliament and its relations and the Bill of 

Rights of 1689 helped define the relationship between the monarchy and Parliament. Actually the constitution 

of the country is proportionally written and not codify.   

 

Britain’s State Organization:   

The crucial element in countries structural framework is the parliament. Britain is a parliamentary 

democracy and a monarchy constitution in which Parliament has the authority to abolish or build a law and 

no legal branches of government such as the judiciary power nor the executive power has the power to limit 

the parliaments actions or abolish the Parliament. In such form of government (parliamentary democracy) the 

prime minister is only responsible to answer to the House of Commons. They elect the prime minister and 

they have the power to even overthrow the Parliament. The power of parliament was unrestrained but they 

brought some limits when Britain joined the European Union and accepted the norms of the general European 

standards in case of Parliament.    

(Table 2) 

 
Further, as its also well described above (table 2) Britain was a unitary state for a long period and it 

began for opposition of federal system. 

Also, Britain is a constitutional monarchy and the Parliamentary sovereignty and democracy together 

with the cabinet of the government create the fundamental structure of the British government. Britain at her 

national level has a system of fusion of powers, which means that the Parliament has power over executive 

legislative and judicial. Parliament also comprises the monarch in its two houses: House of Commons and the 

House of Lords.  

The British cabinet carries several constitutional responsibilities such as collective decision-making in 

which it forms, guide and shape the cabinet and takes responsibility for government and as the main principle 

the cabinet of government, however, has crucial junctures as observer more in principle than practice and the 

Prime ministers cannot deny the cabinets (like U.S. presidents). As an overview to the separation of power in 

the United Kingdom we can generalized it as the classic division of the tree branches of power to executive, 

legislature and judiciary in which all the tree branches have their own authority and charges independently. 
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As the logic of the separation of power is to avoid the situation that one branch attempt to intervene in other 

one in order to limit their activities and to check and balance. According to a strict interpretation of the 

separation of powers, none of the three branches may exercise the power of the other, nor should any person 

be a member of more than one of the branches but not as an extra ordinary situation some branches has to 

share some of his authority with an institution in the state in some content and it accurse in Britain. 

The executive branch in United Kingdom that prepares and applies the policy is consisting of the 

Crown itself together with the government that compromising the Prime Minister and its Cabinet. The other 

branches of the state such as legislative power or the countries parliament is consisted of the two houses: the 

House of Commons and the House of Lords and its judiciary branch includes the judges of the tree jurisdictions 

which controlled by the supreme court of the country.  

 

CONCLUSION 

To summarize, Britain is the best example in case of democracy and democratization process together 

with how significant the country is for comparative politics as well. Well Britain as we know is the origin 

place of democracy. Through its history English people do their best to abolish the autocratic system and 

brought freedom of choice and right of vote for every social classes. We can mention the chronology of 

democratization with Magna Carta, which was a historic statement against the monarchy for the rights of a 

political community also it led the world toward the constitutionalizing as well as to preserve people from the 

abuses and cruel act of states power which so called Greater Charter as well.  

Also, Britain the first who invented the term of Parliament that the King for receiving the baron’s 

agreements and satisfactions about the taxation, he called them for gathering and this coming together is 

counting as the concept of Parliament contemporarily and the using of Parliament as a term has been used for 

first time in Britain was in 1236 and throw the fifteenth century Parliament had achieved the right for make 

laws. The occurrence of Glorious Revolution in 1688 was also effective in the process, in which it put an end 

to the long term of religious conflict by dominating the Anglican Church or the Church of England which is 

still the official church of Britain. Industrial Revolution also influences the destiny of country especially in 

term of economy. The revolution caused for raising the voice of businessmen for achieving their rights and it 

switched the power from rich landowners to businessmen and invented a new social class. Such events and 

dates helped the country to reach for democracy and avoid the abuses and authoritarian regimes.  
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Alhassane BAH100 

TÜRKİYE'DEKİ GENÇ SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN KİMLİK ve ENTEGRASYON SÜRECİ 

IDENTITY and INTEGRATION PROCESS FOR YOUTH SYRIAN REFUGEES IN TURKEY 

 

 

 

ÖZ 

Bu nitel araştırma, göç yollarının entegrasyon ve kimlik hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı 

olabileceğine odaklanmak ve ayrıca kimlik durumlarının çeşitli sosyal ağlar, özellikle mevcut durum, okul 

entegrasyonu üzerindeki etkisini anlamak için genç mültecilerin söylemlerini kullanarak genç Suriyeli 

mültecilerin kimlik ve entegrasyon sürecine odaklanacaktır. Göçmenlerin günlük hayatında aile ilişkileri, 

göçmenlik durumlarının etkisi kadar, akranların seçimi ve gelecek için kurulacak ilişkiler ve vizyon da 

önemlidir. Buna ek olarak, bu araştırmanın amacı, genç mültecilerin yaşam gerçekliği, göç yörüngeleri ve ev 

sahibi topluma (Türkiye) entegrasyon projeleri üzerinden kimlik süreçlerini analiz ederek daha iyi anlamak 

ve mülteci olarak harekete geçirilen kimlik stratejilerini tanımlamaktır. Bir gencin Türkiye'deki farklı yaşam 

alanları içindeki kimlik sürecini anlaması nasıl mümkün olabilir. 

Görüşme verileri, vakaların benzersizliğini gösterecektir. Ancak, göç ve entegrasyon projesi 

çerçevesinde, sancılı göç yörüngeleri, Türkiye'deki sosyal ve eğitim yolundaki zorluklar ve tekrarlayan 

kısıtlamalar durumunda zorlukların üstesinden gelme yeteneği gibi bazı eğilimler ortaya çıkıyor, bu makale 

beş ana bölümden oluşmaktadır. Başlangıçta bu konu, literatürün gözden geçirilmesi ve araştırma sorularının 

formülasyonu yoluyla araştırma nesnesinin bağlamsallaştırılmasına odaklanacaktır. Ardından, teorik çerçeve, 

araştırma hedeflerinin izleyeceği araştırma konusunun temelini oluşturan teorik kavramları tanımlar. Üçüncü 

adımda, metodolojik çerçeve araştırma sorusunu yanıtlamak için seçilen yöntemi sunacaktır. Bölüm 4, verileri 

sunarak sonuçları sağlar. Son olarak, son bölüm makalenin genel sonucu olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Genç, mülteciler, kimlik, entegrasyon. 

 

                                                             ABSTRACT 

This qualitative study will focus on the identity and integration process of young Syrian refugees, using 

the rhetoric of young refugees to focus on how migration routes can help them achieve their integration and 

development goals. identification. • Understand the impact of identity situations on the various social 

networks, in particular the current situation, school integration. The impact of family relationships on their 

immigration status, as well as peer relationship choices and future visions. In addition, the objective of this 

study is to better understand the reality of young refugees by analyzing their migratory trajectories and their 

identity processes of integration into the host society (in Turkish) and to describe identity strategies as 

refugees and the mobilization of refugees. Young people discover the identity process in different living spaces 

in Turkey. Interview data will reveal the uniqueness of the case. However, within the framework of the 

Immigration and Integration Project, trends have emerged, such as the painful immigration trajectories, the 

difficulties of Turkey's social and educational path, and the ability to overcome difficulties in the face of 

repeated constraints, and this article will consist of five main parts. Initially, this subject will focus on the 

contextualization of the research object through a review of the literature and the formulation of research 

questions. Next, the theoretical framework describes the theoretical concepts that form the basis of the 

research topic that the research objectives will follow. In a third step, the methodological framework will 

present the method chosen to answer the research question. Section 4 provides results by presenting the data. 

Finally, the last section will be the general conclusion of the article. 

Keywords: Youth, refugees, identity, integration. 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca bireyin toplum içinde varlığını sürdürmesini tehlikeye atan bir takım kritik 

olaylara rastlamak mümkündür. İnsanlığın diktatörlük rejimleri, soykırımlar, terörizm, darbeler gibi önemli 

ve istikrarsızlaştırıcı toplumsal ve siyasi trajedilerle boğuştuğunu anlamak için son elli yıla bakmak yeterlidir. 

Bu aşırı çatışma durumları, birçok insanı kritik hale gelen bir gerçeklikten çekilmek için göç etmeye 

yönlendiriyor. Zorunlu göç, salt geçen yüzyılın hatıralarıyla bağlantılı olmasa da, uluslararası toplumun 

mülteciler konusunda ilk kez bir araya gelmesinin ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu 

anlaşılmalıdır (Legault, 2000; Nations United, Mülteciler ve Cutts Uluslar Yüksek Komiserliği, 2000).  

Kendini mülteci bulmanın sonuçları yoktur: Bu durum hem menşe ülke içindeki travmatik 

deneyimlerden (savaş, organize şiddet, tecavüz, işkence, vb.) kaçma ihtiyacını, hem de güvenlik nedenleriyle 

ev sahibi toplumda şok etkisi yaşamayı gösterir. Mülteciler, gerçekten bunu yapmayı seçmeden kendilerini 

göçmen olarak bulurlar. Hazırlık eksikliği nedeniyle, ev sahibi ülkeye entegrasyon zor olabilir ve kişinin yeni 

toplumdaki yerini ve değerlerini sorgulamasına yol açabilir. 

Türkiye'de mültecilerin yerleşimi (temel ihtiyaçların karşılanması) ve korunmasına verilen önemin 

yanı sıra bazı çalışmalarda göç konularına verilen kapsam rağmen, bu konuda çok az araştırma var. Genç 

mültecilerin statüleri, ister okulda ister toplumda olsun, ev sahibi topluma tam katılımın önünde büyük bir 

engel teşkil edecektir. 

Ayrıca, psikiyatrist Cécile Rousseau'ya göre, göç, ruh sağlığı için bir risk faktörü oluşturmaz. Yeni 

gelenlerin esenliği üzerinde etkisi olacak olan daha çok sosyal ve kültürel göç bağlamıdır. (Cécile Rousseau, 

1997). Ancak, mültecilerin göç ve kimlik projesine ilişkin bilgilerin sınırlı kaldığını not ediyoruz. 

Mülteci sayısının yarısını temsil etmelerine ve savunmasız bir grup olarak kabul edilmelerine rağmen, 

aynı durum mülteci çocuklar ve ergenler için de geçerlidir. 

Zorunlu göç, kendi içinde çeşitli parametrelerin dikkate alınmasını gerektiren karmaşık bir olgu 

olduğundan, bu genç mültecilerin hem geçmişine hem de geleceğine odaklanarak bu karmaşıklığı çok boyutlu 

bir değerlendirmeyle kavramak, hem göç projesiyle hem de bu karmaşıklığı çok boyutlu bir bakış açısıyla 

kavramak açısından önemlidir.  

Bu entegrasyon projesi aynı zamanda kimlik sürecinin farkında olmayı da gerektirir. Bunu yapmak 

için, bu nitel çalışma, göç yolculuklarının hem entegrasyon projelerini hem de kimlik projelerini nasıl 

etkilediğini anlamak için bazı genç mültecilerin söylemlerine bakmayı önermektedir. 

Onların tanıklıkları iki amaca ulaşmamıza izin verecek: göç yörüngelerini tanımlamak ve göç 

yörüngeleri ve ev sahibi topluma (Türkiye) entegrasyon projeleri aracılığıyla kimlik süreçlerini analiz ederek 

genç mültecilerin gerçekliğini daha iyi anlamak.  

Bu makale beş ana bölümden oluşmaktadır. 

İlk olarak, literatür taraması, çalışmanın nesnesini bağlamsallaştırmaya ve araştırma sorusunu sunmaya 

odaklanır.  

Ardından, teorik çerçeve, araştırma hedefleri tarafından takip edilecek olan araştırma konusunu ima 

eden teorik kavramları ortaya çıkarır. 

Üçüncüsü, metodolojik çerçeve, araştırma sorusunu cevaplamak için seçilen yaklaşımı sunar. 

4. Bölüm sonuçları sağlar. Son olarak, son bölüm genel sonuca ayrılmıştır. 

 

Literatür Taraması 

Göç deneyimi tarihte yeni değildir, deyim yerindeyse toplumların kökenini oluşturur (Guilbert, 2005; 

Lafortune, 2006). Bununla birlikte, çağdaş gerçeklikler, göç türlerinin (ekonomik, gönüllü, zorunlu) ve 

yörüngelerin karmaşıklaştığını göstermektedir (Guilbert, 2005). Çoğu durumda, artık "a" noktasından "b" 

noktasına kesin ve tamamen organize bir şekilde, tek yönlü göç hareketleriyle başlamak söz konusu değil, 

daha sık çift yönlü veya dairesel olan yörüngelere geçtik. esas olarak mülteciler ve sığınmacılar için geçerlidir. 

Ayrılış koşullarıyla birleştiğinde, göç yolculuğu zor olabilir ve sürgünü nadiren hazırlayabileceği 

risklere maruz bırakan olaylarla dolu olabilir (Legault, 2000). Bazı durumlarda, bir mülteci kampındaki 
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yaşam, göç hikayesine katkıda bulunur ve yas da dahil olmak üzere travmatik olaylar yaşama potansiyelini 

artırır. 

Bir aile üyesinin ayrılması, kültürel veya ilişkisel simgelerin kaybı, maddi malların terk edilmesi, yas 

gibi nedenlerle göç öncesi, ve göç sonrası mültecilerin göç deneyiminin bir parçasıdır. 

Gönüllü yerinden edilme durumunda da kayıp kavramı olmasına rağmen, farklı biçimlerde yas 

özellikle zorunlu göç sırasında vurgulanır, çünkü ayrılma çoğu zaman geri alınamaz (Legault ve Rachédi, 

2008). 

Göç dönemi aynı zamanda önemli kayıplarla da işaretlenir: yaşam alanı, mahremiyet ve hareket 

özgürlüğü kaybı, bir kişinin kendi kaderi üzerindeki gücünün kaybından bahsetmiyorum bile, mülteci 

statüsünün de kendisi tarafından kabul edilme beklentisiyle yaşayan mülteci, uzun vadede yerleşebileceği 

üçüncü bir ülkeye gitmek ister. (Legault, 2000, s. 114) Sürgün, kişinin anavatanının dışında başka bir yere 

sığınmak için mutad mesken bölgesini terk etmesini zorunlu kılan belirli bir durumdan kaynaklanır. 

Sürgünün pek çok olası nedeni arasında savaşlar ve silahlı çatışmalar ve bunların yansımaları en 

önemli nedenler arasındadır. Bir savaşın veya herhangi bir şiddet durumunun ağırlığını ve sonuçlarını başka 

bir silahlı çatışmayla kıyaslamak zor olsa da, bunların sonuçları büyük çeşitlilik, farklı sonuçları olan sürgün 

kaynaklarıdır. Bu nedenle, yerel savaşların ve çağdaş silahlı rekabetlerin riskleri, büyük dünya 

savaşlarınınkiyle aynı değildir (Agier, 2002, 2008). 

Uluslararası açıdan, zorla yerinden edilmiş kişilere yönelik insani müdahalelerin gelişmesinden bu 

yana, sürgünün başlangıcındaki sebeplerdeki değişikliklere bağlı olarak mültecilerin sayısında bir artış ve 

durumlarında bir evrim gözlemlenmektedir (Lacroix, 2003). 

Mevcut çatışmalarda nedenlerin dağılımı, çatışmaları daha ölçülebilir hale getiren siyasi bir 

istikrarsızlık ve bazı durumlarda sürgün sorununu karmaşıklaştıran ekolojik felaketler var (Legault, 2000). 

Burada anladığımız şekliyle zorunlu göç, herhangi bir doğal düzensizliğin neden olduğu yerinden 

edilmeleri doğrudan ifade etmez, ancak siyasi veya ideolojik düşmanlıklara eklendiğinde, göç yörüngesinde 

ve daha sonra entegrasyon projesinde bir etkisi olabilir (Agier, 2002). . 

Zayıf ya da güçlü, bir faktörün asla tek başına gelmediği anlaşılmalıdır. Bir popülasyonun kökünden 

sökülmesi hem ani hem de aşırı tetikleyici bir olay tarafından hızlandırılabilir, ancak sosyal dokuyu kademeli 

olarak istikrarsızlaştırarak daha müdahaleci ve sinsi bir şekilde de gerçekleşebilir. 

Hikâyelerin heterojenliğine, kaçma nedenlerine ve izlenen yollara rağmen, zorla yerinden edilme 

mağdurlarının ortak bir zorunluluğu var, onları evlerinin dışında, bekleme yerlerinde hayatta tutmak (Agier). 

 

Araştırmanın önemi ve amacı 

Literatür taramasında gördüğümüz gibi, dünya çapında genç mültecilerin karşılaştığı sorunları ve 

zorlukları belgeleyen birkaç çalışma var. Bu belgelerin önemi, ikincisinin savunmasızlığından ve sorunlarını 

çözmek için gereken aciliyetten kaynaklanıyor gibi görünüyor. 

Ancak, genç göçmenlerin durumuna ilişkin çalışmaların aksine, Türkiye'deki genç mültecilerin 

entegrasyonu ve kimliği konusunda birçok derinlemesine çalışma bulunmaktadır. 

Bu nedenle, sürgün bağlamı göz önüne alındığında, genç mültecilerin göç projeleri ile kimlik süreçleri 

arasında nasıl bağlantı kurdukları ve özellikle göç sonrası deneyimleriyle bu gençlerin hangi kimlik 

stratejilerinin daha fazla harekete geçirildiği merak edilebilir. 

Gerçekliklerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, bu grupla müdahalenin iyileştirilmesine yardımcı 

olabilir. Bu, genç mültecileri farklılıklarıyla damgalamak değil, göç ve kimlik sürecinde mülteci olmanın 

getirdiği zorluğu kavramak meselesidir ki bu, bu araştırmanın amacı göç yörüngeleri ve ev sahibi topluma 

entegrasyon projeleri aracılığıyla kimlik süreçlerini analiz ederek genç mültecilerin analizi gerçeğini daha iyi 

anlamaktır. 

Türkiye'deki farklı yaşam alanlarındaki kimlik sürecini anlamak için mülteci ve genç olarak harekete 

geçirilen kimlik stratejilerini betimler. 

 

Araştırmanın problemi ve alt problemi 
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Girişin başında da belirttiğimiz gibi, dünyada insanlar sürekli hareket halindedir. Diğerleri kendi özgür 

iradeleriyle hareket ederler ve diğerleri savaşlar veya kıtlık nedeniyle memleketlerini terk etmek zorunda 

kalırlar ve bu gençlerin durumudur. Yıllar önce ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler ve şüphesiz 

diğerlerinin de bugün 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye doğru yöneldiğini 

görüyoruz, bu aynı zamanda bir ülkeye göç edersek hukuka ve usule uyum sağlamamız gerektiğini de ima 

ediyor. Orada bulduğumuz bu toplumun yaşamının diğer bir sorunu da bu mültecilerin uzun vadede 

yerleşmelerinin Türkiye'deki demografiye, etnik ve mezhepsel dengelere etkisi Türkiye'de bir başka tartışma 

konusudur. 

Suriyeli mültecilerin ezici çoğunluğu, çoğu Türk gibi kesinlikle Sünnidir. Ancak bu ihtimal, 

temsilcileri Erdoğan'ı Suriye ihtilafında Sünni bir politika izlemekle ve Sünni mültecileri desteklemekle 

Türkiye'de Sünni üstünlüğünü güçlendirmekle suçlayan Türkiye'deki Alevi azınlığı korkutuyor. 

Türkiye, ister Arap, ister Kürt, ister Sünni, ister Ezidi, ister Hıristiyan olsun, tüm mültecileri kabul 

ediyor, ancak Suriye'deki savaştan kaçanların ağırlıklı olarak Sünniler olduğu bir gerçek. Krizden önce 

Türkiye'de %2 Arap vardı. Yeni gelenleri entegre ederek bu sayı %3'e çıkabilir. 

 

TEORİK ÇERÇEVE 

Bu çalışma, sürgün bağlamında kimlik ve kimlik stratejileri başta olmak üzere araştırma sorusuna 

ilişkin anahtar kavramlar etrafında teorik bir temel oluşturmaktadır. 

Birinci nokta, esas olarak kimlik kavramına ilişkin çeşitli yazıları, ergenlik dönemi ve sürgün 

dinamikleri ile paralellik kurarak ele almaktadır. 

İkinci bölüm, metodolojik çerçeveyi başlatmak için araştırma sorusunu son olarak hatırlamadan önce 

teorik çerçeveyi sentezlemek için anlamlarını ve tipolojilerini ele alarak kimlik stratejileriyle ilgilenir. 

 

SÜRGÜN ve KİMLİK 

Bu bölümde amaç, kimlik kavramını genel olarak ve sürgün bağlamında sunmaktır. Mülteci bulma 

olgusunun gençlerin kimlik oluşumuna nasıl bir etkisi olduğunu anlamak bir sorundur. Literatür, kimlikle ilgili 

bol miktarda bulunur, bazen çok esnek bir kullanım önerir, bazen çok indirgemeci bir açıklamaya yer bırakır 

(Halpern ve Ruano-Borbalan, 2004). 

Başka bir deyişle, “kimlik” kelimesinin kullanımı belirsiz olabilir; ona çok kısa bir anlam vermek, 

kavramın çeşitli bağlamlarda işlevselleştirilmesine izin vermez ve ona geniş ve yumuşak bir yorum vermek, 

kimliğin herhangi bir yere yansıtılabileceğini gösterir (Brubaker, 2001; Kaufmann, 2004). 

Öte yandan, bazı yazarlar (Erikson, Marcia, Berry, Phinney, Camilleri ve diğerleri) esas olarak konuyla 

ilgili ilginç düşünceler sundukları için tanınmaktadır. 

 

Kimliğin tanımları ve teorik kavramları 

Kimlik kavramını genç mültecilerin dinamikleri ile ilişkilendirmek için öncelikle çokanlamlı kavramı 

yani kimliği temsil etmek önemli görünmektedir. Bireyin yaşına, teorik yaklaşımın disiplin dalına bağlı olarak 

kimlik terimi, Farklı bir anlamsal kullanım, kimlik kavramı, ister siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji veya 

antropolojide olsun, insan bilimlerinde, yalnızca bunları adlandırmak için farklı açılardan ele alınmıştır. 

Bazıları kimliğin daha kişisel bir boyutu üzerinde dururken, diğerleri daha kolektif ve sosyal bir boyut 

üzerinde durur (Gakuba, 2001; Kaufmann, 2004). 

Tarihte kimlik kavramı, hem filozof Herakleitos ile yapılan felsefi tartışmaların hem de kimlik 

belgelerinin ortaya çıkmasıyla idari ve kontrol tedbirlerinin bir parçası olmuştur. 

Gerçekten de kimlik bazen metafizik bir nesne, bazen bir yönetim aracı olarak düşünülmüştür, ancak 

bilimsel çalışmasının, özellikle beşeri bilimlerde patlamasının üzerinden birkaç on yıl geçmiştir. Bugün birçok 

yazar, kimliği, bir kağıda sabitlenemeyecek kadar kafası karışmış olsa da, çoğul ve az çok elle tutulur bir 

araştırma nesnesi olarak kabul etmektedir. 

Toplumun dönüşümü, sanayileşmenin ve bireyselleşmenin yükselişi sayesinde birey özgürleşir ve 

kimlik hakkında daha fazla soru ortaya çıkar (Kaufmann, 2004). 
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Araştırma sorusu, genç Suriyelilerin neden Türkiye'ye gelmek için göç ettikleri ve Göç yolundaki 

entegrasyon zorluklarına ve engellere rağmen, ev sahibi ülkede hangi kimlik stratejilerini uyguladıklarıdır? 

Bu soruyu cevaplamak için, birkaç yıldır ülkelerini sarsan savaş nedeniyle genç Suriyelilerin bugün 

Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldıkları ve Suriye'den gelen göçmenlere yönelik kabul edilen araştırma 

hipotezinden yola çıkıyoruz. 

 

METODOLOJİK ÇERÇEVE 

Hedeflere ulaşmak için, toplanan verileri toplamak ve analiz etmek için metodolojik bir yaklaşım ve 

uygun bir araçsallaştırma belirlemek esastır. 

Aşağıdaki bölüm, tercih edilen araştırma türünü, veri toplama ve toplama, bunları işleme ve analiz 

etme prosedürlerini sunar. 

Son olarak, böyle bir metodolojik seçimin sınırları ve beklenen sonuçları tartışılmaktadır. 

 

Evren ve örnekleri 

Türkiye'de genç mültecilerin yoğunlaştığı yer esas olarak İstanbul'dur. Ancak hükümet, mülteciler de 

dahil olmak üzere göçmen nüfusu farklı bölgelere yerleşmeye daha fazla teşvik etme eğiliminde olsa da, 

Ankara örneğinde, özellikle ULUS denilen ilçede bazı genç mültecilerin kendilerinin ilk yıllarında 

entegrasyonlarını sağladıkları anlaşılmaktadır. 

Ancak, toplumla resmi entegrasyonlarından önce Suriyelilerin çoğunun yaşadığı bu mahallede genç 

mülteciler çeşitli geçici aşamalardan geçebilmektedir. 

Mülteci aileler geldiklerinde, yardım veya yeniden yerleştirme programının bir parçası olarak belirli 

topluluk entegrasyon kuruluşlarında konaklayabilirler. 

Bu kurumlar entegrasyon ve sosyalleşme yerleri olduğundan, bu özel bağlamda genç mültecilerin 

kimlik dinamiklerini anlamak önemlidir. 

Bu durumda özellikle Ulus ilçesinde Türkiye'deki genç mültecilerin entegrasyonuna bakacağız, 

katılımcıların işe alımı bazı Suriyelilerle iyi ilişkiler ören Iraklı bir arkadaş tarafından gerçekleştirildi. 

Aynı arkadaşımız önce gençlere araştırmanın ne olduğunu kısaca anlatmak için araştırmanın ne 

olduğunu sordu, ardından gençlerle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilmemiz için iletişim bilgilerini verdi. 

Birkaç gün sonra, bu gençlerle bir ilk ilişki kurduk ve onlara araştırmanın yöntemlerini ve çalışmanın 

konusunu daha ayrıntılı olarak açıkladık. 

Kabul edenler için ilk görüşmenin yapılabilmesi için bir tarih belirlenmiş olup, araştırma için 15-21 

yaş aralığında mülteci erkek ve kız çocukları ve örneklem için 15 erkek ve 5 mülteci kız olmak üzere toplam 

20 genç bulunmaktadır.  

 

Sunum Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Mülakat, nitel araştırmalarda etkili ve ilgili olduğu düşünülen bir veri toplama tekniğidir; bu yarı-

yönelimli bireysel mülakat, yukarıda bahsedilen amaçlarla, dolayısıyla göç yörüngeleri, kimlik stratejileri ve 

entegrasyon zorluklarıyla ilgili neredeyse tüm bilgilerin toplanmasına izin verecektir.  

Bu tür bir görüşme bu durumda mükemmel bir araçtır, çünkü bir kişi hakkında karmaşık veriler sağlar 

ve görüşmecinin belirli soruları görüşülen kişiye göre uyarlamasına izin verir ve ikincisine kapalı bir anketten 

daha özgürce cevap verme imkanı sunar. (Monceau, 2008). 

Hedeflenen denek sayısının sınırlı olması ve mümkün olduğunca fazla bilgi edinilmesi için her 

katılımcı için bir görüşme yapılmıştır. Toplamda, yaklaşık yirmi soru tüm görüşmeyi oluşturuyor. 

Bunlar araştırmanın iki amacı etrafında yapılandırılmıştır: Görüşme çerçevesi, bu amaçlardan 

kaynaklanan beş temaya bölünmüştür. Görüşme  yazılan sorular genellikle Lafortune (2006) ve Legault'un 

(2008) çalışmalarından esinlenmiştir. 

Her şeyden önce görüşme, göç yörüngesini hesaba katmayı ve gencin Türkiye'deki entegrasyon 

projesindeki deneyimini konumlandırmayı ve kimlik sürecine değil, aynı zamanda entegrasyon projesine de 

bakmayı mümkün kılıyor. 
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Açıktır ki, yanıtlayıcının sorulan sorudan sapması veya bir temanın araştırılmasının yeterince 

derinlemesine olmaması durumunda, o konuya geri dönmek her zaman mümkün olmuştur. 

Bu görüşmenin amacı da entegrasyon projesini anlamak ve ilk tema ile devam ederek gencin göç 

yörüngesini anlatmaktı. 

Genç, Türkiye'ye göçü nasıl algılıyor, göç ve göç sonrası süreçteki ilk izlenimleri, karşılaştığı engeller 

ve aynı zamanda gelişini kolaylaştıran şeyler. Burada mesele, menşe ülkesindeki ve ev sahibi ülkedeki yaşam 

koşullarını doğrudan ele almaktır. 

Tüm bilgileri, yanıtlayan profillerinin oluşturulmasını destekler. Ve gencin farklı ağları üzerinde durur 

ve sık sık hangi ilişkilerin ağlar üzerine kurulduğunu düşünür. 

Burada sorular, gençlerin menşe ülkedeki ve ev sahibi ülkedeki deneyimleri ve/veya durum buysa, 

işgücü piyasasıyla ilgili deneyimler etrafında dönmektedir. İlgi, gencin okuldaki, işteki, akranlarıyla ve 

göçmenlere yönelik toplum örgütleriyle veya diğerleriyle ilgili deneyimleri hakkında sorular sorarak okuldaki 

ve sosyal sistemdeki konumu ve algılarına odaklanır. 

Röportajın bu kısmı ayrıca kişilerarası ilişkiler, akademik performans, sosyal ve okul dünyası 

hakkındaki duygular, motivasyon, ayrımcılığın varlığı veya yokluğu ve katılımcının gerçekliğinin parçası olan 

diğer tüm durumlara odaklanır. 

 

Veri Analizi 

Bu adım, toplanan verilerin işlenmesi ve analiz edilmesinden oluşur. İlk olarak, görüşmelerin tamamı 

görüşme sırasında kullanılan dilde, dolayısıyla doğal olarak Türkçe'ye aktarılmıştır. Ayrıca görüşmeler 

sonrasında alınan notlar açık ve doğrusal bir şekilde düzenlenmiştir. 

İkinci olarak, bu araştırmanın amaçlarından biri önemli olaylar aracılığıyla her birinin göç 

yörüngelerini vurgulamak olduğundan, her görüşmenin ilk okuması göç öncesi,  ve göç sonrası aşamanın 

temel unsurlarını tanımlamayı mümkün kılmıştır. 

Her birinin benzersiz göç yörüngelerini yansıtmak için, her bir gencin profilini bir vaka çalışması 

şeklinde çizmeye karar verdik. Bu unsurlardan hareketle, görüşme yapılan gençlerin portreleri, olaylar 

bağlamları içinde yeniden ele alınarak oluşturulmuştur. 

Derlemeyi okumak, her bir profili daha küresel olarak kavramak için, her görüşülen kişinin hikayesine 

bir kez daha dalmayı mümkün kıldı (Rachédi, 2008). 

Üçüncüsü, görüşmeler, araştırmayla ilgili bölümlerin bir dökümü kullanılarak uygulamalı bir şekilde 

analiz edildi. Anlam birimleri daha önce belirlenen araştırma hedeflerinden belirlenmiştir. Anlam birimlerini 

hedef alan kodlar olduğu kadar başlıklar da vardır. 

Başlıklar bir grup kodla ilgilidir, alt başlıklar (örnekler: göç yolu, kimlik, entegrasyon projesi, gelecek 

vizyonu); oldukça geniş kalırlar. 

Kodlar (alt başlıklar) daha spesifik unsurları birbirine bağlarken. Bu alt başlıklar, kavramların daha 

kesin bir dökümüne izin verir (Örnekler: Akranlarla ilişkiler, menşe ülkede eğitim, ayrılma nedenleri vb.). 

Kodlama hem tümdengelim hem de analiz sırasında problemin bir parçası ve kavramsal çerçeveyi 

aklımızda tuttuğumuz için ve gençlerin söyleminin araştırma sonuçlarını yönlendirmesine izin vermek 

istediğimiz için tüm evarımsal olarak yapıldı. 

Örneğin din, teorik çerçevede bahsedilen bir yönü sunmamaktadır. Bununla birlikte, derlemin analizi, 

belirli gençler arasında nispeten tekrar eden bu temanın güncellenmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle 

din bir başlık ve alt başlık olarak kurulmuştur. 

Anlam birimleri verilerden belirlendi ve önceden belirlenmedi (Lessard-Hébert, et al., 1995). Ancak, 

bu tür verilerin öze dayalı veya genelleştirilebilir doğasına ilişkin sorular ortaya çıkmaktadır. 

Her profilin birbirinden açıkça farklı göründüğünden sıklıkla bahsedildiğinden, özellikle daha küçük 

bir örneklemden ortak noktaları belirlemek muhtemelen daha zor olacaktır. Bu bakımdan söylemin çok fazla 

bölünmemesi ve ifadelerin anlamını değiştirmemek için anlam birimlerinin bağlam dışına çıkarılması tavsiye 

edilir. 
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Sonuçların yorumlanması 

Bir hatırlatma olarak, bu araştırmanın iki amacına ulaşmak, genç mültecilerin kimlik süreçlerini göç 

yörüngeleri ve ev sahibi topluma (Türkiye) entegrasyon projeleri aracılığıyla analiz ederek gerçekliğini daha 

iyi anlamak ve kimlik stratejilerini açıklamaktı. Türkiye'deki farklı yaşam alanları içindeki kimlik sürecini 

anlamak için mülteci ve genç olarak seferber oldu. 

Gençlerin yörüngeleri ile yukarıda bahsedilen bazı yazarların sonuçları arasındaki bazı yakınlaşma 

unsurlarını not ettik. İlk gözlem göçmenlik projesine ilişkindir: Bahsedilen gençleri ülkeden kaçmaya iten 

sebepler kuşkusuz savaştır. 

Profillerle ilgili olarak, hemen hemen tüm genç insanlar için aynı göç öncesi bağlamı çıkaramasak da, 

kaçış nedenleri benzerdir. Ancak, çoğu durumda gençlerin ailelerine yönelik şiddet eylemlerine veya ölüm 

tehditlerine doğrudan tanık olduklarını ya da kişisel olarak acı çektiklerini görebiliriz. 

Kızlar için ayrılma nedeni son derece belirsizken, onlara göre Suriye'ye özgü dayanılmaz koşullara 

düşen genel bir iklimin sonucudur. Bir yandan, ebeveynlerini kaçmaya motive eden şeyin birkaç yıldır hüküm 

süren baskın bağlam olduğunu göstermezler, daha ziyade özellikle ailelerini hedef alan tekil nedenler 

olduğunu gösterirler. 

Öte yandan genç kızlar ülkenin genel durumunu sorguluyor. Bu, ayrılma duygusu ve köken kültürünün 

vizyonu üzerinde bir etki yapabilir. 

Erkeklerden beşi zor koşullardan söz ediyor, ancak ülkede her zaman böyle olduğuna inanmıyor gibi 

görünüyor. İki kız ise geldikleri andan itibaren yeni fırsatlardan söz ediyor ve ülkelerine bu kadar hayran bir 

görünüm göstermiyor. 

Ayrıca, gençlerin her durumda, acil durum ve hayatta kalma projesi olsa bile, göç projesine nasıl 

yatırım yapmadıklarını görmek şaşırtıcıdır. Küçük erkekler kaçma nedenlerinin çok iyi farkındalar, kızlar için 

durum böyle değil. 

Öte yandan, genel olarak konunun görünür kaldığını ancak ebeveynler tarafından gençlere çok az bilgi 

verildiğini hissediyoruz. 

Herkesin savaştan bahsetmesine ve aynı durum tüm Suriyeli mülteciler için geçerli olmasına rağmen, 

göç öncesi yaşanan olayların farkında olmalarına rağmen, ebeveynlerin onları ayrılmaya neyin motive ettiğini 

açıkça tartışmamalarının koruyucu bir mekanizma olduğunu varsayabiliriz.  

Kısa vadede, belki de bu özneden kaçınma kaygısı koruyucu bir faktör olmaya devam ediyor, ancak 

bu sessizliğin uzun vadede ve aile dinamiklerinde nasıl bir etki yaratabileceğini tasavvur etmek zor. 

Gençlerin yaşadıkları göç öncesi dinamiklerin özellikleri bazı açılardan benzer, bazı açılardan 

farklıdır; bunda, bu özellikler Legault ve Rachédi (2008) tarafından tanımlananlara benzerdir. 

Her gencin öznel bakışı, tüm deneyimlerine benzersiz bir şey katıyor, topladığımız tanıklıklar, ister 

doğrudan maruz kalınsın, ister baskı olarak yayılmış olsun, isterse tanık olunsun, şiddetin damgasını vurduğu 

mültecilerin göç yolculuğunun travmatik doğasını doğruluyor. İkinci bir gözlem, gençleri çevreleyen sosyal 

ve destek ağlarıyla, çok az rağbet gören ağlarla ilgilidir. 

Görüşmelerde kurum desteğinden çok az bahsedildiği ve bundan daha çok velilerin yararlandığı 

görülmektedir. Hepsi, acil ihtiyaçları karşılayan ve ilk aylarda kolaylaştırıcı unsurlar olduğunu kanıtlayan 

kabul ve entegrasyon programlarının kullanımından bahseder. 

Bazıları belli bir psikolojik destek bildiriyor, ancak bu destek gençlerin yorumlarına göre pek faydalı 

değil. Genel olarak izolasyon, varıştan sonra iki, üç hatta dört yıl devam ediyor. 

Gençlerin uzun süreli takibi bazen hiç olmuyor ve sosyal becerilerini geliştirmeye ve okul dışında 

rekreasyonel faaliyetlere erişime yönelik programlar coşkuyla konuşan erkek çocuklar dışında genç kızların 

söyleminde yer almıyor. Bilinen hizmetler, barınma gibi temel ihtiyaçlar için teknik yardımın yerini 

almaktadır. 

Göç öncesi sosyal başarıların kaybı ve ev sahibi ülkedeki ihtiyaçların eksikliği, yakın gelecekte veya 

gelecekte, onları sonunda benlik saygısını etkileyen bir dışlama sistemi içinde tutabilir (Clarkson, 2005). 

Kuşkusuz, daha büyük veya daha küçük bir sosyal ağ ihtiyacı kişiden kişiye değişir. Bununla birlikte, 

katılımcılarımızın ifadeleri, genç mültecilerin ihtiyaçlarına daha uygun ve muhtemelen onları tecritlerinden 
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kurtaracak toplumsal sosyalleşme etkinlikleri tasarlamak için daha sürdürülebilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. 

Entegrasyonun zorlukları arasında iletişimle ilgili olanlar şüphesiz en sık bahsedilenlerdir. Yeni dilin 

öğrenilmesi, tüm katılımcılar tarafından birkaç kez gündeme getirilir. 

Bazıları dil öğrenmeyi gelecek için ilginç ve ödüllendirici bir meydan okuma olarak algılarken, 

diğerleri dilin zorluğu göz önüne alındığında bu öğrenmeyi sosyal gelişimlerinin önünde önemli bir engel 

olarak oldu 

Türkçe hakkında ifade edilen çekince, neredeyse tüm göçmenlik bağlamlarında (Benoit, Rousseau, 

Ngirumpatse ve Lacroix,) birçok mültecinin karşılaştığı karmaşık iletişim zorluklarını göstermektedir. 

Ancak, iletişimin her seviyesinde, özellikle sağlık ve sosyal hizmetler ağında başka zorluklar olabilir. 

Örneğin, yazarlar, yalnızca dil yeterliliğinin olmamasından ziyade kültürel referans kodlarındaki 

farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamaları belgelemişlerdir (Cohen-Emerique, 1993; Ortaya çıkan diğer 

zorluklar arasında, okul deneyimi ve çevrenin yetersizliği ile ilgili olanları buluyoruz. . 

Okul, katılımcıların gözünde önemli bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'ye 

yerleştirilmeleri sırasında bazı engeller ve tuzaklardan söz edilmesine rağmen, konuşmaları diğer katılımcılara 

göre biraz daha az olumsuz olay ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, tüm katılımcılar için, aile birleşiminin inkar edilemez bir şekilde entegrasyon projesinde 

kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu görebiliriz. Ve tersine, bir veya daha fazla aile üyesi hala menşe ülkede 

kaldığında, bu, ev sahibi ülkedeki yeni yaşamı kabul etme yeteneğini büyük ölçüde etkiler. 

Kızlar, yatak kaybını telafi etmek için, dini uygulamalarının, kendileriyle ilgili arzu edilen değerleri 

pekiştirmek için bir güç ve bir çerçeve oluşturduğundan bahsediyorlar. 

Tekrar  bildirilen, din bu kızlar için bir dayanıklılık vektörü olabilir. Kişisel nitelikler açısından, azim 

ile pekiştirilen dayanıklılık, bu gençlere belirli kısıtlayıcı koşulların üstesinden gelme yeteneği sağlar. 

Beklentilerini karşılayan bir gelecek görme olasılığı gibi dayanıklılık vektörleri eşlik ederse, bu 

dayanıklılık pekiştirilebilir. Gençlerin ifadeleri, topluluk ortamının dayanıklılıklarını nasıl desteklediğini 

göstermedi. 

Özetle, yörüngeler, göç öncesi veya göç sonrası dönemlerde üstesinden gelinen zorluklarla birleştirilir. 

Görünüşe göre genç kızların profilleri, diğerlerine göre benzerlikleriyle ayırt ediliyor. Yaş, menşe ülke, 

aile yapısı vb. gibi birkaç değişkeni paylaşırlar ve geçmişleri benzerdir. 

Genel olarak, gençlerin yorumları daha çok Türk toplumuna gelişleriyle ilgili umut ve başarı etrafında 

dile getiriliyor ve hepsi ülkelerine barışın geri dönmesini diliyor. 

 

Avantajlar ve Sınırlamalar 

Bu araştırma sayesinde farklı seviyelerdeki kapsamları ve sınırları belirleyebiliriz. Niteliksel 

metodolojik yönelim türünün genç mültecilerin gerçekliğini anlamada bir varlık olabileceğini unutmayın, 

çünkü genel olarak araştırmalarda çok az talep edilen katılımcılara ses veren toplama araçları arayarak 

külliyatın zenginliğini destekler. 

Başka bir deyişle, çok genellenebilir olmasa bile, gençlerin anlatılarından elde edilen veriler, ev sahibi 

toplumda görünmez hikayeleri görünür kılar. Örneklem için belirli bir göç bağlamının seçimi de kimlik 

sürecinin tasarımında dikkate alınmalıdır. Dorais (2005) tarafından belirtildiği gibi Kimlik ifadesi göç 

bağlamında çalışmak için özellikle ilginçtir, çünkü daha sonra menşe ortamı ile göçmen kişinin kabul ortamı 

arasındaki mevcut karşıtlığı hesaba katması gerekir. 

Mülakatlar boyunca, katılımcıların deneyimlerini ve bazen de acı verici deneyimlerini tartışırken sahip 

oldukları kolaylığı not etmek şaşırtıcıydı. 

Görüşmelerin süresi, deneklerin talebi üzerine uzatıldı, böylece gençlerin göç yörüngeleri, kimlik 

süreci ve entegrasyon zorlukları konusunda kendilerini ifade etmeleri gereken bir ilgi ve ihtiyaç olduğu 

varsayıldı. 

Çok sayıda faktör bunu haklı çıkarabilir, ancak özellikle katılımı kabul eden gençlerin zaten diyaloğa 

yatkın olduğunu, ancak dahası Türkçe'ye hakimiyetin bizim için birçok sorun yarattığını öne süren örneklemin 
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ön seçimini varsayabiliriz. Kendim dışında dile pek hakim olmadığım için elimizden gelenin en iyisini 

yapmaya çalışıyoruz. 

Genç mültecilerin temsil edilebilirliğini sağlamayan örneklemdeki katılımcı sayısının azlığına ek 

olarak, bu araştırmada dikkate alınması gereken başka birçok sınırlılık da bulunmaktadır. İlk olarak, görüşme 

tablolarının geçerliliğini onaylayamıyoruz. 

Gerçekten de bir ön test yapıldı, ancak genç mültecilerle geçmişte yapılan görüşmelerin bağlamını ve 

prosedürünü doğru bir şekilde temsil edemedi. Sonuç olarak, birkaç soru farklı şekilde ifade edildi veya basitçe 

kaçınıldı. 

İkincisi, zamanın olmaması ve belirli kurumlara erişimin zorluğu, toplanan verilerin üçgenlenmesini 

imkansız hale getirdi. 

Genç mülteciler gibi bir durumda, örneğin genç mülteciler arasındaki entegrasyon projesini 

zenginleştirmek için kimlik stratejilerinin seferber edilmesini ve sosyal hizmet uzmanlarının sorgulamasını 

anlamak gibi ebeveynlerin konumunu anlamak çok ilginç olurdu. 

Üçüncüsü, nesnelliği ölçmek zordur. Ayrıca şunu da eklemeliyiz ki, konuşmacıları, söyleyeceklerinin 

gizliliğini garanti ederken kabul etmeleri için eğitmek için çok zaman harcadık ve bu gizliliğe saygı duymak 

esastır. 

 

SONUÇ 

Bu araştırmada kendimize, göç yörüngelerini ve ev sahibi ülkedeki entegrasyon projelerini 

tanımlayarak kimlik süreçlerinin bir bölümünü keşfederek genç mültecilerin gerçekliğini belgelemeyi 

hedefledik. 

Daha spesifik olarak, bu nitel araştırma şu soruya dayanıyordu: Genç Suriyeliler neden Türkiye'ye 

gelmek için göç ediyor ve göç yolculuğundaki entegrasyon zorluklarına ve engellere rağmen, ev sahibi ülkede 

hangi kimlik stratejileri uygulanıyor? 

İlk iki bölüm, sürgünden göç ve bunun birey üzerindeki sonuçları üzerine yazılanları tespit etmeyi 

mümkün kılmıştır. 

Bazıları göç yörüngesinde ve entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek zorluklardan bahsetti. Daha 

sonra üçüncü bölüm, önerilen metodolojik yaklaşımı ve araştırma hedeflerine ulaşmak için üstlenilen süreci 

sundu. 

Dördüncü bölüm sonuçları sunmaktadır. Göçmen sürgün deneyimini sorgulamak, kaçınılmaz olarak 

kimlik ve kimliğin yeniden inşası üzerine düşüncelere yol açar. Sürgün bağlamında, göç projesinin aniliği, 

ötekiliğin risklerini daha da çarpıcı hale getirir. 

Katılımcı genç mültecilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin işlenmesi ve analizi, hem göç 

yollarını hem de entegrasyon projelerini ortaya koyan profillerin belirlenmesini mümkün kıldı. Bu profiller 

ortaya çıktıkça, göç sürecinin üç aşaması olan göç öncesi, ve göç sonrası aşamalar aracılığıyla bu gençlerin 

belirli entegrasyon zorluklarını ve deneyimlerini tespit edebildik. 

Daha sonra, bütünce, kimlik inşası sürecinin ve potansiyel kimlik stratejilerinin birazını kavramayı 

mümkün kıldı. Bu araştırma bazı benzersiz hikayeleri gün ışığına çıkardı, ancak bunların arasında örtüşen 

yörünge unsurlarının olduğunu fark ettik. 

Gençlerin kendi ülkelerinden kaçmalarına neden olan motivasyonlar açısından da gençlerin yollarında 

bazı benzerlikler olsa da. Bu gençlerin gidişi esas olarak aileleri ile ilgili hakların ihlali ve ailelerinden birinin 

öldürülmesi ile ilgili sebeplerden kaynaklanıyorsa, diğerleri için durum farklıdır. 

Nitekim ergen kızlar sürgünlerini saran gizem karşısında sıkıntılarını dile getirirler, bu da bu gençler 

arasında belli bir tedirginliğe ve bu rahatsızlığın bir nevi köken kültür algısına aktarılmasına neden olur. 

Bu çalışmada ebeveynlerin seslerinin olmaması, aileleri bu tür önemli olaylarda ve aile olarak kalan 

bir göç projesinin tamamında sessiz kalmaya iten şeyin açıklanmasına izin vermiyor. 

Bununla birlikte, bu ebeveynlerin çocukları için en iyisini istediğini ve en kötüsünü ve dayanılmaz 

olanı gizlemenin, zayıflamış güçlerini geri kazanmak için biraz nefes almalarını sağladığını hayal edebiliriz. 
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Yaklaşık sekiz yıldır burada olan ikisi dışında ailelerin Türkiye'ye gelişlerinin yıllar öncesine dayandığını 

gözden kaçırmamak gerekir. 

Bu nedenle, bu sessizliğin gençleri gerçekten koruyup korumadığı ya da nerede olursa olsun kök 

salmalarını engelleyip engellemediği görülecektir. Kendimizi daha iyi yeniden inşa etmek için gerçekten 

geçmişe kelimeler koyabilir miyiz - ve bir gün onu kabul edebilir miyiz? 

Öyle görünüyor ve bu, röportajlar sırasında sorular ortaya çıktıkça bu gençlerin bizimle diyalog 

kurmayı neden bu kadar kolay bulduğunu açıklayabilir. 

Saygı ve açıklık bağlamında bu yüksek sesle konuşma deneyimi faydalı görünüyordu. Daha sonra, bu 

çalışma, ev sahibi topluma entegrasyon sürecinde okul deneyimi veya istihdam entegrasyonu ile ilgili olarak 

karşılaşılan engeller hakkında bilgi verdi. 

Genel olarak, göç sonrası aşama, dil, okulun kültürel kodlarına uyum ve Suriye'de geride kalan dostane 

ilişkilerin yası ile ilgili olarak yeniden yerleşimlerinin başlangıcında daha büyük zorluklar 

göstermektedir.Ancak zamanla, özellikle nispeten hızlı okul sosyalleşmesi yoluyla, dilsel ve sosyal zorluklar 

ortadan kalktı. 

Genç kızlar okulda bir arkadaş çevresi edindiler ve eğitimlerinde ilerlemek için dile yeterince hakim 

oldular. Motive olmuş bu gençler, ülkelerindeki bir üniversite kurumunda okumak için geri dönme hayallerine 

sarılıyorlar. Genç erkekler için, en azından röportajlar yoluyla, sosyal ağ daha az yoğun görünüyor. 

Okul kariyerleri, çeşitli kurum değişiklikleri ve okuldaki gecikme ile işaretlenmiş olup, sağlık 

sorunlarından da etkilenmektedir. Cesaretleri kırıldı, ancak tüm katılımcılar çok çeşitli profesyonel fırsatlara 

erişmek için eğitimlerini tamamlama hayalini besliyor. Bitirmeden önce, bu araştırmanın bazı 

sınırlılıklarından tekrar bahsetmekte fayda var. 

Öncelikle, ebeveynlerin bakış açısı mevcut olsaydı, sunulan verilerin derinlemesine kazanılacağı 

unutulmamalıdır. Göç ve entegrasyon projesine ilişkin özel algılarına ilişkin sonuçların, aile dinamiklerinin 

belirli yönlerinin daha iyi anlaşılması için zenginleştirici olduğu kanıtlanacaktır. 

Ek olarak, örneğin küçük boyutu, daha genel analiz hatları geliştirmeyi daha zahmetli hale getirir, 

çünkü bütün ilk bakışta heterojen görünebilir. Bu tür araştırmalarda özellikle önemli olan diğer bir sınırlama, 

bu tür karmaşık bilgileri yakalamak ve analiz etmek için mevcut olan sınırlı sürede yatmaktadır. 

Sürgündeki kimlik süreçlerini araştırmak için boylamsal araştırmalar daha uygun olacaktır. Zaman, 

metodolojik açılardan incelikle bakmayı da mümkün kılar.  Diğer işe alım koşulları, Suriye kültürü dışında bir 

kültürden gelen mültecileri hedef alarak belki daha zengin veriler ortaya çıkarabilirdi.  Her şeye rağmen, bu 

nitel araştırmanın açısı, her birinin tekil tarihine saygı gösterme niyetiyle tam anlamını kazanmıştır. 

Bazı yazarlar, sürgünün, sosyal bağın kopması ve ruhsal ikilem karşısında, menşe ülkede yaşanan 

belirli bir durumun kalıcı hafızası yoluyla, sonunda bir belirsizlik duygusuna ve derin psikolojik sıkıntıya yol 

açabileceğine işaret eder ( Diallo, ve Lafrenière, 2007; Kirk, 2002; Rousseau, 2000). 

Diğer yazarlar, kültürel şoka, göç öncesi tarihin önemsizleştirilmesine, güvencesiz statüye ve ev sahibi 

ülkenin ahlaki ihtiyaçlardan ziyade maddi ihtiyaçlara odaklanan politikalarına (Guilbert, 2005; Rousseau, 

2000), mültecilerin karşılaştığı pek çok zorluk olarak yaklaşır. 

Bu araştırma sırasında, bu gençler için gerçekten de resepsiyon hizmetlerinin mevcut olduğunu ve 

ebeveynlerinin bunları kullandığını gördük.  Bununla birlikte, Türkiye, Suriyelilere belirli hizmetlere erişim 

imkânı sunması ile ünlü olmasına rağmen, bunun ülkelerindeki sayıları göz önüne alındığında diğer Türkleri 

memnun etmediğini de belirtmek gerekir. entegrasyon uzun vadeli bir süreçtir. 

Ayrıca, entegrasyonun her düzeyde gerçekleşmesi gerektiğinden, çok boyutlu olduğundan, tüm 

kategorilerdeki mültecilerin kabulü ve entegrasyonunun önemli kurumlar arasında daha geniş bir küresel 

istişare perspektifinde gerçekleşmesi önemli görünmektedir: Okullar, aileler, toplum kuruluşları, sağlık ve 

sosyal hizmetler ağı. 

Bazen bir yanda sunulan hizmetlerin amacı ve kapsamı ile diğer yanda gerçek ihtiyaçlar arasında bir 

boşluk olabilir. Ancak, etkili ve uygun kaynaklarla, göçmenlik hem göçmen hem de ev sahibi toplum için bir 

değer haline gelebilir. 
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KELEŞ103 

COVID-19 KAPANMA DÖNEMİNDE BİREYLERİN MARUZ KALDIĞI DİJİTAL ŞİDDET ve 

DİJİTAL ŞİDDETE KARŞI BİREYLERİN TEPKİ DAVRANIŞLARI 

DIGITAL VIOLENCE and RESPONSE BEHAVIORS OF INDIVIDUALS AGAINST DIGITAL 

VIOLENCE DURING THE COVID-19 CLOSURE PERIOD 

 

 

 

ÖZ 

Son otuz yılda dijital teknoloji kullanımı yüksek bir artış göstermiştir. Dijital cihaz kullanımı hayatın 

kaçınılmaz bir parçası olmaya dönüşmüştür. Bireyler dijital ortama adım attıklarında çeşitli dijital tehditlere 

de açık hale gelmiştir. Bu çalışma dijital şiddet ile dijital şiddete mazur kalan bireylerde gelişen tepki 

davranışlarını ele almıştır. Dijital şiddete karşı bireyler çok farklı davranış kalıpları gösterseler de bu 

çalışmada mağduriyet hissi, karşı saldırı ve öfke ile bireylerin kendilerine saldırı ve öfkeleri 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla Türkiye genelinde internet üzerinden 405 anket yapılmıştır. Yapısal Eşitlik 

Modellemesi kullanılarak anketlerden elde edilen yatay kesit verileri analiz edilmiştir. Ampirik analiz 

sonucunda Dijital şiddet (TEC_V) bağımsız dışsal değişkeni ile “Mağduriyet Korkusu (CR)” içsel bağımsız 

değişkeni arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.69; t = 7.87)  bir ilinti bulunmuştur. Yine Dijital 

Şiddet (TEC_V) dışsal bağımsız değişkeniyle “Karşı Saldırı ve Öfke (FV)” içsel bağımsız değişkeni arasında 

pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.75; t = 11.61)  bir ilişki olduğunu göstermiştir. Son olarak “Dijital 

Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeni ile “Kendine Saldırı ve Öfke (SA)” içsel bağımsız değişkeni 

arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde (β = 0.52; t = 5.90)  bir ilişki görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Şiddet, Cinsel şiddet, Psikolojik Şiddet, Fiziksel Şiddet, COVİD-19, 

Yapısal Eşitlik Model.  

 

 

ABSTRACT 

In the last thirty years, the use of digital technology has shown a high increase. The use of digital 

devices has become an inevitable part of life. When individuals step into the digital environment, they have 

become open to various digital threats. This study deals with digital violence and reaction behaviors that 

develop in individuals who are exposed to digital violence. Although individuals show very different behavior 

patterns against digital violence, the feeling of victimization, counter-attack and anger, and self-attack and 

anger of individuals were evaluated in this study. For this purpose, 405 online surveys were conducted 

throughout Turkey. Cross-sectional data obtained from the questionnaires were analyzed using Structural 

Equation Modeling. As a result of the empirical analysis, a very high positive correlation (β = 0.69; t = 7.87) 

was found between the digital violence (TEC_V) independent variable and the “Fear of Victimization (CR)” 

internal independent variable. Again, it showed that there is a very high positive correlation (β = 0.75; t = 

11.61) between the extrinsic independent variable of Digital Violence (TEC_V) and the intrinsic independent 

variable of "Counter Attack and Anger (FV)". Finally, a high level of positive correlation (β = 0.52; t = 5.90) 

was observed between the “Digital Violence (TEC_V)” exogenous independent variable and the “Self Attack 

and Anger (SA)” internal independent variable. 

Keywords: Digital violence, Sexual violence, Psychological violence, Physical violence, COVİD-19, 

Structural Equality Modeling.  
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GİRİŞ 

Dijital teknoloji kullanımı son yirmi yılda yüksek bir artış göstermiştir. İleri yaşlardaki bireylerden 

küçük çocuklara kadar dijital cihaz kullanımı hayatın kaçınılmaz bir parçası olmaya dönüşmüştür (Terreni, 

2011; Palaiologou, 2016). Yetişkinler ve çocuklar çeşitli dijital ürünler kullansa da bilgisayarlar ve cep 

telefonları en belirgin olanıdır (Dunn vd., 2018). Çocuklar, kadınlar ve toplumun bütün bireyleri bilgisayar ve 

cep telefonlarından dijital ortama adım attıklarında çeşitli dijital tehditlere de açık hale gelmişlerdir. Böylece 

özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet diğer bütün ortamlarda olduğu gibi sanal ortamda da 

yerini almıştır (Gedik, 2020). Özellikle COVID-19 salgını sırasında karantina ve önlemler çerçevesinde 

bireylerin evlerine kapanmaları aile içi şiddet dâhil birçok soruna neden olmuştur. Bunlardan birisi de eve 

kapanmayla birlikte gelişen tüketimin sanal ortamda siparişlere kayması sosyal medya kullanımındaki artış, 

sosyalleşme, iletişim, öğrenim ve dijital ortamda sıkça vakit geçirme gibi nedenler birçok bireyi dijital şiddete 

de maruz bırakmıştır (Barlett, 2021).  

Modern toplumun teknoloji ihtiyacı, sosyal hayatın ve sosyal etkileşimlerin tabii ortamından sanal 

ortama kaymasına yol açmıştır. Bilhassa iletişim teknolojisindeki gelişmeler eğlence, kültür, eğitim, sanat, 

ekonomi/ticaret ve daha birçok alanda sınırsız bir etkileşim alanı yaratmış ve bu yeni özgür ve sınırsız internet 

alanı yeni suç ve şiddet alanlarını da peşi sıra getirmiştir (Shin, & Choi, 2021). Modern toplum, sayısız ışıklı 

ekranlardan oluşan bir ekran toplumuna dönüşmüştür (Bjelajac & Filipović, 2021). Bu renkli ve özgür 

ekranlar, geleneksel medya içeriğinin aksine insanlar arasında ve içerikler arasında en büyük ara bağlantının 

elde edildiği araçlardır. Dijitalleşme, sadece teknolojik anlamda değil, benzeri görülmemiş değişiklikleri de 

beraberinde getirmiştir (Karmakar & Das, 2021). Dijital devrim, toplumun tüm kesimlerini kucaklamış ve 

sosyalleşmeden ticarete, uzaktan iş yapma imkânından tıbbi operasyona kadar hayatın her alanında etkili hale 

gelmiştir. Böylece teknoloji bireylerin günlük yaşam biçimini değiştirmiştir. Bireylerin yaşamlarının büyük 

bir bölümü çevrimiçi dijital ortamlara geçerken, insan doğasının ve davranışının ayrılmaz bir parçası olan 

şiddet ve suçun da dijital ortama taşınması yeni bir şiddet türünün doğmasına neden olmuştur. Dijital şiddet 

denen bu yeni suç türü başta psikolojik, cinsel ve fiziksel olmak üzere insan doğasının her alanına yönelmiştir 

(Litwiller & Brausch, 2013).. Şiddet ve suçun fizikseli ve dijitali arasında hiçbir farkın olmadığı açıktır ve 

şiddetin işlendiği alan ve araçtan bağımsız olarak birey ve topluma etkisi ve sonucu önem taşımaktadır. 

Şiddetin ontolojik doğası gereği dijital şiddet ve suçu tamamen önlemenin olanağı yoktur. Dijital şiddetin 

etkisi gerçek dünyada kendini göstermekte ve bireyleri öfke, bunalım ve karşı şiddete yönlendirmektedir. 

Dijital şiddet terimi nispeten yeni bir terimdir. Son otuz yılda teknolojinin gelişmesi ve dijital araçların 

kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Dijital tacizin türlerine veya dijital şiddet biçimlerine bağlı 

olarak, kullanımda olan dijital şiddetin çeşitli tanımları vardır. Genel olarak dijital şiddet, dijital teknolojilerin 

diğer kişi veya kişileri rahatsız etmek, zarar vermek, küçük düşürmek amacıyla kullanımını temsil eder. Dijital 

şiddet terimin siber zorbalık, elektronik şiddet, çevrimiçi şiddet, dijital rahatsız etme gibi pek çok eş anlamlı 

karşılığı vardır. Dijital şiddet farklı şekillerde kendini gösterebilir ve başta genç bireyler olmak üzere toplumun 

her yaştan bireyine karşı kullanılabilir (Jevtić, 2020). Ancak bu tür şiddet, yetişkinler arasında olduğu gibi, 

yetişkinler ile genç bireyler veya çocuklar arasında da kendini gösterebilmektedir (Hébert vd.,2016) Dijital 

şiddetin biçimleri farklı olabilir: köpürtme  (çoğunlukla e-posta yoluyla hakaret alışverişi şeklinde), taciz (tek 

bir kişiye veya gruba kötü niyetli mesajların veya e-postaların gönderilmesi), telefonunla taciz (kötü niyetli 

mesajlar veya aramalar), dışlama (gruptan kasıtlı olarak atma), istenmeyen paylaşım (birinin rızası olmadan 

fotoğraflarını, video kayıtlarını veya diğer verilerini paylaşma ve etkinleştirme), maskeleme (sahte kimlik 

oluşturma), cinsel içerikli mesajlaşma (mesajların, fotoğrafların veya cinsel içerikli videolar gönderilmesi, 

kabul edilmesi) ve diğer dijital şiddet türlerinden oluşmaktadır (Jevtić, 2020).. Dijital şiddet, klasik şiddet 

türleri gibi toplumsal bir sorun teşkil etse de aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. İlk olarak, dijital şiddet, 

şiddet uygulayan bir kişinin, kişilerin veya bir grubun yüksek düzeyde anonimliğini ifade eder. Dijital 

teknolojiler, mağdur veya mağdurların günde yirmi dört saat sürekli olarak erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca 

dijital şiddet, paylaşımlar yüksek hızda yayıldığı için (beğeniler, tweetler, retweetler veya diğer yollarla) çok 

sayıda insanın katılımını teşvik eder (Jevtić, 2020). 
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Dijital medya kullanıcılarının en başında genç bireyler gelmektedir. Anlık mesajlaşma, sosyal ağ 

siteleri, cep telefonları ve bilgisayarlar gibi dijital medya, gençler arasındaki sosyal etkileşim için önemli bir 

platformdur (Hellevik, 2019). Dijital teknoloji, gençlere ilişkiler kurma, sürdürme ve cinselliklerini keşfetme 

ile ilgili fırsatlar sunarken, aynı zamanda bir mağduriyet riski de sunmaktadır (Valkenburg & Peter, 2011; 

Mitchell vd., 2012). Genç bireylerin başta akranları tarafından olmak üzere yoğun bir şekilde dijital şiddete 

maruz kaldığı bir gerçektir  (Hébert vd.,2016). Teknolojik yenilikler, çevrimiçi ortamlardaki dijital cinsel 

şiddet de dâhil olmak üzere tüm cinsel şiddet amaçları için teknolojinin manipülasyonunu oldukça 

kolaylaştırmıştır. Dijital cinsel şiddetteki artış, pek çok açıdan dijital ve cinselleştirilmiş bir salgın olması 

nedeniyle yoruma değer olsa da, dijital cinsel şiddet yelpazesinin genişliği fiziksel cinsel şiddet eylemlerine 

benzer ve daha yoğun hale getirmiştir. Tecavüz, taciz, saldırı, görüntüye dayalı suiistimaller ve dijital cinsel 

ihlalleri dâhil olmak üzere cinselleştirilmiş tehditlerde bulunma eylemlerinin tümü giderek daha fazla öne 

çıkan ve dijital cinsel şiddet kapsamına giren davranışlara dönüşmüştür (Jurasz & Barker, 2021; McGlynn & 

Rackley, 2017). Dijital şiddetin her çeşidi cezai düzenleme gerektiren davranışlardır. Hukuk sisteminin yirmi 

birinci yüzyılda bu denli geniş eylemleri ele alması zordur ancak zaruri bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hukuk sisteminin çevrimiçi ortamlarda cinsel şiddeti ele alma girişimindeki zorluğu, kısmen mevcut yasal 

hükümlerin uygun olmamasından ve aynı zamanda hızla gelişen teknolojinin ve buna bağlı olarak yeni suç 

tipleri ile dijital ortamın karmaşıklığından kaynaklanmaktadır (Jurasz & Barker, 2021).  

Dijital şiddetin bir başka türü de psikolojik şiddettir. Çevrimiçi olarak birisi karşı tarafa yönelik tehdit 

ve şantaj kullandığında ve bireyin sanal ortamda davranışlarının kontrolünü ele geçirmek için korkuya neden 

olduğunda psikolojik şiddet gerçekleşir (Ehman & Gross, 2019). Psikolojik şiddet çevrimiçi olarak bireye 

istediği davranışı yaptırma ve baskılama içerir. Dijital çağda mahremiyet sınırlarının ortadan kalkmasıyla özel 

anların paylaşılması ve ev ortamında yaşanılan anların sanal ortama taşınması durumlarda psikolojik şiddet 

yaygınlaşmaktadır (Palaiologou, 2017). Özellikle bu paylaşımlara hoş olmayan yorumlar yapılması, hakaret 

ve tehditler bireylerde psikolojik travmalara neden olmaktadır.  

Bir diğer dijital şiddet türü de fiziksel şiddettir. Dijital ortamda birisi, bir diğer kişinin hareketlerini 

kontrol etmek için vücudunun bir bölümünü veya bir nesneyi kullandığında ortaya çıkar (Palaiologou, 2017). 

Fiziksel şiddette daha çok bireylerin hesaplarını ele geçirme, karşı tarafa engel koyma, sesli ve görüntülü 

fiziksel saldırılar dijital alanda fiziksel şiddet türleridir. 

Dijital şiddet bireyler üzerinde çok farklı etkilere sebep olmaktadır. Dijital şiddet bireylerin kişilik 

özellikleri üzerinde derin etki oluşturmakta sosyal ilişkilerinin zayıflamasına, kaygı, depresyon, stres, özgüven 

azalması, çekingenlik ve içe kapanma gibi davranışların gelişmesine neden olmaktadır (Olweus, 1995). Dijital 

şiddet bireylerde korku ve strese yol açmaktadır. Ne zaman ve ne şekilde dijital şiddete maruz kalacağını 

bilemeyen bireyler dijital ortamda kontrolü kaybedebilmekte dijital ortamdan uzak durmaya çalışmaktadır 

(Craig, 1998). Dijital şiddet, teknoloji ile alakalı hemen hemen her ortamda maruz kalınabilen, diğer şiddet 

türleri gibi bireyleri etkileyen ve önemli sorunlara yol açan bir şiddet türüdür. Hal böyle olunca bireylerin 

dijital şiddete maruz kaldıklarında takındıkları tavırların belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma COVID-19 

salgını ve buna bağlı olarak kapanmaların yaşandığı bir dönemde dijital şiddete maruz kalan bireylerin tepki 

davranışlarını ampirik yöntemle ölçmeyi amaçlamıştır.  

Bu amaç doğrultusunda çalışmada dijital şiddet ve dijital şiddete maruz kalan bireylerin karşı 

davranışları konu edinilmiştir. Dijital şiddetin üç türü olan cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve fiziksel şiddete 

karşı bireylerin karşı saldırı ve öfke, mağduriyet hissi ve bireyin kendine yönelik saldırı ve öfke durumunu bir 

model yardımıyla ampirik analize tabi tutmak hedeflemiştir. Dijital çağda birçok bireyin dijital şiddete maruz 

kaldığı bir gerçektir. Çalışma, dijital şiddet ve bireylerin karşı davranışlarını bir modelle oltaya koyduğu için 

önemlidir. Çalışmanın temel hipotezi; dijital şiddet ile karşı saldırı ve öfke, mağduriyet hissi ve kendine saldırı 

ve öfke arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğudur.  

 

Veri ve Yöntem 

Veri  
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Bu makale çalışması, nitel ve nicel verileri birleştiren karma bir yöntemle yapılmıştır. Nitel veriler; 

literatürde yer alan bilimsel çalışmalardan oluşurken nicel veriler ise Türkiye genelinde COVİD-19 kapanma 

döneminde yapılan 405 anketten elde edilen yatay kesit verilerinden oluşmaktadır. (Anketler Atatürk 

Üniversitesi Etik Kurulu’nun 27/10/2021 tarih, 200 karar numaralı izniyle yapılmıştır.) Nicel analizler 

LISREL 8.72 ve SPSS 21 paket programları ile yapılmıştır.  

 

Yöntem 

Örnek büyüklüğünün tespiti: Türkiye geneli araştırma evrenini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusu 

TUIK verilerine göre 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişidir (TUİK, 2022). Örneklem büyüklüğü %5 hata 

payı ve %95 güvenirlik sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır. İnternet kullanan halk kitlesinin homojen 

olduğu kabul edilmiş ve tesadüfi örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 2021 Türkiye 

nüfusu temel alınarak aşağıdaki formülle yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenmiştir (Yamane, 1976). 

 

 
n = 386 

Örneklem büyüklüğü %5 hata payı %95 güven sınırları içinde 386 kişi olarak saptanmış ve hesaplanan 

büyüklüğün %5’i kadar (19 kişi) ilave edilerek 405 kişide karar kılınmıştır. Formülünde n= Örnek büyüklüğü, 

N= Örnekleme çerçevesine ait popülasyon sayısı, P = Dijital medya kullanıcısı, Q = Dijital Medya 

Kullanmayanlar (1-P), Z = % (1-α) Z test değeri, α = önem düzey, d = hata (0.05) payıdır. Z Güven katsayısı 

(%95’lık güven katsayısı, 1,96 alınmıştır).  Mümkün olduğunca büyük örnekle anket çalışması yapabilmek 

için Dijital medya kullananlar ve kullanmayanlar 0,5 olarak kabul edilmiştir. %95 önem seviyesinde %5 hata 

payı ile ana kütleyi temsil edebilecek örnek büyüklüğü 386 olarak hesaplanmış ve bu büyüklüğün %5 hata 

payı kadar (386+19) ilave edilerek 405 kişi belirlenmiştir.  

Böylece araştırmanın örneklemi, Türkiye’de tüm medya araçlarını kullanan 13-75 yaş arası 405 birey 

oluşturmuştur. Anketler Atatürk Üniversitesi Etik Kurulu’nun 27/10/2021 tarih, 200 karar numaralı izniyle 

yapılmıştır. Sorular Google Form üzerinden kullanıcılara yöneltilmiş ve 10.12.2021-02.02.2022 arasında 405 

katılımcıya ulaşılmıştır. 

 

Yapısal Eşitlik Modeli 

Yapısal eşitlik modellemesi, teorik bir modelde yer alan gizil ve gözlenen değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkilerini test etmek amacıyla farklı bilim dallarında sıklıkla kullanılmaktadır (Bentler & Yuan, 

1999; Cheung & Rensvold, 2002; Jöreskog & Sörbom, 1993). Yapısal eşitlik modellemesi değişkenler 

arasında dolaylı ve dolaysız etkileri gösterebilmekte ve çok değişkenli model geliştirme, tahmin ve test etmeye 

olanak tanımaktadır (Hershberger, 2003; Lomax & Schumacker, 2004). Yapısal eşitlik modellemesi sahadan 

elde edilen verileri istatistiksel olarak çözümlerken ölçüm hatalarını hesaba katmaktadır. Yine yapısal eşitlik 

modellemesi araştırmacıların çok değişkenli karmaşık modeller geliştirmesi, tahminde bulunması ve test 

edebilmesine imkân sağlamakta ve teorik bir modelin sahadan elde edilen verilere uygunluğu test 

edilebilmektedir.  

Yapısal Eşitlik Modellerinin Matematiksel Yapısı: Bağımsız gizil değişkene ait gözlenen değişkenler 

için oluşturulan doğrusal eşitlikler aşağıdaki gibidir: 

x=Λ^x.ξ+σ 

x: Gözlenen değişkenler matrisi, 

Λ^x: Bağımsız gizil değişkenlerin etkilediği, ölçülen bağımsız değişkenlere ait katsayılar matrisi, 

ξ : Bağımsız gizil değişken, 

σ: Bağımsız gizil değişkene ait gözlenen değişkenlerin hata vektörüdür. 

Bağımlı gizil değişkenlere ait gözlenen değişkenler için oluşturulan doğrusal eşitlikler aşağıdaki 

gibidir: 
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y=Λ^y.η+ε 

y:  Bağımlı gizil değişkenlere ait gözlenen değişkenler vektörü, 

Λ^y: Bağımlı gizil değişkene ait gözlenen değişkenlerin katsayılar matrisi, 

η : Bağımlı gizil değişken, 

ε: Bağımlı gizil değişkenlere ait gözlenen değişkenlerin hata vektörüdür. 

Yapısal model için oluşturulan doğrusal eşitlikler aşağıdaki gibidir; 

η= Γ.ξ+B.η+ζ 

Γ: Bağımsız gizil değişkenlerin etkilediği bağımlı gizil değişkenlerin regresyon katsayıları matrisi, 

β: Bağımsız gizil değişkenlerin etkilediği bağımlı gizil değişkenler arasındaki regresyon katsayıları 

matrisi, 

ζ: Bağımlı gizil değişkenlere ait, bağımsız gizil değişkenler tarafından etkilenmeyen hata matrisidir. 

Modelin Varsayımları: 

1. Gözlenen değişkenlerin çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğu, 

2. Gizil değişkenlerin çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğu, 

3. Gizil değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olduğu, 

4. Gözlenen ve gizil değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olduğu, 

5. Aykırı değerlerin var olduğu, 

6. Hata terimlerinin korelasyonsuz olduğu, 

7. Çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığı, 

8. Yeterli örneklem büyüklüğünün olduğu varsayılmaktadır. 

Bireylerin Covid 19 pandemi döneminde maruz kaldığı dijital şiddet ve dijital şiddete karşı geliştirdiği 

tepki davranışını amaçlayan teorik model aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Dijital şiddet ve bireyler üzerinde oluşturduğu etki teorik modeli 

 
 

Modelin Gizil Değişkenleri 

Dijital Şiddet (TEC_V) 

Dijital şiddet (TEC_V) bağımsız dışsal değişkendir. Dijital şiddet ölçeği; cinsel şiddet, psikolojik 

şiddet ve fiziksel şiddete dair sorularından oluşmaktadır. Dijital Şiddet ölçeğinde 16 gözlenen değişken; yani 

anket sorusu yer almaktadır. Anket soru formu “Dijitalleşen medya ve yarattığı yeni şiddet alanı: Dijital 

şiddet” isimli çalışmadan alınmıştır (Barındık, 2021). Dijital şiddet 5’li likert olarak “Hiçbir zaman = 1”, 

“Nadiren = 2”, “Bazen = 3”, “Sıklıkla = 4”, “Her zaman = 5” şeklinde puanlandırılmıştır. Gözlenen 

değişkenler yani anket sorularının “C” ile numaralandırılmış olanları “cinsel şiddet”, “P” ile 

numaralandırılmış olanları “psikolojik şiddet” ve “F” ile numaralandırılanları “ fiziksel şiddeti” ölçmek için 

sorulmuştur. Ölçeğin soruları aşağıda yer almaktadır: 

C1- Sosyal medya hesaplarınız, e-mail adresleriniz ya da cep telefonunuz üzerinden isteğiniz dışında 

cinsel içerikli mesaj, e-mail, fotoğraf veya video aldınız mı? 
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C2- Sosyal medya hesaplarınız, e-mail adresleriniz ya da cep telefonunuz üzerinden mesaj/arama 

yoluyla cinsel veya fiziksel şiddet tehditleri aldınız mı? 

C3- Sosyal medya hesaplarınız, e-mail adresleriniz ya da cep telefonunuz üzerinden fiziksel 

özellikleriniz, cinsel kimliğiniz veya herhangi bir özelliğiniz ile ilgili sizi rahatsız eden yorumlar aldınız mı? 

C4- Seksüel davranışlarınız geleneklere, dinlere veya doğanın geneline ters düşüyor diye sosyal medya 

platformlarında ya da WhatsApp gibi cep telefonu uygulamaları üzerinden eleştirildiniz mi? 

C5- Kişisel fotoğraf, video ya da bilgileriniz isteğiniz dışında internet üzerinden yayıldı mı? 

P1- E-mail adresleriniz ya da cep telefonunuz üzerinden mesaj yoluyla veya sosyal medya 

paylaşımlarınızın altında kişisel hayatınızla ilgili uygunsuz sorular soruldu mu? 

P2- Sosyal medya hesaplarınız, e-mail adresleriniz ya da cep telefonunuz üzerinden rahatsız 

edici/istemediğiniz bir mesaj aldınız mı? 

P3- Sosyal medya profil akışlarınız ya da WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden son görülme tarihi 

gibi bilgileriniz takip/kontrol edildi mi veya edildiğini hissettiniz mi? 

P4- Yaptığınız yer bildirimleri aracılığıyla konumunuz tespit edilerek isteğiniz dışında takip edildiniz 

mi ya da edildiğinizi hissettiniz mi? 

P5- Şiddete maruz kaldığınızda bu şiddeti hak ettiğiniz ima edilerek sosyal medya platformlarında ya 

da WhatsApp gibi cep telefonu uygulamaları üzerinden eleştirildiniz mi? 

F4- Hakkınızda internet üzerinden yanlış bilgiler yayıldı mı? 

F6- Kişisel fotoğraf, video ya da bilgileriniz isteğiniz dışında başkalarına gönderildi mi? 

F7- Başkalarıyla yaptığınız özel konuşma ya da yazışmalarınız isteğiniz dışında internet üzerinden 

yayıldı mı? 

F8- Başkalarıyla yaptığınız özel konuşma ya da yazışmalarınız isteğiniz dışında başkalarına gönderildi 

mi? 

F9- Kişisel bilgileriniz kullanılarak adınıza sosyal medya hesapları ya da e -mail adresleri açıldı mı? 

F10- Casus yazılımlar kullanılarak sosyal medya hesaplarınızın ya da e -mail adreslerinizin şifresi 

kırılarak veya bilgisayarınıza ya da telefonunuza erişilerek bilgileriniz çalındı mı? 

 

Mağduriyet Hissi (CR) 

Mağduriyet hissi ölçeği (CR) içsel bağımsız değişkendir. Sanal zorbalığa maruz kalan bireyler genelde 

saygınlıklarını kaybetmemek için bu durumdan kimseye söz etmezler, endişe ve korku duyarlar  (Aktepe, 

2013). Kaygı, endişe ya da anksiyete, bireylerde hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen 

mağduriyet hissi, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu durumudur. Bu 

duygu durumları beklenen olaylar karşısında öznel olarak hoş olmayan dehşet duygularıdır.  Ölçekte 4 soru 

(gözlenen değişken) yer almaktadır. Anket soru formu “Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik 

Bulguları” isimli çalışmadan alınmıştır (Arıcak vd., 2012). Mağduriyet Hissi ölçeği 5’li likert olarak “Hiçbir 

zaman = 1”, “Nadiren = 2”, “Bazen = 3”, “Sıklıkla = 4”, “Her zaman = 5” şeklinde puanlandırılmıştır. Ölçeğin 

gözlenen değişkenleri, anket soruları aşağıda yer almaktadır. 

 V1- Şaşkın/Çaresiz/Güçsüz hissettim  

 V2- Utanç duydum 

 V3- Endişelendim/Kaygılandım 

 V4- Panikledim/Korku duydum 

 

Karşı Saldırı ve Öfke (FV) 

Karşı saldırı ve öfke ölçeği (FV) içsel bağımsız değişkendir. Dijital şiddet bireyler üzerinde saldırgan 

davranışlarda bulunma olasılıkları daha da artırır (Copenhaver & Ferguson, 2018; Caner & Evgin, 2021). 

Ölçekte 4 soru (gözlenen değişken) yer almaktadır. Anket soru formu “Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk 

Psikometrik Bulguları” isimli çalışmadan alınmıştır (Arıcak vd., 2012). Karşı Saldırı ve Öfke ölçeği 5’li likert 

olarak “Hiçbir zaman = 1”, “Nadiren = 2”, “Bazen = 3”, “Sıklıkla = 4”, “Her zaman = 5” şeklinde 

puanlandırılmıştır. Ölçeğin gözlenen değişkenleri, anket soruları aşağıda yer almaktadır. 
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R1- Sinirlendim/Öfke duydum 

R2- İntikam almak istedim 

R3- İnsanlarla görüşmeyi keskim 

 

 

Kendine Saldırı ve Öfke (SA) 

Kendine saldırı ve öfke ölçeği (SA) bir diğer içsel bağımsız değişkendir. Dijital şiddete maruz kalan 

bireyler genelde kendini suçlama ve depresyon davranışı sıklıkla görülmektedir. Dijital şiddete maruz kalan 

bireyler kendini suçlama, özgüven kaybı ve toplumdan soyutlanama gibi davranış kalıpları içerir (Aktepe, 

2013). Ölçekte 5 soru (gözlenen değişken) yer almaktadır. Kendine Saldırı ve Öfke ölçeği 5’li likert olarak 

“Hiçbir zaman = 1”, “Nadiren = 2”, “Bazen = 3”, “Sıklıkla = 4”, “Her zaman = 5” şeklinde puanlandırılmıştır. 

Ölçeğin gözlenen değişkenleri, anket soruları aşağıda yer almaktadır. 

S1- Üzüntü duydum/Ağladım 

S2- Kendimi suçladım 

S3- Kendime olan güvenimi kaybettim 

S4- İntihara kalkıştım 

S5- Toplum içine giremedim  

 

Çalışmanın Bulguları  

Demografik ve sosyoekonomik bulgular 

Dijital şiddet ve dijital şiddete maruz kalan bireylerin karşı tepki davranışlarını konu edinen çalışmanın 

anket katılımcılarına ait demografik ve sosyoekonomik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Anket katılımcılarının genel demografik yapısı 

Cinsiyet  n 

(Frekans) 

Oran % 

Kadın  161 39.8 

Erkek  244 60.2 

Toplam  405 100 

Yaş    

13-17  14 3.5 

18-30  185 45.7 

31-45  108 26.7 

46-60  98 24.2 

Toplam  405 100 

Eğitim    

Lise öncesi  7 1.7 

Lise  76 18.8 

Üniversite  249 61.5 

Y. Lisans doktora  73 18 

Toplam  405 100 

İlişki Durumu    

Evli  158 39 

İlişkisi var  6 1.5 

Ayrı  57 14.1 

Bekâr/İlişkisi yok  184 45.5 

Toplam  405 100 

Yaşadığı Yer    

Büyükşehir  34 8.4 

İl  3 0.7 
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İlçe  26 6.4 

Kasaba  67 16.5 

Köy  275 67.9 

Toplam  405 100 

Gelir    

1000 TL altı  93 23 

1000-2000 TL  37 9.1 

2000-3000 TL  29 7.2 

3000-4000 TL  39 9.6 

4000-5000 TL  52 12.8 

5000 TL üstü  155 38.3 

Toplam  405 100 

Çalışma Durumu    

Şuan düzenli işi var  166 41 

Düzenli işi yok  20 4.9 

İşsiz  219 54.1 

Toplam   405 100 

Ankete katılan bireylerin %39.8’i kadınlardan, %60.2’si erkeklerden oluşmuştur. İnterneti 

kullanmanın yaşı yok gibidir. Anket katılımında 18-30 yaş arası bireyler %45.7 ile birinci sırada yer almakta, 

ancak ankete katılım popülasyonunda her yaş grubundan birey bulunmaktadır. Yine her öğrenim 

kategorisinden katılımcı ankette yer almıştır. Üniversite mezunları %61.5 ile birinci sırada yer almıştır. Anket 

katılımcılarının çoğunluğu kırsal alanda yaşayan bireylerden seçilmiştir. Köy ve kasabada yaşayan anket 

katılımcılarının oranı %84.4’tür. Katılımcıların çoğunluğunun genç bireylerden oluşması medeni durumda da 

bekârların %45.5 ile birinci sırada yer almasına neden olmuştur. Ülkede genç işsizliğin yüksek olması 

nedeniyle anket katılımcılarının %54.1 gibi büyük bir kısmı da işsizlerden oluşmuştur. Anket katılımcılarının 

çoğunluğu alt ve orta gelir grubundan gelmektedir.  

 

Doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal model 

Doğrulayıcı faktör analizi veya yol analizleri, gözlenen değişkenlerle gizil değişkenler arasında 

nedensel modelleme için çoklu regresyon analizi tekniklerini kullanmaktadır (Raykov & Marcoulides, 2006; 

Bordens & Abbott, 2011). Yani Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), teorik model oluşturarak anket veya diğer 

yöntemlerle elde edilen gözlenen değişkenler ile bu gözlenen değişkenler kullanılarak ölçüldüğü kabul edilen 

gizil değişkenler (teorik yapı ya da yapılar) arasındaki ilişkileri test etmek için kullanılmaktadır (Wetson & 

Gore Jr, 2006). DFA modelleri, bir kuramsal yapıdan hareket etmekte ve kuramsal yapıda yer alan 

parametreler arsındaki ilişkileri gözlenen değişkenlerle açıklamaya çalışmaktadır (Schreiber vd., 2006; 

Mulaik, 2009). 

Ölçüm modelinden önce DFA modeliyle gözlenen değişkenlerin “standardize edilmiş faktör yük 

değerleri” ve “t” değerleri hesaplanmaktadır. Yine gizil değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları da DFA 

ile ölçülmektedir. Tablo 2’de modelde yer alan gözlenen değişkenlerin güvenirlilik testi için Cronbach’s 

Alpha Katsayısı, ortalaması, standart sapması SPSS 21 paket program kullanılarak hesaplanmıştır. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi yapıldıktan sonra standardize edilmiş faktör yük değerleri ve t değerleri 

hesaplanmıştır. Tablo 2’de modelde yer alan gözlenen değişkenlere ilişkin bu değerler toplu halde 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Gözlenen değişkenlere ilişkin istatistik ve DFA sonuçları 

Gözlenen 

Değişkenl

er 

Ortalam

a 

Standart 

Sapma 

t değeri 

 

Standardize 

edilmiş faktör 

değerleri 

Cronbach’s 

Alpha Değeri 

Teknolojik Şiddet (TEC_V) 
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C1 2.1259 1.20496 6.74 0.35 0.859 

C2 1.7235 1.21971 7.18 0.38 0.858 

C3 1.9160 1.36537 6.82 0.36 0.859 

C4 1.2642 0.71187 13.33 0.64 0.855 

C5 1.7086 1.23643 6.71 0.35 0.860 

P1 1.7457 1.14624 10.20 0.52 0.854 

P2 2.1432 1.18957 10.17 0.51 0.854 

P3 2.0000 1.25272 11.68 0.58 0.853 

P4 1.4543 0.86803 13.09 0.63 0.854 

P5 1.5704 1.17865 8.77 0.45 0.858 

F4 1.7358 1.30567 9.04 0.46 0.857 

F6 2.1383 1.27646 10.78 0.54 0.854 

F7 1.6148 1.24669 6.27 0.33 0.861 

F8 1.5728 1.15517 6.63 0.35 0.860 

F9 1.6321 1.16486 6.64 0.40 0.858 

F10 1.6099 1.12395 6.42 0.34 0.859 

Mağduriyet Korkusu (CR) 

V1 1.7926 1.13296 9.03 0.46 0.857 

V2 1.8691 1.27627 8.81 0.45 0.858 

V3 1.8617 1.03438 17.66 0.78 0.850 

V4 1.6247 0.96081 18.64 0.82 0.851 

Karşı Saldırı ve Öfke (FV) 

R1 2.1580 1.16454 15.58 0.72 0.850 

R2 1.5358 0.97839 13.86 0.65 0.853 

R3 1.4222 0.87427 13.44 0.64 0.855 

Kendine Saldırı ve Öfke (SA) 

S1 1.7852 1.15860 9.41 0.49 0.856 

S2 1.7333 1.16806 10.36 0.53 0.855 

S3 1.5556 1.10579 11.02 0.56 0.858 

S4 1.0938 0.39936 11.18 0.57 0.859 

S5 1.1852 0.56532 15.55 0.75 0.856 

Chi-Square = 888.78       df = 344 P-value = 0.00000 RMSEA = 0.063. 

 

Modelde yer alan gözlenen değişkenlerin tamamının t değerleri ± 1.96 büyük olduğu için %5 önem 

seviyesinde istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Veri ile model arasındaki uyumu değerlendirmede 

kullanılan ölçüm kriteri olarak Ki-kare/serbestlik derecesi (X2/DF), p değeri ve RMSEA (Root-mean-square 

error approximation) değerleri incelenmiştir. Model için için X2/DF değeri 2.58 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değer kabul edilebilir değer olan beş ve beşten küçük değerler içerisinde yer almaktadır. Aynı şekilde RMSEA 

değeri (0.063) olarak bulunmuştur. Bu değer kabul edilebilir değer olan 0.10 ve daha düşük değerler 

içerisindedir. Model p<0.0000 değerini aldığı için %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Modelde yer alan gözlenen değişkenlerin Cronbach’s Alpha değerleri 0.800 üzerinde olup ölçeklerin yüksek 

güvenirlilikte olduğunu göstermektedir. 

Yapısal model ile gizil değişkenler arasında açıklayıcı ve nedensel ilişkiler irdelenmektedir (Raykov 

& Marcoulides, 2006). Yapısal model, gizil değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla kullanılan bir 

modeldir (Wetson & Gore Jr, 2006). Yapısal eşitlik modellemesi gözlenen ve gizil değişkenleri bir bütün 

olarak içerir ve gizil değişkenleri açımlayan katsayılar gözlenen değişkenler tarafından belirlenir.  Bütünleşik 

bir model olarak yapısal model; bağımlı ve bağımsız değişken içermesi kanonik korelasyonu yönünü ve 

değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tanımlaması regresyon analizini yönünü oluşturur (Tabachnick & 

Fidell, 2007; Kahn, 2006).  Şekil 2’de gösterilen yapısal eşitlik modelinde standardize edilmiş değerler 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

321 

(regresyon değerleri) verilmektedir. Model dijital şiddet ile karşı saldırı ve öfke, mağduriyet korkusu ve 

kendine saldırı öfke arasındaki yapısal ilişkileri göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 2: Dijital şiddet yapısal modeli ve standardize edilmiş faktör yük değerleri 

 
Şekil 3’te dijital şiddet yapısal modeli t değerleri verilmiştir. Gizil ve gözlenen değişkenlerin “t” 

değerlerinin hepsi ± 1.96’dan büyük olduğu  istatistikî olarak önemli bulunmuştur.  

 

Şekil 3: Dijital şiddet yapısal modeli t değerleri 

 
 

Şekil 2 ve Şekil 3’te yer alan yapısal model sonuçları “Dijital Şiddet” dışsal gizil değişkeni ile içsel 

gizil değişkenler arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişkinin olduğu göstermektedir.  

C10.87

C20.86

C30.87

C40.67

C50.88

P10.74

P20.73

P30.66

P40.64

P50.83

F40.81

F60.72

F70.91

F80.90

F90.86

F100.90

TEC_V

CR

FV

SA

V1 0.78

V2 0.79

V3 0.31

V4 0.42

R1 0.45

R2 0.52

R3 0.67

S1 0.85

S2 0.80

S3 0.74

S4 0.56

S5 0.29

Chi-Square=1221.60, df=347, P-value=0.00000, RMSEA=0.079

0.47

0.46

0.83

0.76

0.74

0.69

0.57

0.39

0.44

0.51

0.66

0.84

0.35

0.37

0.36

0.57

0.34

0.51

0.52

0.58

0.60

0.41

0.44

0.53

0.31

0.32

0.37

0.32

0.69

0.75

0.52

C113.86

C213.81

C313.84

C413.01

C513.89

P113.32

P213.32

P312.95

P412.84

P513.70

F413.62

F613.25

F713.96

F813.93

F913.82

F1013.93

TEC_V

CR

FV

SA

V1 13.33

V2 13.41

V3 7.17

V4 9.50

R1 9.00

R2 10.30

R3 12.15

S1 13.59

S2 13.36

S3 12.94

S4 11.14

S5 5.78

Chi-Square=1221.60, df=347, P-value=0.00000, RMSEA=0.079

6.72

8.83

8.69

11.08

9.67

5.79

6.20

6.82

7.06

6.80

7.22

6.98

11.68

6.57

10.31

10.34

11.90

12.33

8.06

8.61

10.65

5.83

6.09

7.15

6.10

7.87

11.61

5.90

0.00

0.00

0.00
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“Dijital Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeni ile “Mağduriyet Hissi (CR)” içsel bağımsız gizil 

değişkeni arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.69; t = 7.87)  bir ilinti bulunmuştur. Mağduriyet 

Hissi  (CR) içsel bağımsız gizil değişkeninin en önemli gözlenen değişkeni “Endişelendim/Kaygı duydum 

(V3)” değişkeni (γ = 0.83; t = 8.83)  olarak hesaplanmıştır. 

“Dijital Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeniyle “Karşı Saldırı ve Öfke (FV)” içsel bağımsız 

gizil değişkeni arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.75; t = 11.61)  bir ilinti tespit edilmiştir.  

Karşı Saldırı ve Öfke  (FV) içsel gizil değişkeninin en önemli gözlenen değişkeni “Sinirlendim, öfke duydum 

(R1)” değişkeni (γ = 0.74; t = 15.58)  olarak hesaplanmıştır. 

“Dijital Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeni ile “Kendine Saldırı ve Öfke (SA)” içsel bağımsız 

değişkeni arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde (β = 0.52; t = 5.90)  bir ilinti görülmüştür. Kendine Saldırı 

ve Öfke  (SA) içsel gizil değişkeninin en önemli gözlenen değişkeni “Toplum içine giremedim (S5)” değişkeni 

(γ = 0.84; t = 7.06)  olarak görülmüştür. 

“Dijital Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeninin gözlenen değişkenleri cinsel şiddet, psikolojik 

şiddet ve fiziksel şiddet sorularından oluşmaktadır. Dijital Şiddet dışsal gizil değişkeninin cinsel şiddet ile 

ilgili gözlenen en önemli değişkenleri sırasıyla “C4- Seksüel davranışlarınız geleneklere, dinlere veya doğanın 

geneline ters düşüyor diye sosyal medya platformlarında ya da WhatsApp gibi cep telefonu uygulamaları 

üzerinden eleştirildiniz mi?” (γ = 0.57; t = 11.68) ve “C2- Sosyal medya hesaplarınız, e-mail adresleriniz ya 

da cep telefonunuz üzerinden mesaj/arama yoluyla cinsel veya fiziksel şiddet tehditleri aldınız mı?” (γ = 0.37; 

t = 7.22) olarak bulunmuştur.  

Yine, Dijital Şiddet dışsal gizil değişkeninin psikolojik şiddet ile ilgili en önemli gözlenen değişkenleri 

sırasıyla “P4- Yaptığınız yer bildirimleri aracılığıyla konumunuz tespit edilerek isteğiniz dışında takip 

edildiniz mi ya da edildiğinizi hissettiniz mi?” (γ = 0.60; t = 12.33) ve “P3- Sosyal medya profil akışlarınız ya 

da WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden son görülme tarihi gibi bilgileriniz takip/kontrol edildi mi veya 

edildiğini hissettiniz mi?” (γ = 0.58; t = 11.90) olarak bulunmuştur.  

Son olarak  “Dijital Şiddet” dışsal gizil değişkeninin fiziksel şiddetli ile ilgili en önemli gözlenen 

değişkenleri sırasıyla “F6- Kişisel fotoğraf, video ya da bilgileriniz isteğiniz dışında başkalarına gönderildi 

mi?” (γ = 0.53; t = 10.65) ve “F4- Hakkınızda internet üzerinden yanlış bilgiler yayıldı mı?” (γ = 0.44; t = 

8.61) olarak tespit edilmiştir. 

Teorik yapıda yer alan ilişkilerin veri seti tarafından doğrulanıp doğrulanmadığını uyum indeksleri 

göstermektedir (Bentler v& Yuan, 1999). Bu amaçla model ve veri seti uyumu testi için birçok uyum indeksi 

kullanılmaktadır. Genel olarak tahmin hatalarının ortalamasının karekökü (Root Mean Square Error of 

Approximation, RMSEA) değerinin 0.10’dan küçük olması uyum için gereklidir. Yine diğer bir kriter; 

(X2/DF) Ki-kare/serbestlik derecesidir. (X2/DF) katsayısı 5’ten küçük değer içermelidir. Diğer uyum 

kriterleri ise, iyilik uyum indeksi (Goodness of Fit Index, GFI), düzeltilmiş iyilik uyum indeksi (Adjustment 

Goodness of Fit Index, AGFI), göreceli uyum indeksi (Comparative Fit Index, CFI), göreli uyum indeksi 

(Relative Fit Index, RFI), fazlalık uyum indeksi (Incremental Fit Index, IFI), normlaştırılmış uyum indeksi 

(Normed Fit Index, NFI) indeksleridir (İlhan & Çetin, 2014). Bu indeks değerlerinin 1’e yakın olması veri ile 

model arasındaki uyumun mükemmel olduğunu göstermekte, sıfır ise uyumsuzluğu temsil etmektedir 

(Yılmaz, 2005). Bu araştırmada söz konusu kriterlere ilişkin değerler 1’e yakındır. Bu durum model ile veri 

setinin uygunluğunu göstermektedir. Tablo 3’te modelin uyum indeksleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3: Yapısal modelinin uyum indeksleri 

Uyum indeksi Model değeri Uygunluk ölçütü 

χ 2 /df 3.51 0 ≤ χ 2 /sd ≤ 5 

RMSEA 0.079 0.00 ≤ RMSEA ≤ 0.10 

GFI 0.90 0.90 ≤ GFI ≤ 1 

AGFI 0.85 0.85 ≤ AGFI ≤ 1 

NFI 0.93 0.90 ≤ NFI ≤ 1.00 
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NNFI 0.95 0.90 ≤ NNFI (TLI) ≤ 1.00 

RFI 0.94 0.90 ≤ RFI ≤ 1.00 

CFI 0.95 0.90 ≤ CFI ≤ 1.00 

IFI 0.95 0.90 ≤ IFI ≤ 1.00 

Yapısal modelim uyum istatistiklerine bakıldığında veri setinin hipotetik modelle uyum içinde olduğu 

görülmektedir. Model uygundur ve veriler modeli  açıklamakta yeterlidir. 

SONUÇ 

Son otuz yılda dijital teknoloji kullanımı yüksek bir artış göstermiştir. İleri yaşlardaki bireylerden 

küçük çocuklara kadar dijital cihaz kullanımı hayatın kaçınılmaz bir barçası olmaya dönüşmüştür. Çocuklar, 

kadınlar ve toplumun bütün bireyleri dijital ortama adım attıklarında çeşitli dijital tehditlere de açık hale 

gelmiştir. Özellikle COVID-19 salgını sırasında karantina ve önlemler çerçevesinde bireylerin evlerine 

kapanmaları aile içi şiddet dâhil birçok soruna neden olmuştur. Bunlardan biri de eve kapanmayla birlikte 

gelişen sosyal medya kullanımındaki artış, tüketimin sanal ortamdan siparişlere kayması ve dijital ortamda 

sıkça vakit geçirme ile birlikte artan dijital şiddettir. 

Bu çalışma dijital şiddet ile dijital şiddete mazur kalan bireylerde gelişen tepki davranışlarını ele 

almıştır. Dijital şiddete karşı bireyler çok farklı davranış kalıpları gösterseler de bu çalışmada mağduriyet 

hissi, karşı saldırı ve öfke ile bireylerin kendilerine saldırı ve öfkeleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

örneklemi Türkiye genelinden tesadüfi örneklem yoluyla tespit edilmiştir. İnternet üzerinden 405 katılımcıyla 

anket çalışması yapılmıştır.  

Dijital şiddet ve bireylerin karşı tepki davranışlarını gösteren bir hipotetik model kurulmuş ve 

katılımcılardan elde edilen kesit verilerle bu model yapısal eşitlik modeline dönüştürülmüştür. Yapısal eşitlik 

modeli sonuçları incelendiğinde; dijital şiddete maruz kalan bireylerde karşı tepki davranışlarının yüksek 

düzeyde oluştuğu görülmüştür. 

Yapısal modelde Dijital şiddet (TEC_V) bağımsız dışsal değişkeni ile “Mağduriyet Korkusu (CR)” 

içsel bağımsız değişkeni arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.69; t = 7.87)  bir ilişki bulunmuştur. 

Bireyler dijital şiddetten mağduriyet korkusu yaşamaktadır. Dijital şiddete maruz kalan bireyler derin endişe 

ve korku duymaktadır. 

Bulgular, yine Dijital Şiddet (TEC_V) dışsal bağımsız değişkeniyle “Karşı Saldırı ve Öfke (FV)” içsel 

bağımsız değişkeni arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde (β = 0.75; t = 11.61)  bir ilinti olduğunu 

göstermiştir. Dijital şiddete maruz kalan bireylerde, kendilerine dijital ortamdan şiddete bulunanlara karşı 

büyük bir öfke geliştirdikleri ve sinirlendikleri anlaşılmaktadır. 

Son olarak “Dijital Şiddet (TEC_V)” dışsal bağımsız değişkeni ile “Kendine Saldırı ve Öfke (SA)” 

içsel bağımsız değişkeni arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde (β = 0.52; t = 5.90)  bir ilinti görülmüştür. 

Dijital saldırıya uğrayan bireyler büyük ölçüde içe kapanarak kendilerini toplumdan izole etme yoluna 

gitmektedir. 

Bireylerin; seksüel davranışlarından dolayı sosyal medyada linçe uğradıkları ve sosyal medya 

üzerinden cinsel içerikli mesajlar yoluyla cinsel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Yine sosyal medyada 

bireylerin isteği dışında konumlarının tespit edilmeye çalışıldığı ve sosyal medya bilgilerinin kontrol ve takip 

edilmesi suretiyle psikolojik dijital şiddete uğradıkları görülmüştür. İsteği dışında fotoğraf ve videolarının 

paylaşılması ve kişisel bilgilerinin isteği dışında sosyal medyada paylaşılması ile bireylerin dijital ortamda 

fiziksel şiddete uğradıkları anlaşılmaktadır.   

Yapısal eşitlik modeli analiz bulguları bireylerin çevrimiçi cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet 

gördüklerini göstermektedir. Dijital platformlar sosyal yaşam kadar tehlikeli ve kaygı verici hale gelmektedir. 

Yapılan birçok çalışmada sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde siber zorbalığın arttığını 

göstermektedir (Alsawalqa, 2021; Jain vd., 2020; Shin & Choi, 2021; Choi & Park, 2021))  Bireyleri dijital 

şiddet ve tehlikelerden korumak için bilinçlendirmek ve doğru bilgi ile donatmak gerekmektedir. Bu konuda 

bireyleri koruyucu hukuki düzenlemeler de bir ihtiyaç olarak görülmektedir.  Hukuki düzenlemeler basın 

özgürlüğüne ve haber alma hakkına zarar vermemelidir. Yine bireyleri dijital şiddetten korumak için “medya 
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okuryazarlığı” konusunda eğitim ve bilinçlendirmek gerekmektedir. Bireyler de sanal alemle gerçek dünyayı 

dengede tutan bir anlayışla davranmalıdır. 
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Digital Violence and Response Behaviors of Individuals Against Digital Violence During the Covid-19 Closure Period  

Extended Abstract 

Digital violence causes very different effects on individuals. Digital violence has a profound effect on the personality traits of individuals, 

weakening their social relationships, and developing behaviors such as anxiety, depression, stress, decreased self-confidence, shyness and 

introversion. Digital violence causes fear and stress in individuals. Individuals who do not know when and how they will be exposed to digital 

violence may lose control in the digital environment and try to stay away from the digital environment. Digital violence is a type of violence that 

can be exposed in almost every technology-related environment, affects individuals like other types of violence and causes significant problems. 

As such, it is important to determine the attitudes of individuals when they are exposed to digital violence. This study aimed to empirically measure 

the response behaviors of individuals exposed to digital violence during the Corona virus disease (COVID-19) epidemic and the resulting 

shutdowns. 

For this purpose, in this study, digital violence and the behavior of individuals who are exposed to digital violence are discussed. It is 

aimed to empirically analyze the three types of digital violence, sexual violence, psychological violence and physical violence, against the 

individuals' counter-attack and anger, the feeling of victimization and the individual's self-attack and anger with the help of a model. It is a fact 

that many individuals are exposed to digital violence in the digital age. The study is important because it puts digital violence and individuals' 

counter-behaviors on the line with a model. The main hypothesis of the study; There is a high and positive relationship between digital violence 

and counter-attack and anger, the feeling of victimization and self-attack and anger. 

The term digital violence is a relatively new term. It has emerged with the development of technology and the widespread use of digital 

tools in the last thirty years. There are various definitions of digital violence in use, depending on the types of digital harassment or forms of digital 

violence. In general, digital violence represents the use of digital technologies to disturb, harm or humiliate another person or persons. The term 

digital violence has many synonyms such as cyberbullying, electronic violence, online violence, digital harassment. Digital violence can manifest 

itself in different ways and can be used against individuals of all ages, especially young people. 

This article study was conducted with a mixed method combining qualitative and quantitative data. Qualitative data; While it consists of 

scientific studies in the literature, quantitative data consists of cross-sectional data obtained from 405 surveys conducted during the Corona virus 

(COVID-19) shutdown period throughout Turkey. (The surveys were carried out with the permission of Atatürk University Ethics Committee, 

dated 27/10/2021 and decision number 200.) Statistical analyzes were performed with SPSS 21 package program and Structural Equation Modeling 

with LISREL 8.72 package program. 

Structural Equation Model results show that there is a high level of positive correlation between the “Digital Violence” external latent 

variable and internal latent variables. A very high positive correlation (β = 0.69; t = 7.87) was found between the “Digital Violence (TEC_V)” 

exogenous independent variable and the “Sensation of Victimization (CR)” internal latent variable. The most important observed variable of the 

internal independent latent variable of Feeling Victim (CR) was calculated as “I was worried/Anxious (V3)” (γ = 0.83; t = 8.83). A very high 

positive correlation (β = 0.75; t = 11.61) was found between the “Digital Violence (TEC_V)” exogenous independent variable and the “Counter 

Attack and Anger (FV)” internal latent variable. The most important observed variable of Counterattack and Anger (FV) internal latent variable 

was calculated as “I got angry, I felt angry (R1)” variable (γ = 0.74; t = 15.58). A high level of positive correlation (β = 0.52; t = 5.90) was observed 

between the “Digital Violence (TEC_V)” exogenous independent variable and the “Self Attack and Anger (SA)” internal independent variable. 

The most important observed variable of Self-Attack and Anger (SA) internal latent variable was “I could not enter society (S5)” variable (γ = 

0.84; t = 7.06). Observed variables of the exogenous independent variable “Digital Violence (TEC_V)” consist of sexual violence, psychological 

violence and physical violence questions. The most important variables of the external latent variable of Digital Violence regarding sexual violence 

are respectively “C4- Have you been criticized on social media platforms or mobile phone applications such as WhatsApp because your sexual 

behavior contradicts traditions, religions or nature in general?” (γ = 0.57; t = 11.68) and “C2- Have you received threats of sexual or physical 

violence via text/call via your social media accounts, e-mail addresses or mobile phone?” (γ = 0.37; t = 7.22). Again, the most important observed 

variables of the Digital Violence extrinsic latent variable related to psychological violence were respectively, “P4- Did you feel that you were 

followed involuntarily by determining your location through the location notifications you made, or did you feel that you were being followed?” 

(γ = 0.60; t = 12.33) and “P3- Did your information such as your social media profile streams or your last seen date on apps like WhatsApp been 

monitored/controlled or did you feel like it was being monitored?” (γ = 0.58; t = 11.90). 

Structural equation model analysis findings show that individuals experience online sexual, psychological and physical violence. Digital 

platforms are becoming as dangerous and worrisome as social life. In order to protect individuals from digital violence and dangers, it is necessary 

to raise awareness and equip them with correct information. In this regard, legal regulations protecting individuals are also seen as a need. 
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A PERSPECTIVE ON SINO-AFRICA RELATION 

ÇİN-AFRİKA İLİŞKİSİNE DAİR BİR PERSPEKTİF 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper is an attempt at explaining the nature and scope China’s Diplomatic and Economic 

relations with the African states and the so-called win-win cooperation. It also tries to shed light on 

some of Chinese engagements and business practices in African countries which are often seeing as 

shady. 

The paper also gives general overview of African perspectives on the Sino-African ties and 

discussions on positive and negative sides of the Chinese involvement in Africa.  

Keywords: China, Africa, diplomacy, win-win cooperation. 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale, Çin'in Afrika devletleriyle Diplomatik ve Ekonomik ilişkilerinin ve kazan-kazan 

işbirliğinin doğasını ve kapsamını açıklamaya yönelik bir girişimdir. Ayrıca, genellikle gölgeli olarak görülen 

Afrika ülkelerindeki bazı Çin angajmanlarına ve iş uygulamalarına ışık tutmaya çalışıyor. 

Makale ayrıca, Çin-Afrika bağlarına ilişkin Afrika perspektiflerine ve Çin'in Afrika'ya katılımının 

olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin tartışmalara genel bir bakış sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Afrika, diplomasi, kazan-kazan İşbirliği. 
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INTRODUCTION 

China is gaining more and more international attention and influence within the international arena; 

however, its China’s image held within the world remains far away from what was expected as many views 

the Chinese involvements in many countries, especially Africa as exploitive thanks to their massive interest 

and engagements within the natural resources sectors of the African countries. Concerning the Asian 

manifestations of the top quality of the products, the commitment to democracy and human rights and within 

the case of Japan the active role assumed in international assistance have all consolidated the soft power of 

the Asian countries. Contrary to her other Asian counterparts like the Japanese soft power, which spread 

through the display of their rich culture and also the Korean wave of hallyu and also the promotion of popular 

culture was supplemented with good policies and also the favourable role fulfilled within the world, the name 

of China has become related to cheap and poor-quality products, which has weakened the reputation of the 

country, and also the Communist political establishment has had negative connotations for the western 

countries and their loan trap and other engagements in Africa that are considered imperialist and exploitative. 

In these following pages, we will discuss how China has been cosying up to African countries, and analyse 

the outcome of this relationship through the perspectives of spectators. 

 

HISTORY OF SINO-AFRICAN RELATIONS 

The relation between the Chinese and the African states began during the Asia- African summit (the 

Bandung Conference) held in Bandung, Indonesia in 1955, as China’s attempt to establish diplomatic relations 

with the continent’s nonalignment movement and to assert its leadership in the continent. The main focus of 

the early relations between China and the African continent was to hinder recognition of state of Taiwan in 

the continent and introduce the Peoples Republic China as the legitimate Chinese government and promote 

the one-China policy. In order to achieve its policy goals in Africa, China show solidarity with Africans who 

were struggling for independence of their various countries by provision of military equipment, financial and 

moral support. China`s support of the African liberation and anti-colonial movements is its effort to establish 

united front of third world countries against the soviet and American influence in the continent as well as to 

redefine its position as a vital player at the world stage.  

The Arab republic of Egypt was the first country to establish diplomatic relations with PRC followed 

by 10 other African states that established bilateral ties with China in the 1960’s, by the 1970’s over 40 African 

nations have established ties with China. During the 1950’s and 60’s the main focus of China’s foreign policy 

towards Africa was to refute the Taipei`s claim as the representative of China and to advocate for African 

votes at the United Nations to be recognized as the legitimate representative of China at the multilateral forum. 

To achieve this policy goal, China provided economic aid packages in form of grants and cheap loans as well 

as infrastructure development projects in Africa despite the bad shape of the Chinese economy at the time. 

According to Le Pere and Shelton, in a period between mid-1950 to mid-1970, China’s aid to 36 African states 

amounts to about $2.5 billion. 

Moreover, the Chinese deployed medical doctors, engineers and technicians to various African 

countries as part of their development cooperation. China, just like Japan, sent basic food products and 

commodities such as rice and flour to poverty driven African countries to be distributed amongst the less 

privileged families (which, unfortunately are sold to the families by some officials of the receiving countries). 

The Chinese efforts, through the aid programs and infrastructure projects in Africa earned them the trust of 

Africans leaders and leads to its goal of replacing Taiwan at the UN with the help of third world countries in 

1971 despite American efforts to keep the communist China from the international body and the word stage. 

The Sino- Africa relations declined from the late 1970s to early 1990s. This was due to China’s focus 

on its domestic economic development and its shift of policies from Africa to warming up to the Western 

world. However, after the incidents of the Tiananmen Square Protest and the West’s isolation of China, the 

latter redirected its attention to Africa once again (Jones, L. 2009, 

https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/ china-s-return-to-africa/the-history-of-sino-africa-relations). 

With the end of the cold war and abandonment of Africa countries by their American and Russian allies, China 
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seized this opportunity and, as Kobo put it “stepped into the vacuum” by renewing ties with African states. 

“In place of ideological and military focus of the cold war, China concentrated on developing economic 

relations not only changing African economic landscape but also transforming Africa’s relations with the 

West.” (Kobo, 2013, p.8). 

China’s economic transformation and integration into the world trading system has been one of the 

most remarkable economic events in recent decades. Its economy has grown by almost 10% per annum over 

the past decade and is predicted to become the world’s fourth economy in the next five years (OECD, 2005). 

Its share in world goods trade increased from 1% in 1979 to 6.5% in 2005 and the Chinese economy has the 

potentials of becoming the world’s top exporter in the next decade due to increasing FDI, high domestic 

savings and improved productivity (Hong, 2006). According to Broadman et al (2007), between 1990-1994 

and 1999-2004 the annual average growth rate of African exports to China was 20% and 48% respectively. 

China now accounts for about 20% of the world’s population. China is becoming a vital player in the global 

economy and political arena with her active participation in global institutions and it is presenting a new and 

significant challenge to the global economies, most particularly developing ones. 

For developing nations, such as African countries, the adoption of technology from the international 

market is of extreme importance as it might be the only way for them to improve their productivity growth 

and technical progress. The impacts of foreign trade and FDI on economic growth and development flow to 

the FDI and trade partner countries indirectly speeds up productivity growth through fostering of technological 

transfer from a technologically innovative developed economy like China for instance to less technologically 

innovative developing countries such as that of their African counterpart (Blomstrom 1986; Busse and 

Königer 2012). The impact of China–Africa economic relation on the total factor productivity (TFP) of 

African countries is debatable as some scholars argue that the trade relationship between the continent and 

Africa's relationship with China has little to no impact on factor productivity and economic growth, and 

China's economic interests are more important in dictating this relationship in terms of gaining access to 

resources in African countries  (Adisu et al. 2010; Busse et al. 2016). Furthermore, some researchers argue 

that Africa’s trade with China is centred on Chinese interest in Africa and is harming the African economy in 

many ways.  

Conversely, others consider that Africa’s trade with China is benefiting Africa by triggering its 

economic growth. According to findings of Elu and Price, it is stated that there was no relationship between 

increased trade with China and total productivity which might have a negative effect on overall productivity, 

making it harder for Africans to achieve industrialization. Moreover, they found that for Sub‐Saharan 

manufacturing firms, increasing their trade with China does not help them transfer technology and managerial 

know‐how and skills that enhance firm‐level productivity as Chinese companies in these countries import their 

own labourers from China instead of recruiting locals.  

China has a long-standing trade relationship with the African countries. However, the fastest growing 

of trade between African countries and China has been registered in the last two decades. There has been an 

increase in trade between China and Africa over the past few years. Total trade between Africa Economies 

2020, 8, 47 3 of 30 and China has registered a compound growth rate of 24.7% in the last two decades. China 

is a major trade partner for Africa, accounting for a significant portion of Africa's exports and imports. Trade 

between African countries and China can be split into imports from China and exports to China from African 

countries. For the last two decades, the main commodities African countries have imported from China have 

been electronic equipment and machinery, transport materials, footwear and plastic commodities have been 

second and third in share, respectively. Clothing and textile, transport equipment and materials, footwear and 

plastic products imported from China to African countries have also increased significantly, for example, the 

imports of some countries such Algeria, Central African Republic, Chad, Ethiopia, Mali, Rwanda, Zambia 

and Zimbabwe Trucks, tractors and automobiles for transport, TV receiver and electric app for telephony. 

Additionally, countries like Benin, Gambia, Madagascar, Mauritania, Tanzania and Togo imported textile and 

clothing products (Tralac 2014). 
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CHINESE MONEY-AFRICAN RESOURCES 

Rocha (2007) argues that China considered Africa as “China’s natural partner” and stated that “China 

derives a quarter of its oil imports from Africa through its oil interests in Algeria, Angola, Chad, Sudan and 

increasing stake in Equatorial Guinea, Gabon and Nigeria.” In order to meet the Chinese demand for energy 

and mineral resources as their consumption is expected to grow rapidly. China is now the second largest 

consumer of oil after the US and Africa with its vast richness in natural and mineral resources becomes 

Chinese new hub to satisfy their consumption demands (Rocha, J. 2007, P.15.) 

 In recent years, China’s activities in the African continent have become wider by day due to their 

aggressive policy demands of keeping Taiwan out of African states. They invest in mining sectors, oil 

exploration (referred to China’s oil diplomacy) as well as other infrastructural projects in exchange for trade 

deals and diverse business opportunities in the continent. 

Brookes and Shin (2006) also pointed out that in 1995 China National Petroleum Corporation (CNPC) 

invested over $8billion contract with Sudan (supplier of 7% of China’s total oil imports) and acquired oil 

exploration right in the country while taking 40% ownership of the Greater Nile Petroleum Operation 

Company. Moreover, Angola also signed a loan of $2 Billion loan (value of which has risen to 9 billion 

according to Rocha) agreement with China in March 2004 in exchange of provision of 10,000 barrels of crude-

oil per-day (Brooke& Shin 2006 https://www.heritage.org/asia/report/chinas-influence-africa-implications-

the-united-states). This loan was also meant to enhance cooperation between the two countries in oil, gas and 

mineral resources sectors, prompting bilateral agreements between the Chinese National Commission for 

Development and Reform and Angolan Ministries of Petroleum and Geology and Mining (Anon, 2006, 

http://afrol.com/articles/15848).  

A similar deal has been made between the federal Republic of Nigeria and China in July 2005. 

PetroChina cut a deal of $800 million with Nigeria National petroleum Company (NNPC) in exchange for 

purchase of 30,000 barrels of oil per-day a year. An investment of $2.7 Billion for purchase of 45% share of 

Nigerian offshore oil and gas was made by China National Offshore Oil Corporation whilst additional amount 

of $2.2 Billion investment in oil field development. Similar deals have been made between Gabonese 

authorities and Sinopec and Unipec, resulting in Gabon selling 1/5 of its annual oil output to China (Brookes 

& Shin, 2006).  The Chinese also have active engagements in mining sectors, engaging in smelter, Iron ore 

mines in Gabon and Zambia whilst most of their mining projects are focused on Angola (where 83 of loans 

on mining goes to). In 2004, China made 113% increment of investment in its bilateral trade with Angola, 

mainly in energy and mining sector and its oil for infrastructure deal helped in rebuilding process of war-toned 

Angola (Aidoo, 2013 https://www.foreignpolicyjournal.com/2013/06/20/china-and-angola-the-true-dynamic-

duo-in-sino-africa-relations). Rocha (2007, P.21) writes: “In DRC, Feza Mining, a joint venture between 

Chinese company Wambao Resources Corporation and some Congolese businessmen…..should produce 

10,000 tons of pure cobalt per-year. In Zambia, China has invested nearly $170 Million in mining sector, 

focusing primarily but not only on copper. China is to build a $200 Million copper smelter at Zambia’ 

Chambeshi mine with a capacity to produce 150,000 tons a year. In Gabon, a Chinese consortium headed by 

the China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CEMEC) has been granted a 

sole right to exploit huge untapped iron ore reserves and build the costly rail links needed to reach them in 

tropical forest” writes Rocha. Besides these the Chinese also operates two gold mines Ivory Coast and Eritrea 

as well as uranium mine in Niger.   According to Park (2016 P.22), since the conclusion of Sino-Africa summit 

in Beijing 2006, the Chinese workforces and activities doubled in Africa as it increased from tens of thousands 

to around 1 million Chinese Workers. These Chinese labour migrants are usually working in the Chinese 

funded projects in various sectors of different countries. 

They engage in chopping thousands of hectares of trees for timber to be exported to China in many 

countries such as Liberia, Nigeria, Gambia, Cameroon, Mozambique and Congo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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THE FOCAC, INVESTMENTS 

As a means to improve bilateral relations the both sides launch the China-Africa summit, known as the 

Forum on China –Africa Cooperation (FOCAC) in 2000. FOCAC convened its first summit in Beijing from 

November 3-5 2006 and was attended by 48 African heads of states and government officials, and 

representatives of over 20 international and regional organizations. This summit markets as the milestone in 

the African –China relations as it leads to declarations of the Beijing summit and the Beijing action plan (2006-

2009). 

In the subsequent years, China’s investment in the continent doubled as the ties depended, in the 2015 

FOCAC meeting held in South Africa; the Chinese president tripled the Chinese government assistance from 

20 billion in 2012 to 60 billion in 2015 which was broken down into the following:  

 

US$5b- of free aid and interest-free loans 

           US$35b- of preferential loans and export credit on more favourable terms 

          US$5b-  of additional capital for the China-Africa Development Fund 

         US$5b- of the Special Loan for the Development of African SMEs each 

         US$10b- China-Africa production capacity cooperation fund (Xue, n.d.). 

 

However, the advocates of Chinese involvement in Africa argue that despite the negativities the 

Chinese contributions to the transportation sector and infrastructure development in Africa cannot be denied. 

Alden (2007) argues “In addition to new public buildings, dozens of hospitals and schools and most of all 

hundreds of miles of tarmac and railway tracks. In less than a year, in countries such as Sudan, Angola and 

Ethiopia which had been accustomed to crumbling, the Chinese built highway decades, and the Chinese built 

highway that connected the major urban centres with rural communities” (p. 4). This group insists that thanks 

to Chinese cheap products such as their mobile phones, communication and connectivity is enhanced amongst 

African people while their cheap clothing materials helped many under-privileged Africans to afford clothes, 

shoes and etc. This they argue helped in improving lives of average Africans. 

 

In the recently concluded 8th FOCAC Summit held in Dakar, Senegal, Beijing had lowered its 

commitment to Africa from $60bn in 2018 to $40bn, a move that had spectators to hint at lowering ties of 

China and Africa’s relations. As the Chinese President Xi Jinping completed his speech at the eighth 

Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) to an African and Chinese 

audience in Dakar, fingers went to work to report that there has been 33% drop in Chinese finances which is 

widely reported to be the key outcome from the two-day conference. While the announcement commitment 

of $1B worth of Covid-19 Vaccine doses to Africa made News Headlines, many were also speculating decline 

in Sino- Africa relations. Perhaps taking advantage of this apparent sentiment, the European Union published 

a detailed plans of mobilising €300 billion of financial supports to poor countries, including African countries 

( Liboreiro  & Pitchers https://www.euronews.com/2021/12/01/eu-plans-to-raise-300bn-to-counter-china-s-

infrastructure-spending)  

 

Many journalists were not able to understand the overall direction and intentionality of the FOCAC 

conference immediately after it ended on November 30, since the four key documents were not officially 

released until several days later. The FOCAC meeting adopted the most outcome documents in a single 

session, signalling an increased focus on Africa by China and a hope that the relationship will become more 

Africa-led. According to analysts’ suggestions, if the outcomes promised at recent FOCAC meeting the 

Africa-China relationship will become very significant in four specific areas: 

 

1- while China has been the largest supplier of vaccine to African countries, having sent 200 

million doses to date, now China could become Africa’s largest vaccine donor, with a commitment to donate 

$600 million doses and locally manufacture $400 million doses with partners on the continent. This in itself 
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would be a big step forward - so far the Egyptian manufacturer VACSERA has produced only 1 million units 

under a co-production agreement. 

2-  while China is the largest bilateral trade partner for Africa, with a combined trade value of 187 

billion Dollars, the targets of China receiving $300 billion in African imports by 2022-2024, China will export 

more goods to Africa than the European Union does on an annual basis. In 2035, China is projected to be 

importing more goods from Africa than the European Union does. If these trade targets are met, African trade 

will become as important as Latin American and Caribbean trade is now. 

3- It could move China from fourth-place investor in the continent to a top position within the 

next 10 years, given the targets for $10 billion in new FDI by 2024 and $60 billion in additional FDI by 2035, 

which we consider conservative in any case. According to the Chinese Ministry of Commerce, China’s FDI 

to Africa was 2.96 billion Dollars in 2020, a year of COVID-19 lockdowns. 

4- And last but not least, with the pledge to reallocate $10 billion of its Special Drawing Rights to 

African countries, China became the leading G-20 country in this area. Most of the other members have 

pledged 20 percent or less, while some have also did not specified a geographic region that is to receive 

pledged SDRs. 

 

Many pointed to that a proof that China’s banks must agree with many other analysts that African 

countries are in a general “debt crisis.” Two key revelatory sentences in this year’s very long action plan are, 

first the recognition of the “persistent infrastructure gap” in Africa that is the main reason debt trap and the 

second is the explicit promises that China is willing provide more concessional loans to the African countries. 

Furthermore, as indicated above, there are other financial commitments outlined in the plan as well.  

  

In terms of intensification of the relationship between the continent and China, the Action Plan 

indicates a much stronger emphasis than ever on digital cooperation, and the role of the private sector. The 

breadth of the envisioned digital collaboration is broad, encompassing smart cities, e-commerce for trade, and 

satellite cooperation, most of which would undoubtedly involve Chinese private sector enterprises in African 

markets. When it comes to the private sector, however, the emphasis is on more environmental and social 

responsibility, plus reorienting investment sectors away from raw minerals into manufacturing and 

industrialization, along with a renewed emphasis on reciprocal commitments to business-friendly 

environments – something that is just as important for African companies doing business in China as it is for 

Chinese companies doing business in Africa (Ibid).  

 

 The overall direction of Africa-China relations, then, is intensification rather than a cooling contrary 

to what many speculates. Not only that, but the plans unveiled at 8th FOCAC Summit are more African-led – 

again, based on, a careful reading of all of the speeches and documents in comparison to previous declarations 

and action plans. With Senegal’s co-chairing of this meeting, the collective African input into these documents 

is more recognizable than ever. 

Many of Africa's 15 flagship projects are mentioned in the FOCAC 8 documents, ranging 

from transportation to energy and infrastructure planning, as well as the African Union's gender and women'

s empowerment strategy. 

 

While the African Development Bank (AfDB) and Africa Centre for Disease Control (Africa CDC) 

was both referred to in 2018, they get several mentions in 2021 alongside newer African-led institutions such 

as the Africa Vaccine Acquisition Task Team (AVATT), the African Medicines Agency (AMA), and the 

African Medicines Regulation and Harmonization (AMRH) program. This might seem like bureaucratic 

speak, but it can make a huge difference to African countries. In 2020 during the Pandemic, the Alibaba 

foundation partnered with Africa Centre of Disease Control (CDC) to deliver equal amounts of initial COVID-

19 medical equipment to 53 African countries, which provides as an initial buffer for everyone, rather than 

cherry-picking favourites or strategic partners. 
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Furthermore, we are also aware – through our support to African stakeholders in preparing for FOCAC 

2021 – that there were key asks relating to ensuring more and better delivered financing for African Small and 

Medium Enterprises SMEs, and on relevant mechanisms to increase the trade volume and value of exports 

from African countries to China.  While not all of these were successfully negotiated – most notably, the 

absence of a commitment to a preferential trade agreement for all African countries under the African 

Continental Free Trade Area (AFCFTA) – there are positive signals, such as a working group with the 

AFCFTA secretariat, and perhaps more excitingly, the promise to launch a process in China to recognize 

African geographical indications – something no other development partner has ever committed to, but which 

could have a huge impact on the trade value of agricultural and processed goods from textiles to wine. 

 

The phrase "just transition" is missing from the package of documents, referring to the potential to use 

and finance certain types of nonrenewable energy on the path to green development. However, China reiterates 

its commitment in the climate plan to end coal financing and replace it with "clean" and "renewable" energy 

projects, an area that has historically received less funding from China than transportation projects. As a result, 

even if the future trajectory is unknown, this space is worth monitoring. COVID-19 has undoubtedly made all 

cooperation more difficult. Africa-China cooperation has undoubtedly suffered, with drops in trade and 

investment expected in 2020 in particular.  

The biggest question is whether African governments and organizations, which have now had a stronger imp

act on outcomes than ever before under Senegal's co-

leadership, can maintain the momentum and ensure that the commitments benefit African businesses and citi

zens while avoiding the negative effects of intensification. 

 

AFRICAN PERSPECTIVES ON CHINESE INVESTMENTS AND DEBT TRAP 

DIPLOMACY 

In Africa, there are different perspectives when it comes to China’s engagements in Africa. Whilst 

some are sceptical about the Chinese influences within African states, some tend to lean more on the positive 

changes the Chinese have brought to Africa especially when it comes to infrastructural development. There 

are growing resentments by some African youths towards the increasing Chinese influence in the African 

States, as well as arguments that China is a neo-colonialist power that is trying to exploit the continent`s 

resources by dashing huge amount of money to African leaders and provision of grants and aid packages. 

Though some Africans believe that the ties between China and Africa is a positive one that will contribute in 

the development of the continent, many fears that the growing influence of China in Africa will send the other 

international investors, especially the West from maintaining good relations with the continent. 

Moreover, the sceptics of the relations also argued that the fact the Chinese investors and business 

people`s lack of commitment to the democratization of the continent and improvement of its human right 

records and good governance is an indication that China is just another imperial expansionist power. Whilst 

many rejoice with the Chinese commitments to African development, critics see this as China’s strategy to 

expand it power and influence in the continent. Furthermore, many review Chinese aggressive lending 

strategies with low interest rate leaving many African countries highly indebted to China, whilst contract 

agreement details are hidden from the populace as its new way of controlling key areas of a country in case it 

defaulted in payment of the loans in what is termed as “the Chinese debt trap diplomacy”.  This is evident in 

the ongoing debt crises between China and Republic of Zambia and Djibouti (owing China $1.2 Billion). 

In September 2018, the Chinese threatened to take over Zambia’s Kenneth Kauna International Airport 

and power utility ZESCO from the Zambian government as a result of the latter’s default in settlement of 

loans owed to China. Moreover, a Zambia state- owned Radio and Television station ZNBC is run by a 

Chinese company, (Anon. 2018 https://www.lusakatimes.com/2018/09/04/china-to-take-     over-zesco-africa-

confidential). 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

334 

Similarly, there is growing fear that Djibouti Port facility currently maintained by a Chinese firm might 

fall into Chinese hands as their debts keeps piling up. The sceptics argue that, despite the positive changes the 

Chinese investors brought to the continent, one cannot turn blind eyes on the damages that they caused. They 

brought substandard labour ethics and their disregard for the environmental issues and lack of respect for 

locals in the host countries is a call for concerns.  

 

Another concern about environmental hazards the Chinese are causing in African Countries. Many 

complaints have been filed against Chinese investors relative to violation of local forestry laws of countries 

by contributing largely in deforestation activities in various countries of Africa, by giving bribes to local 

authorities and petty dealers in their host nations such as the case in Nigeria, Gambia and many others.  

Furthermore, there are controversies and condemnations of environmental damages Chinese factories are 

causing in their host countries. For example, the Republic of The Gambia’s GDP is largely dependent on 

agriculture including fishing. Early 2018, a Chinese fish processing factory Golden Leads, has been accused 

of discharging toxic wastes into a water body through a pipe in Gunjur and Kartong area, polluting the waters, 

killing thousands of fish and affecting over 300,000 Gambians whose livelihood is mainly depends on fishing. 

The youths of the affected areas protested against this malpractice. The Chinese denied the accusations but 

later settled the matter with the Gambia National Environment Agency whilst the protesting Gambian 

environmentalists were jailed (The Point Newspaper).  

 

The pandemic is confronting highly indebted poor countries with a fateful dilemma. As Ethiopian 

Prime Minister Abiy Ahmed a Nobel Peace Prize laureate, stated in April 2020 that African leaders have been 

forced to choose whether to “continue to pay toward debt or redirect resources to save lives and livelihoods.” 

And when they choose the latter, it is often China – Africa’s biggest bilateral lender – to which they have to 

answer. According to PM Abiy, a moratorium on debt payments was essential to enable Ethiopia to respond 

to COVID-19. Such a moratorium would save Ethiopia – one of the world’s poorest countries – $1.7 billion 

between April 2020 and the end of the year, and $3.5 billion if extended to the end of 2022. An effective 

COVID-19 response, he noted, would cost $3 billion (Strohecker& Bavier, 2020 

https://www.reuters.com/article/us-angola-imf-iduskcn26c2cp). 

 

A debt moratorium has saved Angola in the past, or at least for now. Along with Chad, the Republic 

of the Congo, Islamic Republic of Mauritania, and Sudan, Angola was under severe financial pressure, due to 

the collapse in commodity prices triggered by the COVID-19 pandemic. But, in September 2020, Angola 

secured some agreements with three of its major creditors – including the China Development Bank (the CDB, 

to which Angola owes $14.5 billion) and the Export-Import Bank of China (Exim Bank, owed $5 billion) – to 

receive $6.2 billion in debt relief over the next three years (Ibid). Similarly, in October same year, Zambia 

missed payment of a $42.5 million interest on a dollar-denominated bond, and was on the brink of defaulting 

on its $12 billion in Foreign Debt which is about the equivalent of approximately half of its GDP. But the 

same Chinese creditors eased the pressure: the CDB deferred interest and principal repayments for six months, 

until April 2021, and Exim Bank suspended all payments on its $110 million portfolio of sovereign loans 

(https://www.africanews.com/2020/11/18/zambia-declared-in-default-of-debt-repayment-to-creditors// ). 

 

The Exim Bank deal was agreed within the framework of the G20’s Debt Service Suspension Initiative 

(DSSI), under which 73 of the world’s poorest countries can request temporary respite from bilateral debt 

repayments. So far, 46 countries have requested DSSI, with Angola and Zambia among the 31 in Africa 

(https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative). 

 

Some 70% of the affected payments – worth about $8 billion – are owed to China, which holds around 

62% of Africa’s entire official bilateral 

debt.  This is not surprising given that China has steadily increased its direct lending to developing countries
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 since the 2008 global financial crisis. For the 50 most indebted recipients of such lending, the average stock 

of debt owed to China has drastically increased from less than 1% of GDP in 2005 to more than 15% in 2017. 

This carries serious risks. For starters, Chinese lenders tend to set more onerous borrowing conditions – higher 

interest rates, shorter maturities – than multilateral development banks. In April 2020, the late Tanzanian 

President John Magufuli reportedly threatened to cancel a $10 billion project launched by his predecessor, 

because the Chinese funding came with conditions that “only a drunkard would accept” 

(https://hwnews.in/international/drunkard-accept-terms-tanzania-president-rejects-chinas-10-bln-

loan/134707?infinitescroll=1). 

 

Furthermore, the majority of China's bilateral lending is done by socalled policy banks and state-

owned commercial banks, which are controlled by the Chinese government but operate as legally independe

nt entities rather than as sovereign lenders.  So, unlike the members of the Paris Club of major sovereign 

creditors, they often require collateral for development loans. About 60% of Chinese total lending to 

developing countries is subject to collateral.  When a country applies for debt relief, its Chinese creditors can 

claim ownership of escrow assets. Furthermore, due to their ambiguous status – neither official nor private – 

Chinese banks typically renegotiate sovereign loans bilaterally and in private. That was the case with Zambia's 

agreement with the CDB, which China regards as a commercial creditor. Refusing to heed calls from the 

World Bank and the G20 for the CDB to participate in the DSSI as an official bilateral lender 

China insists that the debtservice payments were suspended "voluntarily and in accordance with market prin

ciples”. To be sure, China is not solely to blame for this situation. The failure of other lenders to provide ade

quate funding – particularly infrastructure investment – drove many low 

income countries into the arms of Chinese creditors. Chinese lenders, on the other hand, have been willing to 

extend loans to poor African countries without demanding much in terms of governance reforms and anti-

corruption measures.  

As a result, projects are bound by draconian lending conditions, are expensive to operate, and are unl

ikely to ever produce decent returns. The Debt moratoria during the COVID-19 

crisis may provide temporary relief to poor countries, freeing up funds for pandemic respone. 

They will not, however, solve these countries' debt problems.  On the contrary, the end of the moratoria coul

d spark a wave of synchronized defaults, necessitating intervention by the International Monetary Fund and 

other multilateral institutions. 

 

WIN-WIN FOR WHOM? 

The Chinese relation with Africa is always regarded as a win-win situation for both sides. It is crystal 

clear that China has been vocal about its contributions to development of African infrastructure and 

transportation sectors. The Chinese loans to African states have helped in boosting the economic sectors of 

the continent and immensely contributed in effective operation neglected mining sectors such as in Gabon and 

Zambia. The Chinese contributed to opening of new market products in countries like Botswana, Nigeria, 

Ghana and South Africa due to their high demand of mineral resources. 

 

However, what still remains a mystery of sort is what China is gaining out of Africa and to what 

extend? According to Antony Kiganda, though China’s investments in Africa amount to only 3% of its 

investments and 5% of its global trade, but China’s contributions towards building of railways, roads, sports 

stadiums and other facilities in Africa, in addition to the Chinese Exim bank’s loan of $63bn between 2000- 

2015 to almost 54 African countries against American Exim Bank’s $1.7bn to only 5 African countries won 

China the admiration of African leaders (Pilling, 2017, https://www.ft.com/content/65591ac0-2f49-11e7-

9555-23ef563ecf9a).  

In conclusion, while African countries get their nations’ infrastructures, roads, bridges and ports 

developed and its leaders’ pockets filled with cash, China gets its desired energy, resources and timbers 

exported to China to fulfil their consumer needs, a situation that is considered to be a win-win for both sides, 
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though we will leave that to the readers to decide. However, the fact that China is engaged in what former US 

Secretary of State Rex Tillerson called “predatory loan practices” in Africa, knowing that there is no way 

most of the African countries could repay its debt which leads China overtaking certain key facilities in some 

African countries shows that China is the bigger winner in its cooperation with Africa (Fernholz, 2018. 

https://qz.com/1223768/china-debt-trap-these-eight-countries-are-in-danger-of-debt-overloads-from-

chinas-belt-and-road-plans).  

 

CONCLUSION 

China’s position could appear disadvantageous within the Western states because it intends to become 

attractive; however, it should be mentioned that in certain parts of the globe, such as Africa, China is seen 

through a special lens than by the liberal democracies as China is noted for its non-interference in political 

affairs of other states for economic exploitation. This made the concept of looking towards the East in the 

norms of perceived pariah states so as to flee economic sanctions slammed against them. Therefore, the 

Chinese “economic soft power” in Africa has become more efficient within the developing countries where it 

applies a completely different strategy than it'd do against the West. this is often this is the reason that the 

African countries, which are developing countries along with China, are being investigated for their records. 
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(37) 

Koray AY105 

JOHANNES BRAHMS’ IN op. posth. 10 KORNO ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ 

A REVIEW OF JOHANNES BRAHMS' op. posth. 10 HORN ETUDE BOOKS 

 

 

 

ÖZ 

Çalgı eğitimi profesyonel anlamda müzikal amaçlar doğrultusunda uzun yıllar çalışmayı içinde 

barındıran bir süreçtir. Bu süreç ülkemizde bulunan konservatuarlarda kademeli olarak ortaokul, lise ve lisans 

seviyesinden başlayarak devam etmektedir. Özellikle ortaokul döneminde erken yaşta verilen bu eğitimin 

motor becerilerin gelişimi açısından önemi oldukça büyüktür. Sürekli tekrar ederek gelişen motor beceriler, 

çalgı eğitiminde çeşitli egzersiz, etüt ve eserlerle geliştirilebilir. Çalgı eğitiminde motor becerilerin oluşmasına 

olanak sağlayan etütler, çalgı tekniğinin gelişmesine de yarar sağlar. Bu çalışmada korno çalgı eğitiminde 

önemli bir yere sahip olan JohannesBrahms’ın op. posth. 10 korno etüt kitabınıniçerik analizi yapılarak tempo, 

ton, ölçü birimi, teknik çalışma, artikülasyon, nüans ve süsleme gibi müzikal dinamikler yönlerindentespitler 

yapılmış ve bu tespitler sıralanmıştır. Analiz sonucu varılan tespitlerin korno icrası ve eğitimine katkısı olacağı 

düşünülmekte, bundan sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici bir unsur olacağı varsayılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Brahms, Korno, Etüt. 

 

 

 

ABSTRACT 

Instrument training is a process that includes working for many years in line with professional musical 

purposes. This process continues gradually in conservatories in our country, starting from secondary school, 

high school and undergraduate level.This education, which is given at an early age, especially in the 

secondary school period, is of great importance in terms of the development of motor skills. Motor skills, 

which develop by repetition, can be improved with various exercises, etudes and works in instrument 

education. Etudes, which enable the formation of motor skills in instrument education, also contribute to the 

development of instrument technique.In this study, the content analysis of the 10 horn study books op. posth. 

of Johannes Brahms, which has an important place in horn instrument education, has been made and 

determinations have been made in terms of musical dynamics such as tempo, tone, unit of measure, technical 

work, articulation, nuance and ornamentation, and these determinations have been listed.It is thought that the 

findings obtained as a result of the analysis will contribute to the horn performance and training, and it is 

assumed that it will be a guiding factor for the future studies. 

Keywords: Brahms, Horn, Etude. 
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GİRİŞ 

Müzik, duyguların, düşüncelerin ya da hayallerin sesler ile anlatılma sanatıdır. Say’ a göre insanoğlu 

varoluşundan beri doğadaki her türlü sesleri algılamış, algıladığı sesleri kategori etmiş ve kategori ettiği sesleri 

bir anlatım şekline dönüştürerek müziği elde etmiştir (2010:17). Belirli bir amaç ile ortaya çıkan müzik duygu 

ve düşüncelerin sesler ile anlatıldığı estetik bir yaklaşımdır (Uçan, 1997:10). Müziğin birleştirici bir güce 

sahip olması evrensel bir dil olduğunun göstergesidir. Evrensel dile sahip bir sanat olan müziğin eğitim süreci 

de oldukça önemlidir. Doğru ve kaliteli bir müzik eğitimi farkındalığın ve gelişimin olduğu bir süreçtir. Bu 

sürece maruz kalan birey kendi eğitim sürecinde bazı gelişim göstermesi gereken durumlarla karşı karşıya 

kalabilir. Özellikle doğru tespit ve bu doğrultudaki çalışmalar gelişim sürecinin doğru yönetilmesini sağlar. 

Çalgı eğitiminde bu sürecin gelişimi etütlerle gerçekleştirilir. Etüt, müzik eğitiminde teknik ve müzikal 

beceriyi geliştiren bir müzik formudur. Müzikal gelişim ve çalımda ustalık kazanmak için etüt çalışmanın 

önemi oldukça önemli olup çalgıya olan hakimiyeti arttıran bir kompozisyondur. Etüt, gam, oktav, arpej gibi 

teknik beceriyi artıracak tekniklerin kullanıldığı ve çalgının yapısına göre yazılmış bestelerdir (Apel, 1972: 

300). Say’ a (2001) göre etüt, çalıcının teknik zorlukları aşmak için teknik düzeye özgü ve müzikal gelişimini 

sağlayan parçalardır. Etütler, diğer türler gibi bir motif üzerine yazılmış olup melodi ve armonin eklenmesi 

ile birlikte etüt halini almıştır (Blom, 1955: 156). Literatür taraması yapıldığında ilk etütlerin org, klavsen ve 

lavta için bestelendiği ve o dönemlerde prelüd, ricercare ve variation olarak isimlendirildiği görülmüştür 

(Sözer, 1986: 229). Çalgı hakimiyetini gelişmesini sağlamasının yanında solo etütlerin de yazılması ile etütler 

konser programlarında da yer almıştır. Özellikle 19. yüzyılda virtüözite kavramının ortaya çıkması ile Chopin, 

Brahms, Listzt, Rachmaninov, Prokofiev gibi besteciler etüt repertuarına katkı sağlayan ünlü bestecilerden 

bazılarıdır. 

İlyasoğlu (2002) etüdü, betimleyici bir anlatım içeren senfonik şiir gibi orkestral bir tür olarak 

tanımlamıştır. Etüt, her çalgı üzerinde önemli bir yere sahip olduğu gibi korno çalgısı için de oldukça 

önemlidir. Korno, bakır üflemeli çalgılar ailesinin bir üyesidir. İlkel dönemlerde avlanma, haberleşme, tören, 

kutlama gibi çeşitli nedenlerle kullanılan korno, zaman içerisindeki müzikal ihtiyaçlar gereği yapısal 

değişimler sonucu bugünkü halini almıştır. Sarmal bir yapıya sahip olan korno, orkestra çalgıları içerisinde 

çalımı zor çalgılardan birisi olarak düşünülebilir. Ağızlık aracılığıyla çalgının içine giren havanın ventil 

yardımıyla hava yollarının değiştirildiği, kalak kısmından sesin elde edildiği doğal armonik yapıya sahip ve 

ventillerle birlikte kromatik seslerinde elde edildiği koyu ve gizemli bir tona sahip çalgıdır. Seslerin elde edilişi 

çalgının içine gönderilen havaya ve dudaklara bağlıdır (Say, 2001: 202). Müzik tarihi boyunca besteciler 

korno için her seviyeye uygun farklı etütler yazmışlardır. Romantik dönem müzikal anlayışına sahip Johannes 

Brahms da bu bestecilerden birisidir. 1833 – 1897 yılları arasında yaşayan besteci, küçük yaşlarda aldığı 

piyano eğitimi ve müzisyen bir aileden gelmesinden dolayı erken yaşlarda müzik ile iç içe olmuştur. 

Geleneksel biçimlere bağlı kalan veprogramlı müziğe karşı olan besteci, eserlerinde opera ve senfonik 

şiirlerden uzak durarak müziğin bağımsız dilinde klasik formlarda besteler yapmıştır (İlyasoğlu, 1994: 120). 

Müzikte yeni bir devrim yapmak yerine geleneksel bir yapıda kendisinden önceki örnekleri göz önünde 

bulundurmuştur. Hatta yaşadığı dönemde korno kullanımında ventilli kornoya geçiş sağlanmasına rağmen 

eserlerinde doğal kornoya yer vererek gelenekselci tavrını devam ettirmiştir. Kornoya hakim olan besteci, 

küçük yaşta korno eğitimi almış ve eserlerinde etkin bir şekilde kullanmıştır (Ay, 2016: 9).  

Brahms’ın on korno etüt kitabı besteci öldükten sonra ortaya çıkarılmış ve yayımlanmıştır. Bundan 

dolayı etüt kitabı opusposth106. olarak kataloglanır. Besteci, çalışmaya konu edinilen etütlerde, bir öğrencinin 

profesyonel hayatında özellikle de orkestralarda karşısına çıkabilecek durumlara önceden hazırlık yapmasını 

sağlamayı amaçlamıştır. İlk okumada yeni ve zorlayıcı olabileceği düşünülen etütler, kapsamlı ve aşamalı bir 

çalışma programı ile daha iyi icra edilebilir. Brahms’ın on korno etüdünün kendi içinde bir çalışmayı 

hedefleyerek çalgı üzerinde farklı zorlukların öğrenilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 
106https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/op-posth (Erişim Tarihi: 24. 08.2022). 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/
https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/op-posth


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

340 

 

 

1.1.  Araştırmanın Amacı 

Araştırmaya konu olan Johannes Brahms’ ın 10Korno Etüt Kitabı, hız, ton, ölçü birimive nüans gibi 

müzikal dinamikler bakımından incelenerek bu kitabı çalışacak korno icracılarına teknik ve müzikal yönlerden 

bir rehber olması amaçlanmıştır.  

 

1.2.  Araştırmanın Önemi 

Korno repertuarı incelendiğinde, teknik ve müzikal gelişimi arttırmaya yönelik çeşitli etüt kitaplarının 

olduğu görülmektedir. Ancak çoğu etüt kitabında yazılmış parçaların hangi amaca yönelik çalışmalar olduğu 

konusunda bilgilendirme yapılmamıştır. Bir etüdün hangi teknik ve müzikal amacı içerdiği bilgisi, icracı için 

öğretici olmasının yanında eksiklerine yönelik çalışmalara kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda 

araştırma hem korno eğitimcileri hem de öğrenciler açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmanın korno 

çalgısı alanındaki Türkçe kaynak eksikliğine de katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

2. Yöntem 

Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nitel araştırma yöntemi, genellikle 

sosyal bilimlerde kullanılan, gözlem ve analize dayalı bir araştırma yöntemidir. Araştırmada Johannes 

Brahms’ın opus posth. On korno etüt kitabında bulunan etütlere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi, 

ortaya çıkan veriler doğrultusunda belirli tema ve alt temaların oluşmasını sağlayan ve çıkan verileri 

karşılaştıran ya da amaç kapsamında sınıflandıran bir analiz yöntemidir. Öncelikle araştırmada korno 

repertuarında yer alan temel müzik ve teknik kavramlar belirlenerek alt başlıklar oluşturulmuştur. Belirlenen 

başlıklar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, ortaya çıkan bulgular tablolaştırılarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 
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2. Bulgular   

 

Etüt No Ses Genişliği 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Tablo 1. Etütlerin Ses Genişliği 

Tablo 1 incelendiğinde Brahms’ın müzikal kariyerinde korno çalgısını çalarak tanımış olmasının 

avantajını da yaşayarak etütlerde büyük aralıktaki ses genişliğinde oluşan etütler yazdığı görülür. Etütlerinde 

özellikle kornonun orta ve tiz bölge ses genişliğini kullanan besteci 7 nolu etütte de kalın bölge ses genişliğini 

gösteren pasajlar da yazmıştır. Genel olarak etütlerde kornonun parlak ve koyu tonunu bir arada kullandığı 

değerlendirilebilir. 
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Etüt 

No 

Hız Terimleri 

1 Allegro 

2 Adagio 

3 Allegro 

4 Maestoso 

5 Allegro vivace 

6 Moderato 

7 Moderato 

8 Allegro 

9 Andantino 

10 - 

Tablo 2. Etütlerin Hızlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 2’ye bakıldığında 3 etüdün allegro, 2 etüdün moderato, 1 etüdün adagio, 1 etüdün allegro vivace, 

1 etüdün andantino ve1 etüdün maestoso temposunda yazıldığı görülmektedir. 1 etüdün de hız ve tempo 

gösterici bir terimin olmadığı görülmektedir. Etütlerin metronomlarına bakıldığında birbirinden farklı 

tempoda çalınmalarının gerektiği görülmektedir. Etütler içerisinde herhangi bir tempo değişikliği 

yapılmamıştır.  Ortaya çıkan bulgulara bakıldığında, etütlerin hız ve tempo açısından ileri düzey çalgı eğitim 

düzeyinde ve çalgı hakimiyetini arttırıcı nitelikte olduğu görülmektedir.  

 

 

Etüt 

no 

Etüdün tonu 

1 Do Majör 

2 Sol Majör 

3 Do Majör 

4 La bemol Majör 

5 Do Majör 

6 Do Majör 

7 Do Majör 

8 Do Majör 

9 Do Majör 

10 Do Majör 

Tablo 3. Etütlerin Tonlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 3’ e bakıldığında etütlerin majör tonda yazıldığı görülmektedir. 8 etüt Do Majör, 1 etüt Sol 

Majör ve 1 etüt de La bemol Majör tondadır. Her ne kadar 10 etütten 8’ inin Do majör tonunda olsa da besteci 

etütler içerisinde farklı tonaliteleri kullanmıştır. Eserlerinde kornonun ventilli hali yerine doğal kornoyu tercih 

eden Brahms, korno için yazmış olduğu 10 etüdü o dönem senfonik orkestralarda yaygınlaşmaya başlayan 

ventilli korno için yazdığı düşünülmektedir.  

 

 

 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

343 

 

Ölçü Birimi Etüd No f 

2/4 8 1 

3/4 1 1 

4/4 2 - 4 - 6 - 10 4 

3/8 7 1 

6/8 3 - 5 2 

12/8 9 1 

Tablo 4. Etütlerin Kullanılan Ölçü Birimlerinin Dağılımı 

Tablo 4’ e bakıldığında etütlerde kullanılan en çok ölçü biriminin 4/4’ lük olduğu ve ayrıca 2/4’ lük, 

3/4’ lük, 3/8’ lik, 6/8’ lik, 12/8’ lik ölçü birimlerinin de etütler içerisinde yer verilmiştir.  

 

Teknik çalışmalar Etüt No f 

Üçlü Aralık 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9-10 10 

Dörtlü Aralık 1 -2 -4 -5 -6 -9-10 7 

Beşli Aralık 1 -3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9-10 8 

Altılı Aralık 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9-10 9 

Yedili Aralık 1 -3-7-9 4 

Sekizli Aralık 1-4 - 5 - 7-8-10 6 

Dokuzlu Aralık 10 1 

Onlu Aralık 2 -7-10 3 

Onbirli Aralık 10 1 

Onikili Aralık 10 1 

Kromatik dizi 2 -5-7 3 

Arpej 1 -5-6-7-10 5 

Gam 6 1 

Aksan 1 -3 - 7-8 4 

Üçleme 3107-4-5108-9109 4 

Tablo 5. Etütlerde Yer Alan Teknik Çalışmaların Dağılımı 

 

Tablo 5’ e bakıldığında etütlerde yer alan teknik çalışmaların aralık çalışmaları üzerine yapıldığı 

görülmektedir. Aralık çalışmalarının yanında kromatik dizi, arpej, gam, üçleme ve aksan gibi farklı teknik 

çalışmalara yer verildiği görülmüştür. Bulgular doğrultusunda korno eğitimi içerisinde olan temel aralık 

bilgisinin yanında önemli sayılacak diğer tekniklere yer verilmiştir. Bu kapsamda, etütler çalışıldığında 

öğrencinin teknik gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
107 3 nolu korno etüdü Allegro tempo başlığında 6/8 ölçü sayısında olmasından dolayı iki vuruşluk birim içinde sayılacaktır. Bu 

sebeple her bir üç notalı tartım grubu üçleme olarak düşünülmüştür. 
1085nolu korno etüdü Allegrovivace tempo başlığında 6/8 ölçü sayısında olmasından dolayı iki vuruşluk birim içinde sayılacaktır. 

Bu sebeple her bir üç notalı tartım grubu üçleme olarak düşünülmüştür. 
1099nolu korno etüdü Andantino tempo başlığında 12/8 ölçü sayısında olmasından dolayı üç vuruşluk birim içinde sayılacaktır. Bu 

sebeple her bir üç notalı tartım grubu üçleme olarak düşünülmüştür. 
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Artikülasyonlar Etüt No f 

Legato 2 - 4 - 7 - 9 -10 5 

Staccato 1 1 

İki bağlı 2 1 

Dört bağlı 2 - 10 2 

Bouche 3 1 

Tablo 6. Etütlerde Kullanılan Artikülasyonların Dağılımı 

 

Tablo 6’ya bakıldığında etütlerin genelinde legato artikülasyona yer verildiği görülmektedir. 

Artikülasyonların birlikte kullanıldığı etütlerin korno icrasını güçlendirici yanının olduğu düşünülebilir. 

 

“Artikülasyon çalışmalarıyla müzikal pasajlar daha rahat çalınabilir. Dil, dudak, parmak 

koordinasyonunu icraya daha rahat yansıtılabilir. Ayrıca korno için yazılan eserlerde ve orkestra sololarında 

bu tip müzikal ifadeleri gösteren bölümlerin sıkça olduğu gözönünde bulundurulursa, bu alıştırmaların günlük 

olarak çalışılması kaçınılmazdır” (Çokamay, 2017:131). 

 

 Etüt no 

Nüans Terimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pp - - - - - - x - x - 

mp - - - - - x x - - - 

p x x x x x x x x x x 

mf x x x x x x x x x x 

f x x x x x x x x x x 

ff x - x - x - - x - x 

cresc. x x x x x x x x x x 

decresc. x x x x x x x x x x 

Tablo 7. Etütlerde Kullanılan Nüans Terimlerinin Dağılımı 

 

Tablo 7’ ye bakıldığında etütlerin hepsinde piano, mezzo forte, forte, crescendo ve decresendo 

nüanslarının kullanıldığı, ayrıca 5 etütte de fortissimo nüansının kullanıldığı görülmektedir. Etütlerdeki geniş 

nüans aralığı icracı için çalgı hakimiyetine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Etütlerde Yer Alan 

Süslemeler 

Etüt 

No 

Tril 4 

Tablo 8. Etütlerde Yer Alan Süslemelerin Dağılımı 

 

Tablo 8’ e bakıldığında sadece 4 nolu etütte tril olarak süslemenin kullanıldığı görülmektedir. Etüdün 

10.-12.-17.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-28.-30.-31.-35.-49. ölçülerindeki tril’ lerin dudak trili ile icra edilmesinin 

daha uygun olacağı 2.-6.-8.-14.-18.-25.-32.-34.-37.-40.-41.-45. ölçülerdeki tril’lerin ventil yoluyla icra 

edilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu anlamda 4 nolu etüdün tril icrası bakımından 

önemli olduğu düşünülebilir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada etütlerin farklı tempolarda olduğu ve çalgı hakimiyetini arttırıcı nitelikte olduğu, 

tonalitelerine bakıldığında genel olarak Do majör tonunda olduğu ancak etütler içerisinde modülasyonların 

olduğu, ölçü birimi açısından basit ve birleşik zamanların kullanıldığı, teknik çalışmalara bakıldığında 

özellikle aralık çalışmalarına yer verildiği, artikülasyon bakımından bakıldığında ağırlıklı olarak legato icraya 
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yer verildiği, ses rengi ve tonunu geliştireceği düşünülen geniş nüans ve ses aralığına sahip olduğu ve süsleme 

olarak da sadece tril’in kullanıldığı sonucuna varılmıştır.  

Çalışmanın sonuçları ışığında makaleye konu olan benzer etüt kitabı analizlerinin çalgı eğitimi ve 

yöntemleri açısından önemli olduğu varsayımından yola çıkarak bu tip bilimsel çalışmaların akademik alanda 

arttırılması, Brahms gibi ünlü bestecilerin dışında korno icracılarının da yeni ve özgün etüt kitapları yazmaları 

önerilmektedir.  
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(38) 

Murad ƏSGƏROV110 

POLITICAL LINGUISTIC AND PROPAGANDA ANALYSIS OF ANTI-KOREAN CULTURAL 

POLITICS IN KAZAKHSTAN 

KAZAKİSTAN'DA KORE KARŞITI KÜLTÜR SİYASETİNİN SİYASİ DİL VE PROPAGANDA 

ANALİZİ 

 

 

 

ABSTRACT 

Anti-Korean cultural politics have mostly been researched in countries in close proximity to South 

Korea, but less so in other regions of the world, such as Central Asia. This paper is a textual analysis that uses 

combined methodologies of Political Linguistics and Propaganda Analysis in order to focus on Anti-Korean 

cultural politics in Kazakhstan. The study determines if the analysed text(s) presents South Korea as an enemy 

by focusing on the “us vs them” rhetoric that is common for propaganda. It was found that depending on the 

genre of the texts, implicit or explicit homophobic rhetoric has been used to portray South Korean influence 

on Kazakhstani culture. The chosen text is an article on the tengrinews site, which covers one in the series of 

local protests against a Q-Pop band Ninety One that was influenced by K-pop. 

Keywords: Kazakhstan, Korea, Cultural Policy, Propaganda, International Relations. 

 

 

 

ÖZ 

Anti-Kore kültürel politikası en çok Güney Koreye civarındaki ülkeler tarafından araştırılıyor, fakat 

Merkez Asya gibi dünyanın diğer bölgelerinde bir o kadar da az araştırılıyor. Bu makale Kazakistandaki Anti-

Kore kültürel politikası üzerine yazılmış, Siyasal Dilbilim ve Propaganda Analizi metodolojilerinin ortak 

kullandığı yazılı bir analizdir. Bu çalışmanın amacı incelenmiş yazıların propagandada sık kullanılan "bize 

karşı onlar" hitabı incelenerek  Güney Kore'yi düşman gösterip göstermediğine karar vermektir. Yzıların 

türüne göre değişkenlik göstererek, Güney Kore'nin Kazakistan kültürü üzerine etkisi üstü dolaylı ya da 

doğrudan homofobik hitaplarla betimlendiği bulunmuştur. Seçilen yazı, K-pop'tan esinlenmiş bir Q-pop grubu 

olan Ninety One'a karşı yapılan bir dizi protestodan birini konu alan, tengrinews sitesinde yayımlanmış bir 

makaledir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kore, Kültür Siyaseti, Propoganda, Uluslararası İlişkiler. 
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INTRODUCTION 

A number of studies exist on anti-Korean cultural politics in South Korea’s neighbours in Northeast,111 

and Southeast Asia112. Anti-Korean cultural politics is a negative reaction towards the rapid growth of 

international popularity of South Korean culture, known as Korean Wave. Darya Oryn researched this 

phenomenon on Kazakhstan.113 The problem is, there is little research on the subject focusing on Kazakhstan 

aside from that. Kazakhstani anti-Korean cultural politics is primarily directed not against K-Pop itself, but 

against K-Pop influenced culture in Kazakhstan, called Q-pop. The most famous example of that is the most 

popular Q-pop band Ninety One, which had its concerts face protests and cancellations in several places across 

the country. 

International attention has focused on Kazakhstan during the mass protests of January 2022, 

unexpected by a number of expers.114 Therefore, it is important to look at different protests happening in 

Kazakhstan to see factors that are often overlooked. This paper looks into one in a series of local protests in 

Kazakhstan in 2016 and 2017 against the concerts of Ninety One.115 The original series of protest has been 

widely covered in Kazakhstani Russian-speaking media. One of such article published in tengrinews, titled 

“Concerts of a scandalous band Ninety One were cancelled inn Qaraghandy and  Zhezqazghan116”117. This 

study is going to apply political linguistics by making genre and context analysis of the text, in addition to 

propaganda analysis methodology, known as the method of the Institute for Propaganda Analysis (hereafter 

IPA method). The research question is “Does the text portray South Korea as the enemy of Kazakhstan?” 

Fear in propaganda is manipulated through the notion of “the other” or “them”, which is opposed to 

the notion of “us”, as an enemy. This concept is going to be explained in the methodology, alongside with the 

IPA method of propaganda analysis and political linguistics. 

 

1. Methodology 

1.1. Propaganda Analysis 

The IPA method of propaganda analyses language of propaganda by focusing on its techniques, such 

as name-calling, assertion, false dilemma, etc. False dilemma in particular is a technique that is crucial for 

understanding how actors understand themselves and the “other”. This technique is used to create an 

antagonising “us vs them” thinking, which is essential for effective propaganda. Other techniques of 

propaganda are further used to support this notion. 

Homophobic propaganda in particular has been rising in the ex-Soviet countries. It is used to label the 

“other” with a notion that is perceived negatively, in this case by being a part of the LGBT community. For 

instance, Russia has been going through a moral panic around the so-called “propaganda of homosexualism 

among minors” issue. It is said that, “an apparent threat from liberal European values that are personified by 

LGBT people”. This particular moral panic was linked to acts of violence against LGBT people in Russia.118 

Thus Europe is being antagonised by getting name-called “Gayropa”119 in order to strengthen the notion of 

“us” in this case being Russian, anti-gay, for “protection of minors” and “them” being Europe, “gay” and a 

“threat to minors”. 

 

 

 

 

 
111 Kim and Kim (2016/06/28) 
112 Kim and Kim (2016/08/30) 
113 Oryn (2018) 
114 Шульман (2022) 
115 Beisekeyev (2022), 3:08-1:00 
116 Spellings of geographical locations taken from Encyclopaedia Britannica 
117 Tengrinews (2016, October 19) 
118 Wilkinson (2013) 
119 Denisova (2019) 
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1.2. Political Linguistics 

“Political” has a number of definition, including those that define everything public as political. So, 

Political linguistics studies a wide range of genres of texts, from party programs, speeches, debates, mottos, 

posters, newspaper articles or writings on walls.120 

A genre of a text can be identified using the concept of register. It comes taken from sociolinguistics, 

where by definition of the term genre, register depends on the purpose of the speech, audiences, structure and 

content. One can use these concepts in a genre analysis of both literary and non-literary texts.121 Register is 

directly related to the genre and the concepts of field, mode and tenor. They constitute context of a text, 

according to Halliday. Field is the subject matter, tenor is the speaker and hearers, and mode is a 

communicative channel, such as speech or writing.122 In the next chapter after explaining the context, genre 

analysis will follow together with Propaganda Analysis. The following part is going to show how the analysed 

text was identified as having a hybrid genre, as its main genre is that of a news story, but it also contains texts 

within itself that belong to the genre of collective letter.123 In the given case, it will be shown how a chosen 

text is a hybrid one, as it brings extensive quotes from the collective letters. If published in a newspaper, these 

letters would usually be printed separately with short commentary. But online format made the genre to 

change, as it eliminated the space limitation. 

Political Linguistics is concerned with relations between language and power. It is needed to 

demonstrate inequalities and to “identify means by which citizens can achieve more abilities and power of 

democratic self-determination”. This is achieved on two levels: marco and micro. Macro level is concerned 

with ownership of the means of communication. Micro level is concerned with “who takes turns in 

conversations, who sets agendas for conversation, and who manages conclusions and topic shifts”.124 

Another genre which is going to be discussed further is the genre of collective letters. According to 

Varvara Poludina, collective letters is a genre, which assumes public pressure. She compares its function to 

the one of a public demonstration.125 

 

2. Analysis 

2.1. Context 

The Q-Pop Ninety were first criticised by fellow musicians, which later spilled over into mass media. 

The main object of the moral panic was them displaying alternative masculinity, perceived as contrary to 

Kazakh traditions and the existing hegemonic masculinity.126 The article published in tengrinews covers one 

in the series of protests that took place in 2016 and 2017.  

During the search for materials, several other articles were considered that also use the same 

propaganda technique in their titles, such as articles on the same website, titled “Scandalously known group 

Ninety one cancelled a concert in Öskemen”127 and “In Aqtöbe a concert of an  épatage128 band Ninety One 

was demanded to be cancelled”129. While the goal of these titles is primarily to attract a reader (or to be a click 

bait), as they are more popular than the article themselves, this means that a substantial part of the readers will 

only consume the image of the band through propaganda. This will be discussed further in the following 

subchapter. 

The chosen text gives more details, as it is longer, but it still belongs to the same field. It also describes 

one of the protests from the above mentioned series, with were described in other similar articles. The tenor 

 
120 Чудинов (2006), p. 24 
121 Jones, Jaworska and Aslan (2021), p. 14 
122 Penton (2020), p. 43 
123 Ibid, p. 15 
124 Stuckey (1996) 
125 Полудина (2011)  
126 Oryn (2018), p. 41 
127 Tengrinews (2017) 
128 French term sometimes translated as “shocking” 
129 Tengrinews (2016, September 29) 
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is constituted by relations between news website (speaker) and its readers (hearers). The website does not 

indicate the author(s) of text, which is normal for news stories. Lastly, the mode of the text is that it is written, 

which will also be discussed in the next subchapter in relation to the text’s genre, consumption and 

propaganda. 

Tengrinews (speaker) is referred to by forbes.kz as “the biggest informational portal in Kazakhstan”.130 

On macro level, it belongs to Alash Media Holding, of which then president, Batyr Qazynbayev passed away 

in March 2022 and the presiden Qasym-Jomart Toqayev send a telegram with condolences to his parents, 

praising his work as a journalist.131 A 2013 report on digital media in Kazakhstan by Open Society Foundation 

states the following: 

“The most important new entrants in the news market in the last five years are Elorda Tynysy and 

Alash Media Group <..> whose ownership most of the experts interviewed for this study connect to <…> 

Karim Massimov (as of September 2012, head of the administration of the president). <…> there is no 

incontrovertible evidence for this claim.”132 

On micro level, the text includes opinion of a fan, extensive opinions of the opposition to groups 

context and the writing by the anonymous author who works on Alash Media Group. Thus it does not include 

the opinion of the group, while the opinion of the opposition to the group is shown much more extensively, 

than of those who side with it. Thus, the hearers get somewhat, but not completely one sided account. 

 

2.2. Genre and Propaganda 

White wrote on news story genre that they are “grounded in communicative events such as speeches, 

interviews and press releases”, which “act primarily to represent, not activity sequences, but the points of view 

of various external sources”.133 The analysed text as whole does that, as it brings up extensive quotes. One 

interviewed young woman who identifies as a “fan” and who is concerned about her local concert cancellation; 

screenshots of the two collective letters against the group’s concert; and a part of a press release by local 

authorities. 

The text also follows general structure of the news story genre, by giving background context of the 

event in the last paragraph, which starts with “Let’s remind”.  Thus, despite being longer than other news 

stories of the same events observed, this text shares a number of textual features, which it shares with other 

texts that belong to news story genre. 

The text excluding the quotes appears generally neutral and only contains one example of a propaganda 

technique used. However, it is an important example, as it is in the very title of the article. The title refers to 

the band as “scandalous”, which is an example of name-calling technique of propaganda. To understand the 

title in particular, the understanding of mode can be applied. The following is said about the mode of the genre 

of news articles: 

“Writing and speech134, for example, operate based on a linear and temporal logic in which information 

is presented in sequence: to fully understand what the middle or end of a news article means, you usually need 

to have read the beginning.”135 

Titles are considered at least as important as the rest of the text or even more important than their texts. 

Headlines by their very nature have a bigger audience than the texts they represent.136 So, as opposed to what 

is suggested, the consumption of the news article genre can and does go against the logic and sequence of the 

mode of writing, as the hearer is not obliged to fully absorb what the speaker presents. 

 
130 Forbes (2022)  
131 Tengrinews (2022) 
132 Emrich, Plakhina and Tsyrenzhapovaf (2013), p. 81 
133 Lavid, Arús and Moratón (2012) 
134 Two examples of modes, news articles such as the one analysed belongs to the mode of writing 
135 Jones, Jaworska and Aslan (2021), p. 14 
136 Vengalienė (2011), pp. 17-18 
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This click bait propaganda is not representative of the text itself, as its aim is to attract a reader to the 

article through suggesting the “scandalous” nature of its subject. But, this sort of headlines alone may play a 

bigger role in forming an opinion about the band. As it was mentioned, there were multiple similar, but 

generally smaller articles that also had similar titles and further contributed to this. Short sentences with 

exclamation marks are typical for propaganda and especially for assertion technique. In this case they could 

be indicating emotions of the interviewee. Such an indication is typical for news reports that contain opinion 

interviews. In addition to that, there is an explanation for why the interviewed thinks that the situation is unfair, 

which is why it cannot be counted as assertion. Another part of the article that contains exclamation marks is 

the second complaint letters. Complaint letters constitute their own genre, as they have their own purpose, 

which is a reaction from authorities. So, in this case the use of exclamation marks cannot be explained by the 

specifics of the news report genre, as they were both initially written as their own separate texts and are present 

here as quotes (scanned letters). But lets start with looking into the first letter. 

 

2.2.1. First Letter 

After the formal part, addressing the Akim (hearer) of the city and titling the letter as “Proclamation”, 

it starts with the words “We, the youth of the city Qaraghandy and the October district”. This is an example 

of generalization, typical for complaint letters, but can also be for example in the US constitution starts with 

the words “We the people”. The proclamation of who “we” are also sets the tone for the “us vs them” logic 

that in this case claims that the subject of complaint, the planned concert by Ninety One is antagonised by the 

entirety of “the youth of the city Qaraghandy and the October district”. Thus (and the same will be 

demonstrated in quotes of the second letter), a collective speaker is established. So, after establishing who 

“we” are, the letter goes on with a series of assertion about the band: 

“They insert137 things alien to our Kazakh  people’s tradition, custom, religion, honor and mentality138” 

Assertion is a technique of propaganda that uses a bold statement without providing evidence. In this 

case, the text continues with emphasizing the perceived feminine appearance of the band’s members. This 

emphasis is not an explanation of the previous sentence, as there is no prove how this alters Kazakh people’s 

“tradition, custom, religion and honor”. 

With an exception of the last pronounce “to you”139 used to formally end a letter. Such an appeal to a 

hearer is typical for this genre. All the remaining four pronounces are used to establish who “we” and “they” 

are. They help building up the “us vs them” logic. “We” are portrayed as being on the defense of “our Kazakh 

people’s” things, which are being violated by an “insertion” of “alien” things by “them”. 

The word “alien” that is used as the opposite of “our Kazakh people” suggests that the aspect of the 

group’s appearances and performances that are presented as a danger in the letter come from foreign people. 

The word “жат” can be used to form a compound “from alien county/people”, which is a more vulgar way of 

saying the word “foreigner”, as opposed to “шетелдік”. “Aliens” could be seen as a synonym of the 

propaganda notion of “them” or “other”, antagonised with “us” or the Kazakh people in this case. 

The “aliens” are not specified in this letter, unlike the second letter, as is going to be shown further. 

However, the features of femininity in K-pop and their perceptions in Kazakh society were previously studied 

by Dariya Oryn, which shows the two important connections between Q-Pop and K-Pop. Firstly, it shows that 

the existing similarities were intentional, as Yerbolat Bedelkhan, CEO of Juz Entertainment has model Q-Pop 

after K-Pop. Secondly, she brings up quotes of people who criticize Q-Pop for lack of originality, as they 

model themselves after K-Pop. Oryn writes: 

“Mainstream Kazakh society knew that this type of appearance is a common for the K-pop subculture, 

but they got outraged when the group of young Kazakh men adopted the same style and image. The key word 

 
137 One of the possible translations of this term in this case is “propagate”. It is typical for propaganda to accuse its enemies of 

doing propaganda. A literal translation was chosen to avoid biased speculation. 
138 A term commonly used in Central Asia and Azerbaijan 
139 Like other Turkic languages, Russian, and French, Kazakh has a plural form of the word “you”, which here is a register of 

formal respect and subordination between the signatories and the addressee 
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here is Kazakh because from the perspective of genre’s so-called critics, what these five Kazakhs do to 

themselves to the contradicts to the expectations and image of Kazakh man. Yerbolat Bedelkhan <…> said 

that he has forseen this kind of reaction <…>”140 

So, while the first letter does not explicitly mention South Korea, it is suggestive of that the aspects of 

the group that are shown in antagonisation with Kazakh people are of an “alien” influence. As the group is 

being openly marketed as mostly drawing its influence from South Korea (especially when it comes to “style 

and image”) it could mean that in the context of Kazakhstan’s discourse this “alien” influence is a euphemism 

for South Korean influence. This assumption is confirmed by the second letter, which is more explicit about 

it.  

 

2.2.2. Second Letter 

Contrasting with the first letter, the second letter was typed, not handwritten. It falls into a wide 

category of conspiracy theories about a plot to reduce population. In this case, the assumed population 

reduction efforts are being carried out not through through “homosexualisation”.  

Based on the date on the letter (October 13, 2016) and dates provided on a very similar text found on 

a few Kazakh websites, as well as on a post in a “БӨРІЛІ БАЙРАҚ!!!” (“WOLF FLAG!!!”) VK.com 

community that range from October 1141 to 4,142 the letter is an edited version of that original post that has a 

signature of Esbol Makhisev at the end. 

The edited letter was said to have been signed by 350 people. A few changes were introduced into this 

version, such the formal address, and elimination of homophobic slur, used in the supposed original. Using 

such expressions would have been a register demonstrating a serious violation of the genre of collective letter 

addressed to officials. Thus, this letter functions as if it is a collective expression of people’s will, while being 

an edited version of an online post written by a single person. The text follows the genre but only as a result 

of edits. It may be depicting a public will, but it is known, that the original text was an expression of a single 

person. 350 people may have indeed signed the text and the text is presented and thus functions as a collective 

letter. It also has a number of registers of the collective letter, but aside from the signatures, it was not a 

product of collective effort. 

On the upper right part of the letter, it has a similar formal register as the first letter, addressing the 

Akim of Zhezqazghan and right under that, it also proclaims that the letter is addressed “From the name of the 

youth of Zhenqazghan city”. It starts with the words “Respectable Saltanat Suleymenqyzy”.  

The very first sentence of the main part of the letter is an assertion:  

“We are losing our Kazakh way of life, in the whole world now there is a danger of annihilation of 

such amall nations”. 

Further it claims that the “issue” or “problem” (“мəселе”) they are raising is the band Ninety One, 

which they accuse of “propogandising shamelessness”. As noted before, it is typical for propaganda to accuse 

it’s enemies of doing propaganda, which can be considered an example of name-calling technique of 

propaganda.  

When describing the band, the major feature that is use to sort of “accuse” the band is the claim that it 

lacks originality, which emphasizes their “otherness”, as they are said to model themselves after K-pop and 

80s J-pop (Japanese pop music). They highlight with a proverb “Even if you can’t, mimic”; by writing an 

assertive sentence with an exclamation mark at the end “A new beginning, a different rhythm, not a new 

generation – a copy”; And by bringing up a quote by Rolling Stones journal which commented on K-pop 

being a mix of European and Japanese music, after which they sum up that the band is a “shadow of  J-pop of 

the 80s”. 

The letter continues by introducing the concept of Overtone window. This concept is used in 

propaganda to claim that something unthinkably “bad” is going to be normalized in a society. The concept is 

 
140 Oryn (2018), pp. 38-39, Original spelling preserverd 
141 Махисев (2016, October 1) 
142 Махисев (2016, October 4) 
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used to suggest that the idea that is being spread to hold population growth is to make people “infertile”: “A 

man should be married with a man, a woman should be married with a woman!”. This line is delivered by 

asking a question and stating this claim with an exclamation mark at the end as an answer, typically for 

propaganda language and language of advertisements. 

Following the exclamation another assertion states: “The easiest way [of making a man be married 

with a man and a woman married with a woman] - to increase [a number of] qyztekerler and erkekshoralardy”. 

The words qyztekerler and erkekshoraldy can be translated as women-like men and men-like woman. When 

further describing people who are claimed to be involved in this supposed process, a word “to such” is used 

in quotation marks. This is done to emphasize the “otherness” of “them”. The text continues to emphasize this 

otherness further with the sentence “халық көреді, жайлап еті өйле бастайды”143. Here “them” are portrayed 

as looking at some out group, not from Kazakh “people”. The text suggests that there are some that involve 

themselves in this process without even realizing it. Further, they show that they think that Kazakh bands such 

as Ninety One are one of them: “They don’t know what they are doing <…>”. Interestingly, in the same 

paragraph, the band is referred to as “our ’91’”. 

This contrasts with the previous paragraph, which was talking about where this influence that 

apparently makes the band unknowingly be involved in this: “those Korean’s K-pop-like groups that agitate144 

to be women-like”. In addition to that, as it was already noted, the first paragraph is accusing Q-pop of being 

copy of a copy (a copy of K-pop, which is a copy of 80s J-pop). So, while the group is still shown as a part of 

an in-group, they are presented not as actors, but as a tool of foreign, primarily Korean influence, which is 

being antagonised with Kazakh people. 

The last paragraph of the letter, which contains a call for the concert cancellation, is typed in a bold 

font, unlike the rest of it. This is another feature typical to both language of advertisements and propaganda. 

In language of advertisement, an example of using this feature is a “call for action button” on marketing 

designed websites. 

The original online post is somewhat more propagandistic than the edited letter and this is a result of 

having to follow the genre of collective letters. For instance, one of the edited parts were the two short 

sentences at the end that were removed in the letter version: “Look like a man! Be afraid of God!”. As it was 

mentioned before, such short sentences are typical for propaganda. At the same time, they are not registers of 

the collective letter genre. Further, in the original there is another example of a register that is more 

characteristic of the genre of online post, rather than a collective letter. In formal written Russian language, 

postscript is usually written as “P.S” (in lain script). The post author used an informal version “Пысы”, which 

is a register of an online post. 

 

CONCLUSION 

The answer to the research question is partly no, the main part of the text as a whole is not paining 

South Korea as Kazakhstan’s enemy. It is a somewhat, but not completely one sided text, as it overwhelmingly 

presents a side that opposes a concert by a band influenced by K-Pop. The propaganda technique used in the 

title is not directly aimed at painting a certain image of South Korea, but primarily to attract readers. In addition 

to that, the headline plays a crucial role in forming a negative public opinion about the band. Furthermore, the 

screenshots of two letters contained in the article do show South Korea as an enemy in an implicit way in the 

case of the first letter and a comparatively more explicit way in the case of the second one. 

As a result of this pilot research, the genre of complaint letters that was previously not considered has 

been discovered. It expands the understanding of the social context in Kazakhstan by bringing local activists 

into the picture. Searching for more such letters should further contribute to the major research, which will 

also look into other levels of discourse surrounding Kazakhstan’s relations with South Korea, as well as Russia 

and Turkey. 

 
143 The quote appears to be trying to use another proverb to say “people look and slowly get used to is”, but it is grammatically 

incorrect, which makes it untranslatable 
144 The word agitation (үгіттей) in ex-Soviet states is closely related with the word propaganda 
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Compared to the genre of news article in this case, the structure of a complaint letter genre uses more 

exclamation marks and “us vs them” rhetoric. This makes it more suitable for propaganda and thus more 

suitable for portrayal of South Korea as the enemy. 
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Nazenin HÜSEYNOVA145 

KARABAĞ EKONOMİ BÖLGESİNDE RESTORASYON VE CANLANDIRMA İŞLERİNİN 

EKONOMİK-COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ 

ECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RESTORATION AND REVIVAL 

WORKS IN THE KARABAGH ECONOMIC DISTRICT 

 

 

 

ÖZ 

Makalede Karabağ bölgesindeki toparlanma ve canlanma süreçlerinin güncel yönleri incelenmiştir. 

Bunun için Büyük Karabağ zaferinden sonra işgalden kurtulan toprakların restorasyonu ve kalkınmasının 

güncel sorunlarına ilişkin analizler yapılmıştır. İşgal sonucunda bölgeye verilen zararın genel yönleri 

verilmiştir. İşgal sonrası diriliş süreçlerinin organizasyonunun konu ve sorunlarına değinildi. Karabağ 

bölgesindeki işleme alanlarının altyapısının geliştirilmesi ve gelişme olanakları araştırılmıştır. Kavramsal bir 

bakış açısıyla Karabağ bölgesindeki toparlanma ve diriliş süreçlerine ilişkin güncel sorunlar hakkında öneriler 

ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karabağ bölgesi, kurtarılmış topraklar, restorasyon ve diriliş süreçleri, bölgenin 

güncel sorunları, kalkınma öncelikleri. 

 

 

 

ABSTRACT 

The actual aspects of the recovery and revival processes in the Karabakh region were studied in the 

article. For this, analyzes were conducted on the actual problems of the restoration and development of the 

territories freed from occupation after the Great Karabakh victory. The general aspects of the damage caused 

to the region as a result of the occupation are given. The issues and problems of the organization of revival 

processes in the post-occupation period were touched upon. The development of infrastructure and 

development possibilities of processing areas in the Karabakh region were investigated. From a conceptual 

point of view, recommendations and proposals were made on the actual issues of recovery and revival 

processes in the Karabakh region. 

Keywords: Karabakh region, liberated territories, restoration and revival processes, actual problems 

of the region, development priorities. 
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1.GİRİŞ 

Ülkemiz, Ermenistan'ı dize getirerek Karabağ'ın zaferini elde etmiştir ve savaş sonrası dönemde uzun 

yıllardır biriken sorunlara sistemli bir çözüm bulunmasına ihtiyaç olduğu ve bu nedenle de denilebilir. bu 

sorunların özünü açıklığa kavuşturmak önemlidir. Devletin bu alanda attığı adımlar, hazırladığı strateji ve 

kavramlar, eylem programları bilim adamlarına ve araştırmacılara büyük görevler yüklemektedir. Bu 

doğrultuda metodolojik yaklaşımlar, ülkemizin ulusal ekonomik kalkınma özelliklerine, mevcut kaynak 

potansiyeline yönelik mekanizmalara, nüfusun istihdam geleneklerine ve modern çağın ilerici deneyimine 

dayalı bir hazırlık gerektirir, çünkü geriye kalan yıkım ve hasar miktarı. işgal döneminden çok daha büyüktür. 

Böylece 900 yerleşim yeri ve 150 bin ev ile 7 bin kamu binası , 693 okul, 695 sağlık kurumu ve 855 

anaokulu yıkıldı, 6 bin sanayi ve tarım işletmesinden geriye bir şey kalmadı. 2670 km karayolu, 160 köprü, 

2.3 bin km su hattı, 2 bin km doğalgaz haberleşmesi, 15 bin km elektrik hattı kullanılamaz hale geldi, 280 bin 

hektar orman ve 1 milyon hektar. hektar tarım arazisi tamamen bozulmuştur (2). 

Bu alanlar ekolojik felaket bölgeleri haline geldi ve her yerde mayınlı. Köy, kasaba ve şehirlerin 

restorasyonu, yeniden inşası, canlandırılması öncelikleri şu anda ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Ancak 

bu çalışmaların bilimsel ve ekonomik esaslara dayalı sistematik, iyi düşünülmüş mekanizmalarla yürütülmesi 

önemlidir.Temel amaç, insanlar ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan altyapı ve özel nesnelerin korunması 

ve alanların restorasyon işlemlerine hazırlanması için önlemlerin uygulanmasıdır.Kurtarılan alanlar verimli 

topraklara ve bol su kaynaklarına sahiptir. 

Bu da bölgenin tarım potansiyelinin çok büyük olduğunu göstermektedir.Bölgede oluşturulan verimli 

topraklar ve yemyeşil nehirler tarımsal sanayi alanlarının gelişimi için elverişli fırsatlar yaratmaktadır.Bu 

bölge aynı zamanda bitki örtüsünün zenginliği, doğal mineral kaynaklarının bolluğu ve havanın ekolojik 

saflığı ile diğer bölgelerden ayrılmaktadır. Tarım sektörü ile birlikte Karabağ bölgesi de büyük bir turizm 

potansiyeline sahiptir 

 

1. Yukarı Karabağ ekonomik bölgesinin işgalden kurtarılmış ekonomik potansiyeli 

Kurtarılmış Yukarı Karabağ ekonomik bölgesine ait Ağdam, Cebrail, Fuzuli ve Hocavendin toprakları 

siyah ve kestane rengi topraklardan oluşmakta ve tarım için elverişli fırsatlar yaratmaktadır. İşgalden önce bu 

alanlarda hububat, üzüm, meyvecilik, kozacılık ve tütüncülük gibi alanlar gelişmiştir. Kelbecer-Laçın 

ekonomik bölgesi Kelbecer, Laçın, Zengilan, Kubadlı ilçelerini kapsamaktadır.Tamamen tarım bölgesi olan 

bu ekonomik bölge, ülkenin önemli bir hayvancılık bölgesi haline gelmiştir. Koyun yetiştiriciliği, büyükbaş 

hayvancılık ve arıcılık başlıca uzmanlık alanları olarak oluşmuştur.Meyvecilik ve sebzecilik ağırlıklı olarak 

Gubadlı ve Zengilan yörelerinde gelişmiştir.Laçın bölgesinin ekonomisinin temeli tarım, özellikle 

hayvancılıktır. 

İşgalden sonra dahi küçükbaş hayvancılık, besicilik ve arıcılık çiftlikleri oluşturularak bu alanlar 

bölgenin ekonomik kalkınmasında önde gelen alanlardan biri haline getirilebilir. Halk hekimliği için paha 

biçilmez kabul edilen şifalı bitkiler bu alanda yetişmekte ve ileride ek bir geril kaynağı haline gelebilmektedir.  

Kubadlı bölgesinin ekonomisinin temeli tahıl, hayvancılık, tütüncülük, kozacılık ve üzüm 

yetiştiriciliğiydi: 15 bin tona kadar tahıl ürünleri, 12 bin ton yem, 1520 ton tütün, 1200 ton et, 2600. ton süt 

ürünleri, 133 ton üzüm, 10 ton yün, 52 ton koza 20. yüzyılın başından 60'lı yıllara kadar bölgede yetiştirildi. 

Mevcut pirinç talebi dikkate alındığında, bu alanın geliştirilmesinde amaçlı sayılabilir (3). 

Zengilan bölgesinde 7204 hektar ekili alan, 4000 hektar tahıl, 307 hektar tütün, 41 hektar şeker pancarı, 

56 hektar patates, 33 hektar sebze, 10 hektar kavun bitkisi, 41 hektar meyve ve dut ağacı bahçeler ve 2047 

hektar üzüm bağı bulunmaktadır.Yıl içinde ortalama hububat üretimi 3180 ton, tütün üretimi 1700 ton, koza 

üretimi 80 ton, sebze ürünleri 30 ton, patates üretimi 20 ton, üzüm üretimi 18000 ton oldu. Bu bölgenin iklim 

koşulları, parfümeri endüstrisi için ihtiyaç duyulan aromatik yabani bitkilerin yetiştirilmesi için çok uygundur. 

Örneğin sadece lavanta tarlaları ekerek bolca lavanta yağı elde etmek mümkündür. Modern uygulamada 1 

hektar lavanta tarlasından 50-60 kg yağ elde etmek mümkündür. 1 kg lavanta yağının dünya pazarındaki 

ortalama fiyatı 100 dolar olduğu için büyük kazançlar elde etmek gerçek (2). 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

357 

Fuzuli yöresinin ekonomisinde hububat yetiştiriciliği, hayvancılık, kavun ve sebzeler önemli yer 

tutmaktadır. Ayrıca bölgedeki çiftliklerde pamuk, şeker pancarı, üzüm ve meyve üretimi yapılmaktadır. 

Bölgede tahıl üretimi 65730 ton, arpa üretimi 1221 ton, pamuk üretimi 638 ton, şeker pancarı üretimi 30516 

ton, patates üretimi 1608 ton, üzüm üretimi 175 ton, meyve üretimi 1010 tondur (3). 

Cebrail bölgesi topraklarının ekonomisinin temeli tahıl yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği, bahçecilikti. 

İşgalden önce söz konusu bölge 60.000 tondan fazla üzüm üretiyordu. İlçede 8 sanayi kuruluşu vardı. Cebrayil 

ilçesi toprakları hububat ve kavun üretimi için oldukça elverişlidir.Bu alanda geleneksel besicilik ve besicilik 

çiftlikleri oluşturmak mümkündür. 

Ağdam bölgesi tarımı gelişmiş bir bölgedir. Konserve fabrikaları, tereyağı-peynir, koza tohumları, 

pamuk, şarap ve mekanize fırınlar, halı fabrikaları, tahıl ürünleri vardı. Tarımın yönü ağırlıklı olarak pamuk 

yetiştiriciliği, bağcılık ve hayvancılıktır. Şu anda Ağdam bölgesinin 700 hektarlık serbest arazisine hububat 

ekimi yapılmıştır (3). 

İşgalden önce Kelbecer bölgesinin ekonomisinin temeli hayvancılık, bağcılık ve koza ekimiydi. Son 

yıllarda 60.000 tonun üzerinde üzüm üretildi. Tarımda ağırlıklı olarak hayvancılık ve çiftçilik gelişmiştir.1990 

yılına kadar burada İsti  Su sanatoryumunda küçük bir yer için çok büyük bir sayı olan bir yıl içinde 50 bin 

kişi tedavi edilirdi. Kelbecer de bol miktarda içme suyu kaynağına sahiptir. Bu suların şişelenmesi ve satılması 

büyük mali kazançlara yol açabilir. 

Ülkemizde toplam tarım ürününün fiili fiyatlarla değeri 2019 yılında 4.085,5 milyon manat 

hayvancılığa, 3.751,2 milyon manat bitkisel ürünlere olmak üzere toplam 7.836.7 milyon manat olarak 

gerçekleşti. Kurtarılan bölgelerde ekonomik faaliyetin başlaması, bu rakamları ilk aşamada en az %7-10 

oranında artıra  bilir.2020 yılında Azerbaycan topraklarına 1 milyon ha hububat ekilmiş olup, işgalden 

kurtarılan tarım arazilerinin dolaşıma dönmesi sonucunda ilk aşamada bu sayının %10 artması 

beklenmektedir. 

 

2. Devletin savaş sonrası bölgelerin restorasyonu ve ihyasına yönelik faaliyetleri 

Savaş sonrası bölgelerin eski haline getirilmesi ve canlandırılması için devlet tarafından tedbirler 

alınmaktadır. 4 Ocak 2021 tarihli "Karabağ Canlandırma Fonu Teftiş Kurulu Teftiş Kurulu'nun Teftiş 

Kurulu'nun Teftiş Edilmesine İlişkin" 4 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile meclis üyelerinin 

onaylanması bunun açık bir örneğidir. 

Bölgede esnek ve daha yoğun bir altyapı tesisleri ağı oluşturmak günün ihtiyacıdır. Bölgelerdeki enerji 

taşıyıcılarının arzının güçlendirilmesi, bölgenin daha hızlı toparlanmasına ve canlanmasına yol 

açacaktır.Enerji altyapısının oluşturulmasının yanı sıra yenilenebilir enerjinin tam potansiyelinin 

hesaplanmasına da özel önem verilmektedir. Bu alanlar hidroelektrik, güneş, rüzgar, biyoenerji ve jeotermal 

enerji gibi güçlü yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Söz konusu potansiyelin değerlendirilmesi için 

daha fazla çalışma yapılmalı ve ekonomik verimlilik değerlendirilmelidir. 

Eski SSCB döneminin parametrelerine ve idari bölünme açısından bakacak olursak, cumhuriyetimizin 

ormanlık alanlarının %25'i ve su kaynaklarımızın neredeyse yarısı Karabağ'da bulunuyordu. Aynı zamanda 

tarım ürünlerinin yüzde 40'ı bu bölgede üretildi. Çatışma sonrası alanların üretici güçlerin, doğal kaynakların 

ve gelişme potansiyelinin bütünleşik kullanımının güçlendirilmesi, mevcut koşullarda ana görevlerden biridir. 

Bölge envanterinin işlerinin  bir şekilde yapılması devletimizin bu bölgenin potansiyelini daha etkin 

bir şekilde harekete geçirmek için stratejik bir hedef belirlediğini göstermektedir. İşgal altındaki toprakların 

kurtarılması sadece ülke ekonomisinin gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomimizin rekabet 

gücünü güçlendirmemize, yüksek teknolojili ekonomik sektörler yaratmamıza, sürdürülebilir ekonomik 

büyüme kaynakları oluşturmamıza ve milli geliri artırmamıza da olanak sağlayacaktır. 

Yabancı yatırımların da gerekli olduğuna inanıyoruz, ancak her şeyden önce ülkemizin ekonomik 

gücüne ve finansal potansiyeline özel önem vermesi gerekiyor. Bu alanların etkin restorasyonu ülke 

ekonomisinin büyümesi için ek kaynaklar oluşturacak, özellikle bölgesel ekonomik kalkınmada yeni 

metodolojik ve pratik yaklaşımların ortaya çıkacağına inanıyoruz. 
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Karabağ'a dahil olan bölgelerimizin ekonomik faaliyet yapısı çok yönlüdür ve güçlü bir kaynak 

potansiyeli vardır. Burada ileriye dönük ekonomik alanların oluşumu ve yoğun gelişimi oldukça gerçekçi 

görülebilir (2).Veriler, Karabağ Bölgesi'nin Ermeni işgali sırasında tarım da dahil olmak üzere potansiyel bir 

ekonomik bölge olarak sömürüldüğünü ve sömürünün fiili ekonomik göstergelerinin verilen bilgilerden çok 

daha yüksek rakamlarla ifade edildiğini göstermektedir ve bu 30 yıllık bir işgali kapsamaktadır.  

Vahşice sömürülen, yararsız ve mayınlı verimli araziler, tahrip edilmiş ve tahrip edilmiş orman 

kütleleri, altyapı, yerleşim yerleri, özel korunan doğal alanlar, işgalden kurtarılan Karabağ Bölgesi 

topraklarından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne miras kalan "ekonomik potansiyel"in restorasyonu, özel 

rehabilitasyon programlarının uygulanması, özel bir stratejik yönün benimsenmesini ve milyarlarca manatlık 

ek sermaye yatırım maliyetlerini gerektirir. 

Karabağ Bölgesi, yoğun gelişme potansiyeline sahip gelecek vaat eden bir bölge olarak 

nitelendirilmektedir. Bölgede kurulacak en modern "Akıllı Şehir" ve "Akıllı Köy"ün enerji arzında nehir, 

güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini kullanacak küçük santrallerin inşası için önemli tedbirler alınıyor. 

 Ekonomik potansiyele sahip bölge, tarımsal sanayi kompleksinin gelişimi açısından da oldukça 

değerlidir. Bu, bölgenin tarım kompleksi için hammadde sağlayan ve tarımın gelişmesi için koşullar yaratan 

doğal kaynak potansiyeli ve tarihsel gelişimin bir sonucu olarak oluşan imalat sanayi kompleksinin geniş 

stratejik yönü ile belirlenebilir. 

Böylece bölge sadece 1988-1992 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde üretilen şarap 

malzemelerinin %35'ini, hayvansal yağların %25.2'sini, et üretiminin %5.0'ini ve konserve üretiminin 

%6.9'unu ,yün üretiminin %19,5'ini, ham ipeğin %13,5'ini ve maden suyunun %15,0'ını üretiyordu. Buna ek 

olarak, bölge toprakları 299,6 milyon manat sanayi üretimi ve 75,4 milyon manat endüstriyel sabit varlık 

içeriyordu. 

 

SONUÇ 

Analizlerimiz ve hesaplamalarımız, yakın gelecekte, özellikle 2025-2030 yıllarında, söz konusu yön 

temeli ve modern teknoloji temelinde tarımsal sanayi kompleksinin geliştirilmesinin, tüm tarım ürünlerinin 

topraklarında üretildiğini göstermektedir. Kurtarılmış Karabağ Bölgesinde, 1988-1992 baz yıllarına göre tüm 

tarım ürünlerinin üretimi 1.5-2.0, şarap ürünleri üretimi 1.0-1.5, konserve üretimi 2.5-3.0, maden suyu üretimi 

3.0 3.5 ile ham ipek üretimini 1,0-1,5 kat artırmak için kapsamlı bir şekilde oluşturula bilecekti. 

Bölge İmar-Planlama Merkezi, Laçın ilçesine bağlı Şalva köyü yerleşimi, Kelbecer ilçesine bağlı Zar 

köyü yerleşimi ve Cebrail ilçesine bağlı Hudafarin yerleşimi yapımına ilişkin imar gerekçesinin hazırlanması 

ihalesinin kazananını belirledi.İhale komisyonunun kararına göre, Merkez tarafından açıklanan ihalenin 

kazananı "Bureau Mühit LLC" şirketi oldu. Şirketin toplam maliyeti 848 bin. Hocavend ilçesine bağlı Hadrut 

yerleşimi ve çevre köyler, Tuğ köyü ve çevre köylerin restorasyonu ve yeniden inşası için 4,36 milyon. 

AZN'den daha fazlası tahsis edildi.Bu ihaleyi kazananlar "REM Mimarlık Dekorasyon Restorasyon Projesi" 

ve "Tahhüt Hizmetleri Limited" Azerbaycan şubesi olarak açıklandı. Fuzuli ilçesine bağlı Pirahmadli ve 

Dadali, Kelbecer ilçesine bağlı Zallar ve Yanşag köyü yerleşim yerlerinin yapımına ilişkin imar gerekçesi 

alımı için düzenlenen ihaleyi BIMD CJSC kazandı. Bu şirketin toplam maliyeti 1.53 milyon. AZN değerinde 

bir sözleşme imzalandı.Böylece toplam 6.74 milyon. AZN'den fazlası harcanacak. 

Genel olarak öneri ve önerilerimiz bu süreçleri daha verimli hale getirebilir: 

- işgalden kurtulmuş bölgelerin yüksek potansiyel ve gelecek vaat eden sosyo-ekonomik kalkınma 

yönlerine uygun olarak kurtarma ve canlandırma kavramına öncelik verilmelidir. 

-yeniden canlandırılacak alanların sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerine dayalı olarak, gerekli 

finansman temini ve yatırım çekme mekanizmalarının çözülmesi yönünde etkin ve etkili tedbirler alınmalıdır; 

- hükümet tarafından kullanılan mali kaynakların şeffaflığı, verimliliği ve amaçlanan kullanımı her 

zaman odakta tutulmalıdır, böylece işgal sonrası durumda uygulanan sürekli ve sistematik önlemler 

maksimum düzeyde etkili olmalıdır. 

Aydınlık geleceğimize büyük umutlarla inanıyoruz. Büyük tarihi zaferimiz, Azerbaycan ekonomisinin, 

en önemli sektörü olan tarımın gelişmesine büyük bir ivme kazandıracaktır. Azerbaycan halkı, liderleri Sayın 
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İlham Aliyev'in mantıklı politikası, sevgisi ve sadakati ile daha da yükselecek ve büyük tarihi zaferlere imza 

atacaktır. 
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(40) 

Suna Merve ÖZER146 

HAZ İLKESİ BAĞLAMINDA; HEDONİZM, UTİLİTARİZM ve PRAGMATİZM 

WITHIN THE CONTEXT OF PLEASURE PRINCIPLE; HEDONISM, UTILITARISM and 

PRAGMATISM 

 

 

 

ÖZ 

Evrende anlaşılması güç, en karmaşık yapıdaki canlı insandır. Çünkü insan birçok farklı özelliklere 

sahiptir. İnsan evrendeki konumu gereği epistemolojik, metafizik, ontolojik ve ahlak öznesidir. Ahlak öznesi 

olan insanın ahlakın kaynağına neyi koyduğu ve eylemlerinin belirleyicisi olarak neyi temele aldığı insanlık 

tarihinde ciddi bir problem haline gelmiştir. Tarihte ahlakın kaynağının haz olduğunu söyleyen ilk akım ilkçağ 

döneminde ortaya çıkan hedonizm akımıdır. Hedonizm akımı zaman içerisinde Utilitarizm ve Pragmatizm 

düşüncesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Haz, Hedonizm, Utilitarizm, Pragmatizm.  

  

   

 

ABSTRACT 

Human is the most complex and incomprehensible creature in the universe.  Because human has many 

different characteristics. Human is an epistemological, metaphysical, ontological and moral subject due to 

his position in the universe.  It has become a serious problem in the history of humanity, what the human being 

that is the subject of morality, puts at the source of morality and what he bases his actions on as the 

determinant.  The first movement in history, which says that the source of morality is pleasure, is the hedonism 

movement that emerged in the ancient period. The hedonism movement has emerged over time as the idea of 

Utilitarism and Pragmatism. 

Keywords: Human, Pleasure, Hedonism, Utilitarism, Pragmatism. 
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GİRİŞ 

Tüm varlıklar içerisinde en üstün özelliklere sahip olan insan hakkında konuşmak diğer tüm canlı 

varlıklara göre konuşmaktan daha zordur. Evrenin ahengi içerisinde kimi zaman ahenge karışan kimi zaman 

da ahengi sorgulayan tek canlı insandır. İnsanın özüne ilişkin anlam çabaları ve bu hedefteki çalışmalar 

sonucunda yapılan açıklamalar bile insanı tam anlamıyla açıklayan tanım ve açıklamalar olamamaktadır. 

İnsan, evrendeki diğer varlıklardan hem ontolojik hem epistemolojik hem de metafizik boyut bakımından 

ayrılmaktadır. İnsan evrendeki tüm varlıklardan farklı olarak düşünen, üreten, bilen ve bilgisiyle imtihan 

olandır. İnsan, akıl ve duygu varlığı olduğu gibi manevi boyutu olan tek canlıdır. İnsanı ne tek başına akıl 

varlığı, ne de tek başına duygu varlığı olarak tanımlayamayız. İnsandan akıl veya duygudan herhangi birinin 

çıkarılması insanı tanımlamada kişiyi başarısız kılacağı gibi insana en yakın canlı olan hayvandan yola çıkarak 

insanı açıklamaya çalışmaya neden olacaktır. Ancak insan her şekilde hayvandan pek çok konuda 

kıyaslanamayacak ölçüde daha üstündür. Nitekim insan “eşref-i mahlukat” olarak tanımlanmaktadır. İnsan, 

yaratılmışların en şereflisi ve en gelişmişidir. İnsan gerek yapı itibariyle gerekse sonradan kazandıkları ile 

sürekli bir gelişim ve ilerleme göstermektedir. İnsanın yapısı, evren ile uyumlu bir düzen içerisindedir. 

Evrende var olan her şey, insan yapısına uygun ve insan için anlamlıdır. İnsan, sürekli gelişen dünya düzenine 

hızla adapte olan bir varlık olması sebebiyle zaman içinde değer yargılarını da değiştirmektedir.  

 Evrenin ve varoluşunun mahiyetini sorgulayan tek canlı olan insan, önce kendisini ardında da evreni 

anlamlandırmaya çalışır. Mesele insan olunca; insanı insan yapan temel şeylerden birinin de ahlak olduğunu 

unutmamak gerekir.  

 

1.İLKÇAĞ DÜŞÜNCESİNDE HAZCILIK; HEDONİZM 

İlkçağ filozoflarından Platon ve Sokrates’in ahlak öğretisi; Platon’un hocası Sokrates’e göre erdem bir 

bilgidir ve kimse bilerek kötülük yapmaz. Sokrates ahlak anlayışını bu temel üzerine kurar. Sokrates 

insanlarım bedensel özelliklerini değiştiremeyeceğini ancak düşünce ve eylemlerini değiştirebileceklerini 

savunmuştur.  İşte bu değiştirme ve düzeltme ancak ahlak ile olmaktadır. Sokrates’e göre insan bilerek kötü 

olmaz yani onu bilgisizliğe götüren şey bilgisizliği, cahilliğidir. Platon’a göre ise “insan yaşamının nihai 

hedefi eudaimonia veya bir tür kendini gerçekleştirme hali olarak mutluluk olduğunu ve insanın bu hedefe 

erdemli bir hayat sürerek ulaşabileceğini söyler.” (Cevizci, 2013: 70).  

Ahlakın kaynağı nedir sorusuna verilen yanıtlardan en çarpıcı olanlardan bir tanesi  hedonizm 

düşüncesidir. Hedonizm genel anlamda hazcılık demektir. Bu düşünceye göre insanın haz noktasında 

doyumsuz olması eylemlerinde de hazzı temele almasına neden olmuştur. Hedonizm kavramından net olarak 

bahseden ilk filozof Sokrates’in öğrencisi olan Aristippos’tur. Aristippos bir ilkçağ filozofudur. Ona göre her 

insanın eyleminin altında yatan temel nokta hazdır. Hazlar insanı mutlu eder ve insan bu dünyaya mutlu olmak 

için gelmiştir. Bu bağlamda eylemlerimizde haz noktasında ilerler ve bilgilerimizde buna bağlıdır. Bizi hazza 

ulaştıracak ise duygularımızdır. İnsan mutlu olmak için bilgilere de bu noktadan hareketle ulaşır. İnsan yaşamı 

boyunca ona acı verecek şeylerden kaçar ve mutluluğa yani hazza yönelir (Akarsu, 1998; 56-57). Ona göre 

bir haz, haz olmasından dolayı iyidir. Hazlar arasında önemlilik bakımından bir diğerinin ötekinden üstün 

olması mümkün değildir ancak Aristippos bedensel hazlara, düşünsel hazlardan daha çok yoğunlaşmıştır. O 

yaşamın ereği olarak bedensel hazza ulaşmanın hedef olduğunu söylemiştir (Gürbüz, 2012; 11-12). Aristippos 

hazları bedensel haz olarak öncelikli görmekle birlikte niceliksel olarakta fazla hazza ulaşmayı ilke edinmiştir. 

Ona göre hazzın yoğunluğu ve miktarı oldukça önemlidir (Cevizci, 2002; 46). Aristippos insanı mutlu kılan 

en önemli faktörün bilgi olduğunu söyler. Bilgilerimizin bizi anda tuttuğunu, geçmiş için pişmanlıktan 

kurtardığını gelecek için ise kaygılardan uzaklaştırdığını söyler. Aristippos’a göre insan yaşadığı anın yani şu 

anın kıymetini bilmelidir. Bilgi insanı kendisinin bilincine vardırarak insanın mutlu olmasına yardımcı olur  

(Cevizci, 2002; 46).  

Hazcılık düşüncesinden bahseden bir diğer ilkçağ filozofu ise Epiküros’tur. Epiküros bilgi anlayışında 

deneyciliği, ahlak anlayışında ise hazcılığı temele almıştır. Epiküros, Aristippos’un hazcılık düşüncesi 

çerçevesinde kalarak bu düşünceyi daha akla dayalı noktaya getirmeye çalışmıştır. Ona göre insan bu hayatta 

var olduğu sürece en büyük hedefi mutlu ve sakin bir yaşam sürmektir. Epiküros’a göre hazlar, acının olmadığı 
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noktalarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de her bir haz kendi içinde oldukça önemlidir ancak bu hazlar 

birbirlerinden farklı hazlardır. Ona göre üç temel hazdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki hem doğal 

hem de zorunlu olarak var olan hazlardır, ikincisi sadece doğaldır yani zorunlu değildir, üçüncüsü ise ne doğal 

ne de zorunludur bunlar ise bedensel hazlara yöneltir (Cevizci, 1998;160). Epiküros bu hazları yorumlarken 

ilk gruptaki hazlardan insanın kaçamayacağını ancak ölçülü ve dikkatli olması gerektiğini söyler. İkinci 

gruptakilerden ise insanın isterse vazgeçebileceğini söyler. Ancak son grup yani üçüncü tür hazlardan ise 

insanın kesinlikle vazgeçmesini söyleyerek kendisini kontrol altında tutması gerektiğini söyler (Gürbüz, 2012; 

20).  

Epiküros’a göre insan yaşamını anlamlı kılan ve onu asıl hazza götüren şeyin rasyonellik yani akıldır. 

O aklın insana bir ömür yetebilecek ölçüde haz sağladığı fikrine sahiptir. Çünkü akıl insanı hazza yöneltip, 

acıdan uzaklaştırabilir. 

“Hazzın bizim için hayatın en üstün amacı olduğunu söylemekle ne sadece her şeyin tadını çıkarmak 

isteyen sefihlerin zevklerini, ne de maddi hazları söylemek istiyorum. Bunu yalnız, doktrinimizi anlamayan 

bilgisiz insanlar, ya da kötülük olsun diye anlamaz görünenler söylerler.… Mutlu bir hayatı meydana getiren 

ne ardı arkası kesilmeyen içki alemleri, ne güzel çocukların ve kadınların verecekleri zevk, ne de zengin bir 

sofranın sunabileceği nefis balıklar ve başka yemeklerdir.;bunu sadece istenmesi ve kaçınılması gerekenlerin 

nedenini ta derinliğine kadar inceleyen ve ruhu bir kasırga gibi sarsan boş hayalleri kovan uyanık akıl 

sağlar”( Epiküros, 2014; 57-58). 

Epiküros hazza ulaşırken acının uzak olması yani acının olmaması durumuna Ataraxia adını vermiştir 

(Arslan, 2008: 139).  

Epiküros’a göre insan aklı ile ataraxia’ya ulaşabilir ve buna ulaşırken aslında kendini gerçekleştirmiş 

olur. Epiküros’a göre insanların en erdemli olan, kişinin kendisine acı veren hazları seçmesi ve bunlardan uzak 

duranıdır. Epiküros erdemli insanın, onu en çok doyuma ulaştıran hazzın peşinden gideceğini söyler. Erdemli 

kişiler hazlar arasında seçim yaparken aklını kullanarak rasyonel seçimler yapabilirler. Ve aslında böylelikle 

ona zarar verecek olan hazlardan uzaklaşabilirler. Bir acı ile ya da zarar veren haz durumu ile karşılaştıklarında 

bunu en aza indirgeyebilecek olanlar bu ayrımı yapabilen erdemli insanlar olacaklardır. Epiküros’a göre 

hazların durumu bazen değişebilir. Örneğin şu an haz veren bir şey daha sonrasında acıya dönüşebilir. Ya da 

bu durumun tam tersi de olabilir. İşte Epiküros’a göre aklı ön plana koyan ve rasyonellikten ayrılmayan erdem 

sahibi bir insan bu durumu önceden farkedebilir ve buna göre tedbirli yaklaşabilir. Epiküros bunu söylerken 

aslında insanın hayatı boyunca sadece, yalın ve dingin bir hayat aramayı temele koyacağını düşünürken bu 

durumları fark etmenin kolay olacağını düşünerek söylemiştir (Yıldız Turan, 2015; 254). 

Bu bağlamda Epiküros bedensel hazların belli bir noktadan sonra kişiye zarar vereceğini ve onu acıya 

götürebileceğini söyler. Çünkü bedensel hazları tatmin etmek çok zordur ve bedensel hazlar söz konusu 

olduğunda kişi hep daha fazlasını ister der. Epiküros arzuları da disipline ederken bu ayrımdan yola çıkarak 

var olan mevcut durumlarla insanın yetinmeyi bilmesi gerektiğini söyler. Sadelikten ve dinginlikten yana olan 

Epiküros insanın yemek yerken veya bir kıyafeti seçerken bile sade olması gerektiğinden, gösterişten uzak 

durması gerektiğinden bahseder. Meslek seçimleri ve dostluk seçimleri de bu hayatta önem verilmesi 

gerekilen başlıca konulardır. Çünkü zorlayıcı bir meslek kişiyi mutsuz kılar. Aynı şekilde iyi kurulan 

dostluklarda da iyi bir dost o kişinin zor zamanlarında yalnız bırakmayacağı için hayatın üstesinden gelmenin 

daha kolay olacağını söyler (Yıldız Turan, 2015; 255-256). 

Hazlar ve bireyin hazza yönelmesi sadece ilkçağ döneminde yaşayan filozofların genel düşüncesi 

değildir. Hazcılık (hedonizm) sonraki dönemlerde de ele alınan ve çok fazla tartışılan bir problem olmuştur. 

Çünkü sadece ilkçağ döneminde yaşayan insanların hazlarının konuşulmaya değer görülüp tartışılması pek 

mümkün değildir. İnsan her çağ ve dönemde aynı kalmayıp üzerine bir şeyler eklemiş veya bir şeyler çıkarmış 

olsa dahi insanın temel arzuları ilkçağdan bu zamana çok fazla değişikliğe uğramamıştır.  

Hazcılık düşüncesi ilkçağ döneminden sonra da felsefenin temel konularından olmaya devam etmiştir. 

Çünkü hedonizm düşüncesine göre insan bireysel hazları için yani tatmin olduğu bir hayat için yaşamaktadır. 

Hedonizme göre haz veren eylem yararlıdır. Yararlı olan şey ise iyi kategorisine girer. Bu düşünce 

sistemi 18. Yy.’da felsefe tarihinde karşılık bularak faydacılık anlayışını ortaya çıkarmış ve hedonizm 

http://www.turansam.com/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.turansam.com/


 
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: 2022; Ay: Eylül; Cilt: 14/YAZ, Sayı: 55 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2022; Month: September; Volume: 14/SUMMER, Issue: 55 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041; WEB: http://www.TURANSAM.com 

 

363 

düşüncesi ilkçağ döneminden sonra tekrar felsefe tarihinde yeniden gün yüzüne çıkmış üzerine tekrar 

konuşulmaya başlanmıştır. 

Latince utilis kelimesinden türetilmiş olan ve kendini modern dönemde gösteren faydacılık anlayışı 

temelde hazcı bir düşünce yapısına sahiptir. Faydacılık düşüncesi ilkçağ döneminde Epiküros’un hazcı 

düşüncesini zemine alan bir anlayış olarak karşımıza çıkar.  

 

2.UTİLİTARİZM DÜŞÜNCESİNDE HAZ 

Faydacılık düşüncesinden sistematik olarak ilk bahseden filozof Jeremy Bentham’dır. Bentham 

felsefesinde çağrışım ilkesini ve en büyük mutluluk ilkesini ön plana çıkarmıştır (Russel,1996: 133). 

Bentham’ın etik düşüncesi felsefesindeki mutluluk ilkesinden çıkmıştır. Ona göre iyi olan şey haz ve mutluluk 

veren şeydir. Kötü olan ise zevk vermeyip acı verendir. Acıdan kaçarak mutlu olmak için hazza ulaşma çabası 

olması gerekendir (Russel, 1996: 135).   

Faydacılığın bir diğer savunucusu ise John Stuart Mill’dir. Mill, Aristippos gibi bedensel hazların 

iyiliğinden bahsetmemiş, Epiküroscu bir hazcılığın faydaya dönüşmesinden söz etmiştir. O da Epiküros gibi 

entelektüel anlamda haz veren zihinsel tatminden bahsetmiştir (Russel,1996: 137). Mill’e göre her birey kendi 

faydalarından yola çıkarak toplumun faydasına olacak bir noktaya varmalıdır. Onun için önemli olan şey 

sayıca çok fazla kişiye fayda sağlamaktır. Bu düşünce faydacılık düşüncesinin geneline yansımış bir 

düşüncedir. Hem Bentham hem de Mill sayıca fazla kişinin fayda bulmasını önemli bulmuştur. Onlara göre 

bir eylem, sonucunda sadece o eylemde bulunan kişiye değil aynı zamanda tüm duyguları olan canlılara da 

faydalı olacak şekilde bulunulmalıdır. Eylem sonuçlarından bahseden faydacılık düşüncesi etkisi altına aldığı 

canlı sayısı bakımından da niceliksel etki sonucuna bakılan bir düşüncedir. Bu düşünce yapısında haz, 

mutluluk ve fayda aynı anlamda kullanılarak acının yokluğunu ifade eder. Faydacı filozofların her ikisi de 

yani hem Bentham hem Mill toplum mutluluğu ya da toplumun faydası gibi ifadelerle toplumda yaşayan 

bireylerin tek tek fayda görmüş olmasının yanısıra toplumun yapay bir uzantı olduğunu da belirtmişlerdir 

(Türer, Aydın, 2019; 131). 

Bentham’a göre insan sadece hazları peşinde koşan ve acıdan kaçan bir canlıdır. İnsan eylemlerinin 

temelinde de haz peşinden koşmak ve acıdan kaçmak vardır. Mill de Bentham ile benzer fikirde olsa da o bu 

düşüncenin yanı sıra entelektüel hazlardan da bahsetmiştir (Türer, Aydın, 2019; 138). 

Utilitarizm kavramından sonra 19. yy.’ın son çeyreğinde utilitarizmle benzer düşünce alt yapısına ait 

pragmatizm akımı ortaya çıkmıştır.  

 

3.PRAGMATİZM DÜŞÜNCESİNDE HAZ 

Pragmatizm ve utilitarizm (faydacılık) ile aynı anlamda kullanılıyormuş gibi bilinse de aralarında ciddi 

farklar ve doğal benzerlikler vardır. En başta ortaya çıkış ve savunuluş tarihlerine bakıldığında faydacılık 18. 

yy.’da ortaya çıkarken pragmatizm 19. yy.’ın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Yani zamansal olarak farklı 

zamanlara ait fikirler olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde kelime kökenine baktığımızda da Utilitarizm 

Latince utility kullanmak, faydalanmak anlamına gelir. Pragmatizmin kelime anlamına baktığımızda ise 

Grekçe Pragma kelimesinden geldiğini görürüz. Pragma ise iş, fiil anlamına gelir. 

Utilitarizmin genel yaygın düşüncesinde fayda ilkesi var iken, Pragmatizmin genel düşüncesinde 

yöntem, iş ve pratiklik vardır (Türer, Aydın, 2019; 130).   

Pragmatizm kelime anlamı olarak iş, fiil anlamına gelmektedir. Bu ismi ilk kullanan filozof ise Charles 

Sanderes Pierce olmuştur. Pragmatizmin öncülerinin başında Pierce, William James ve John Dewey 

gelmektedir (Türer, Aydın, 2019; 127).      

Pierce’nin pragmatizmi her şeyden önce bilimsel bir araştırma yöntemi açıklaması olma amacını 

gütmektedir. Çünkü ulaştığı yeni, modern, mantıksal konum gereği, geleneksel tümdengelimsel mantık 

anlayışını tümüyle terk etmese bile, tümevarımsal ve hipotetik bir mantık yaklaşımının benimsenmesi, 

savunulması ve uygulanması gerektiği noktasına gelmiştir (Çelik, 2008: 26). 

Pragmatizmin savunucusu olan ve onu şekillendiren bir diğer isim olan James’e göre de pragmatizm 

sadece bir yöntemdir. “Bir yöntem olarak pragmatizm insan yaşamının bir amacı olduğunu ve insan ile dünya 
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üzerine olan rakip teorilerin, işte bu amaçla sınanması gerektiğini söyler” (Cevizci, 2013: 528). James’e göre 

pragmatik tavırda olmak kadar bir eylem ya da bir fikrin gerçek olup olmaması da oldukça önemlidir. Bu ise 

bu eylem ya da fikrin hayatımızdaki herhangi bir duruma katkı sağlayıp sağlamadığı veya bir sorunu çözüp 

çözmemesi ile ilişkilendirilir. (Doğan, 2003; 89) William James’e göre ahlak insanın pragmatik tutumuyla 

ilgilidir. Ahlak insanın taleplerinin karşılık görmesi ile anlamlı hale gelir. İyi kavramı taleplerin karşılanması 

ile yakından ilgilidir. Talep kavramı ise bireyin arzu ettiği ve amaçladığı şeydir. (Bilgin, 2010; 168-169) 

“James’in pragmatizmi, düşünceyi yeni ve verimli sonuçlara gidecek şekilde harekete geçirmesine 

rağmen, mutlak ve değişmez hakikatlerle arasına mesafe koyar. Bilimde ya da felsefede veya teolojide kesin 

hakiketler olmadığı inancıyla, teorilerin anlamlarının, kendi içsel, sözel tutarlılıklarında değil de problem 

çözme kapasitelerinde aranması gerektiğini öne süren James, salt tutarlılıklarla yetinmeyip bir teorinin “nakit 

değeri”nin ortaya çıkarılmasını talep eder. Demek ki özünde, insanın hayatı ve amacı açısından faydalı 

sonuçları temin etme düşüncesini bulunan pragmatizm, pratik hayat yönünden herhangi bir farklılık 

yaratmayan bir teorinin terk edilmesi gerektiğini söyler” (Cevizci, 2013: 529). 

Pragmatizmin bir diğer savunusu olan John Dewey’e göre ise pragmatizm felsefi akımların hepsinden 

daha farklı bir düşünce çerçevesine sahiptir. Dewey’e göre felsefede her şey teoriktir algısı doğru olmamakla 

birlikte felsefenin pratiklikten uzaklaşmasına neden olmuştur. Dewey felsefe teorilerden başlar ifadesine 

katılmayarak pratikte olan bir eylemin önemini vurgulamıştır. Dewey teorilerin ve pratikteki tüm eylemlerin 

birbirleri ile uyumlu olması gerektiğini, pratikteki bilgilerin insanı daha fazla mutluluğa götürdüğünü söyler. 

(Çıtır,2014:194-195) 

John Dewey’e göre geleneksel felsefenin tutumu felsefe için kötü bir izlenim bırakmaktadır. Ona göre 

felsefe yapay olan sadece teorilerde kalan düşüncelerden uzaklaşarak fikirlerin gerçek hayattaki karşılığına 

bakmalıdır. Felsefe insanın sosyal ve pratik hayattaki rolü üzerine yoğunlaşmalı ve onu mutlu etmeye 

çalışmalıdır. (Çıtır,2014:204)  

Dewey’e göre her türlü bilgi günlük hayatta insana fayda sağlamalıdır. Teori ve pratikte farklılık 

gösteren, çelişen bilgiler Dewey’ e göre bilgi sayılmaz. (Peters,1952:13)  

 

SONUÇ 

İnsan yaşadığı evreni anlamlandırmak ve bir düzen içinde algılamak ister. İnsanın bu anlamlandırma 

çabası varlığına bir değer katar çünkü evrende insandan başka hiçbir canlı varlığını sorgulamaz. İnsan evreni 

anlamaya çalışırken, ilk önce kendini anlamaya yönelir. Çünkü insanın evren algısı ilk önce kendini 

algılamasıyla başlar. İnsan ilk önce kendini tanımaya yönelir, kendinden yola çıkarak evren hakkında bir fikir 

sahibi olur.  

Felsefe tarihi boyunca ahlakın kaynağı tartışma konusu olmuştur. Felsefe tarihindeki bazı filozoflar 

ahlakın kaynağının haz olduğunu savunmuştur. Haz; insana hoşnutluk veren, acının karşıtı olan duygu durumu 

olarak tanımlanır. Haz ahlakı ise; ahlakın temelinde haz olduğunu savunan görüştür. Haz ahlakına göre birey 

hazza ulaşmak için uğraşmalıdır ve gerçekleştirdiği eylemlerin temelinde farkında olunmasa bile haz vardır. 

Hazcılık düşüncesi ilkçağ döneminde ortaya çıkan bir düşünce akımı olmasının yanı sıra devam eden 

tarih boyunca da aynı düşünce tabanına bağlı kalarak farklı akımlar olarak kendini göstermiştir.  

Hazcılık düşüncesi 18. yy. ‘da utilitarizm olarak ortaya çıkmış ve savucunuları; Jeremy Bentham, John 

Stuart Mill’dir. Utilitarizm düşüncesi de temeline haz ilkesini koyarak insanın hazları için yaşadığını söyler. 

Bentham insanın acıdan kaçıp hazza yönelmesi gerektiği noktasına, Mill ise toplum faydasına değinmiş 

filozoflardır.  

19. yy’ın son çeyreğinde ise haz düşüncesi pragmatizm adı altında tekrar sistematik şekilde geleneği 

devam ettirmiştir. Pragmatizmin savunucuları ise Charles Sanderes Pierce, William James ve John Dewey’dir. 

Pragmatist filozolar için asıl olan soru “işime yarıyor mu?” sorusudur. Bu soruya verilen cevaba göre 

pragmatist bir görüş etkin olur. Pragmatizmin hakikat algısı da bu temel üzerine inşa edilmiştir. İşime yarayan, 

bana fayda sağlayan şey hakikattir görüşü vardır. Pragmatizmin ahlak görüşü ise eylemlerin mutluluk amacı 

gütmesine indirgenmiştir. 
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(41) 

Rena AHMADOVA147 

AZERBAYCAN SU BÖLGESİNDE HAZAR DENİZİNİN ÇEŞİTLİ ATIKLARLA 

KİRLİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY THE POLLUTION OF THE CASPIAN SEA WITH 

VARIOUS WASTES IN THE AZERBAIJANI WATER AREA 

 

 

ÖZ 

Son zamanlarda çevre kirliliği dünyanın en küresel sorunlarından biri haline geldi ve bunu çözmek için 

çeşitli yollar aranıyor. Su kütlelerinin kirlenmesi canlıların yaşamı için büyük bir tehdit oluşturduğundan, 

denizlerin ekosistemini korumak önemlidir. Tarihsel olarak zengin doğal kaynaklara ve tıbbi değere sahip 

olan Hazar Denizi, çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Sonuç olarak orijinal görünümünü kaybetmiş ve kapalı 

rezervuarın ekolojik durumu gerginleşmiştir. Nüfusun havzanın kıyı bölgelerinde ve içine akan nehirlerde 

yoğun ve kompakt yerleşimi, tarım ve sanayinin gelişmesi her yıl kirliliğin artmasına, çeşitli atıkların çevreye 

ve deniz suyuna deşarjına neden olmuştur. Makalede, son yıllarda kapatılan rezervuarın kirleticileri, sayıları 

ve bunun önlenmesi için alınan ve alınması gereken önlemler araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yerleşim, sanayi, metaller, petrol ve gaz sahaları, pestisitler. 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent times, environmental pollution has become one of the most global problems in the world, 

various ways are being sought to solve it. Pollution of water bodies has become more noticeable and its 

prevention has become more relevant. Historically, the Caspian Sea, which is rich in natural resources and 

medicinal value, has been exploited in various areas. As a result, it has lost its original appearance, and the 

ecological situation of the closed reservoir has become tense. The dense and compact residence of the 

population in the coastal areas of the basin and the rivers flowing into it, and the development of agriculture, 

and industry have led to an annual increase in pollution, the discharge of various wastes into the environment, 

and seawater. The article studied the contaminants of a closed reservoir in recent years, their number, as well 

as the measures taken and to be taken to prevent this. 

Keywords: settlement, industry, metals, oil and gas deposits, pesticide. 
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INTRODUCTION 

In the last 20 years, the Caspian Sea has become the center of attention of the whole world. The 

decrease in oil and gas reserves in the world, and the increase in the price of energy, have led to an increase 

in interest in this region, where the exploitation of oil and gas is increasing day by day. At present, the Caspian 

region is one of the main oil producers on the world market, although it is not the only one, and maintaining 

its ecological balance is one of the urgent problems of each of the Caspian countries. 

The fact that the Caspian Sea is one of the seas without a current, surrounded by land on all sides, 

caused its cleaning to take place only at its own expense. Pollutants that enter the water remain there until the 

water cleans itself [2].  It is very important to have information about the content and amount of pollutants in 

the sea to reduce pollution and preserve the ecological situation. The runoff of river waters entering the 

Caspian basin is one of the main factors of regular monitoring [3]. The main sources of pollution are oil and 

gas, agriculture, industry, urbanization, etc. These sources pollute the sea with various hazardous wastes, 

which leads to a deterioration of the ecological situation in the closed basin. 

 

Research methods. Historical and statistical, comparative, observational, and other methods were 

applied to determine the degree of pollution of adjacent territories and waters of the Caspian Sea. In the course 

of the research, areas of sea pollution by various metals were identified with the help of geographic 

information systems. 

 

Analysis and comparison. In the Azerbaijani water area of the Caspian Sea, the Absheron Peninsula 

and the Baku Bay are most exposed to pollution. This is because more population and industrial enterprises 

are located in this area. In the last 10 years, the population has increased by almost 2 million, which has 

influenced the population's growth, industry, and infrastructure development. 72% of the peninsula's sewage 

is discharged into the sea, of which only 50% undergoes biological (90%) and mechanical (10%) treatment. 

According to estimates, in 2021, in addition to household waste, 6 industrial enterprises, including waste from 

oil plants, cause pollution of the Caspian Sea throughout the year. Only part of the sewage is cleaned through 

the Hovsan aeration station, Zigh, and Kishlin pipe. Among the industrial enterprises, the most polluting the 

sea is the Synthetic Rubber plant located in the city of Sumgayit. Although the waste is treated before being 

discharged into the Caspian Sea, it is still not fully treated [2]. 

In recent years, new positive actions have been taken in the direction of water purification. Thus, by 

the implementation of the Decrees of the President of the Republic of Azerbaijan "On measures to protect the 

Caspian Sea from pollution", the Ministry of Ecology and Natural Resources in 2007-2011, in the cities of 

Mardakan, Buzovna, Bilgah, Nardaran, Pirshaga, Novkhani, and Sumgayit, which do not have a centralized 

sewage network on the Absheron Peninsula. 17 stations consisting of modular wastewater treatment facilities 

meeting international standards with a total daily capacity of 640 m3 of wastewater treatment were put into 

operation in the coastal areas of a part of it, and the "System of protection of the ecological environment of 

the Caspian Sea" was established [5]. In addition, in 2007, a plant for the biological treatment of water with a 

capacity of 10,000 m3 per day was built in Buzovna, and in 2008, such water treatment facilities began to 

operate in Mardakan-Shuvelan. The capacity of the water treatment plant is 20,000 m3 per year. In the same 

year, a biological treatment station with an annual capacity of 200,000 m3 was launched in Sumgait. However, 

at the same time, the ecological condition of the Caspian Sea, which is the largest closed basin in the world, 

is satisfactory, and the level of its pollution is as follows. 

Oil products. In 2005, oil production in the Caspian region was 1.9 bbl/d, which was on a par with 

Brazil, the second largest oil producer in South America. In 2009, the basin accounted for 3.29% of world oil 

production, and 3.6% of gas reserves in the Caspian Sea. In 2021, 34.6 million tons of oil were produced in 

our republic, which causes an increase in sea pollution [4]. Thus, in 2021, the pollution of the Caspian Sea 

with oil products will increase from 29 g/g to 1820 g/g. reached, this indicator is much higher than the 

permissible limit. This situation is found mainly in Baku Bay and Absheron Peninsula. The same can be seen 

on the shores of Russia and Kazakhstan of the Caspian Sea. The main reason for this is a large number of oil 
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production enterprises in these countries. Their extraction began in Azerbaijan in 1871, and the oldest oil-

producing fields are Balakhani, Sabunchu, and Ramana. After the discovery of the Shah Deniz gas field in 

1999, the country also became a gas producer. Oil and gas production in the country is increasing every year. 

In 2008, Shah Deniz produced 20 bcm of gas. Compared to other Caspian littoral countries, oil pollution in 

Azerbaijan's waters is second only to the Russian Federation (Figure 1).  

Polycyclic aromatic hydrocarbons. In 2001, 4000 ng/g of polycincilaromatic contaminants were 

adopted according to the world normative indicators. As a result of studies carried out by the indicated 

international standards, it was found that in the western part of the Caspian Sea, the Baku Bay, and the 

Absheron Peninsula, and also partially in the port of Aktau in Kazakhstan, this indicator exceeds the 

permissible limit [1]. In Baku Bay, this indicator ranges from 280 to 3000 ng/g. 

 

 
Fig.1 Pollution of the Caspian Sea with oil, phosphorus, and nitrogen. 

 

Organochlorine pesticides. In 2001, concentrated hexachloride, lindane, and DDT (insecticide) were 

studied in polluting products. Only the amount of insecticide among the specified concentrations exceeded 

the permissible norm. It can be seen mainly on the shores of Azerbaijan and Iran in the Caspian Sea. As a 

result of the research, it was established that the main source of polluting the Caspian Sea with these substances 

is the Kura River. Despite the international prohibitions, there is no significant reduction in the number of 

organochlorine pesticides and insecticides falling into the Caspian Sea from Azerbaijan. According to studies 

in 2019, 1060 pg/g of silt is discharged through the Kura River into the Caspian Sea, which is 3 times more 

than the permissible limit (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Amount of pesticides, nickel, and chromium in the Caspian Sea 
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Polychlorinated biphenyls. According to the 2001 research, the number of polychlorinated bisphenols 

was less than international standards. 30-28.7 ng/g of this concentration was found annually in the Caspian 

Sea from the Kura River, in which it is recommended that its dry weight should not exceed 23 ng/g. 

Metals. Based on the research conducted in the Caspian Sea, 23 different types of metals (As, Cr, Cu) 

were found here. One of them is the metal arsenic (As), which was determined to be 22.6 mcg. g in the 

Azerbaijani part of the sea, 20.2 mcg. g in Iran, and 20.1 mcg. g in Kazakhstan, which is above the 

internationally permissible limit (8.2 mcg. g ) (Figure 3). Chromium compounds in Azerbaijan and Iran, and 

partially on the coast of Kazakhstan, exceed the permissible limit (81 µg.g). In general, the sea coast is rich in 

chromium reserves. He is mostly engaged in the export of this metal in Kazakhstan. Therefore, the amount of 

chromium in the territory of this country is higher (Figure 2). 

Copper content is higher in the southern and central parts of the Caspian Sea than in the north. The 

amount of copper on the coasts of Azerbaijan and Iran exceeds the limit (34 μg/g). Only a part of the coast of 

Kazakhstan is dominated by copper. The main source of copper pollution is the Kura River, which is due to 

the presence of a large number of mining and agricultural areas along the banks of the river (Figure 3). 

The amount of mercury concentrated in Azerbaijan, especially in Baku Bay, was determined to be 

0.450 µg/g, which is more than the permissible limit (0.15 µg/g). A high amount of nickel was recorded in 

Azerbaijan and Iran among the Caspian coastal countries. 

The amount of mercury in the mentioned countries is higher than the norm (21 μg/g). It is possible to 

find this metal in the Kura, including the Ural rivers. The main reason for the increase in the amount of nickel 

is due to the presence of nickel metal at a natural rate here. During the mining industry, this metal is spread 

around. 

 

 
Figure 3. Pollution of the Caspian Sea with arsenic, mercury, and copper 

 

In 2021, the number of metals was low everywhere, it was recorded only in a few places in Azerbaijan. 

The amount of mercury here is 0.20 μg/g, which is higher than the norm. In conclusion, it should be noted that 

there are As, Cr, Cu, and Ni reserves in the Caspian Sea, and their amount is high, in some places exceeding 

the norm. The reason for this depends on both anthropogenic and natural factors. 

The mentioned elements are mostly recorded on the coasts of our republic, the main reason for which 

is related to anthropogenic effects. However, compared to 2001, this indicator has decreased significantly in 

2021. On the western shores of the Caspian Sea, the abundance of the mentioned elements is associated with 

mud volcanoes. Thus, arsenic was also found in high amounts in the soil. However, the amount of this element 
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is 30 mg/kg, which is not more than the norm (70 mg/kg). Copper, chromium, and other elements were 

observed to be high in the Shirvan canal and Kura river. The amount of cadmium prevails in Baku. 

 

CONCLUSION 

As a result of the analysis of our research and monitoring, we found that the pollution of the Caspian 

Sea with various substances and elements is more in the western part. In the studied region, the number of 

many elements (Cu, As) exceeded the permissible limit. To eliminate the problem, it is advisable to create 

waste-free industrial areas on the western shores of the Caspian Sea, build new water treatment facilities, 

reduce loading on the western shores, and use modern technologies during the operation of oil and gas 

enterprises. 
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Dr. İlhama ASLANOVA148; Dr. Esmira KAZIMOVA149 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN KADIN GİRİŞİMCİLİK ÖNEMLİ BİR 

ERİŞİM FAKTÖRÜ OLARAK 

WOMEN ENTREPRENEURSHIP AS AN IMPORTANT ACCESS FACTOR FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS 

 

 
 

ÖZ 

Girişimci, "inovasyon" ve "yaratıcılık" kavramlarını birleştiren kişidir. Girişimcilik, finansal, fiziksel 

ve sosyal risklerle önemli ölçüde çaba ve zaman harcayarak yeni değer yaratma faaliyetidir. Kadınların bu tür 

faaliyetlerdeki faaliyetleri artan dinamiklerle gelişmektedir, çünkü kadının ekonomideki rolünün artırılması 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 17 hedefinden biridir. Son 20 yılda kadınların iş dünyasındaki 

rolünün ve ağırlığının yoğun bir şekilde arttığı aşikardır.Azerbaycan'da kadınların girişimcilik faaliyetlerinin 

arttırılması, haklarının korunması ve insana yakışır işlerin sağlanması, modern çağın ve işgücü piyasasının 

gereksinimlerinden doğan yönlerde eğitim projelerinin uygulanması bu alanda atılan adımlardan sadece 

birkaçıdır. 

Kadın haklarının korunması ekonomik bağımsızlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kadın 

girişimciliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır ve çok güncel bir konudur. Kadınlar arasında 

girişimciliğin gelişmesi, bir bütün olarak toplumun gelişimini etkiler. 

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik, kadın girişimci. 

 

 

 

ABSTRACT 

An entrepreneur is a person who combines the concepts of "innovation" and "creativity". 

Entrepreneurship is the activity of creating new value by spending significant effort and time with financial, 

physical and social risks. The activities of women in such activities are developing with increasing dynamics, 

because increasing the role of women in the economy is one of the 17 goals of the UN Sustainable 

Development Goals. It is obvious that the role and weight of women in the business world has increased in 

the last 20 years. Increasing the entrepreneurial activities of women in Azerbaijan, protecting their rights and 

providing decent jobs, implementing educational projects in the aspects arising from the needs of the modern 

age and the labor market are just a few of the steps taken in this field. 

The protection of women's rights is directly related to their economic independence. For this reason, 

the development of women's entrepreneurship is of great importance and is a very current issue. The 

development of entrepreneurship among women affects the development of society as a whole. 

Keywords: sustainable development, entrepreneurship, women entrepreneurs. 
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1.GİRİŞ 

Ülkemiz son yıllarda ekonomik kalkınma alanındaki başarısı nedeniyle bağımsızlığını kazanan 

ülkelerden biridir.Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelinin artmasında kadın girişimcilerin rolü büyüktür. 

Azerbaycan nüfusu dinamik olarak gelişen, büyüyen bir nüfustur.Nüfus artışı, işgücü piyasasına yeni 

işgücünün gelmesi ile karakterize edilir. 

Modern ekonomide kadın girişimciliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha dinamik bir parçasıdır. 

İstatistiklere göre, dünyadaki yeni iş yapılarının yüzde 25'inden fazlası kadınlar tarafından 

yaratıldı.Azerbaycan'da her geçen yıl kadınların küçük ve orta ölçekli işletmelerde geniş bir şekilde temsil 

edilmeye başlaması, istihdam da dahil olmak üzere sosyo-ekonomik kalkınma açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

2. Azerbaycan'da kadınların ekonomi alanlarına katılım düzeyi 

Azerbaycan'da kadın girişimciliğinin gelişmesi için tüm koşullar yaratılmıştır: uygun bir yasal temel 

vardır,devlet girişimcilik yapanlara özenle davranır, ekonomik potansiyellerini artırma yönünde önemli 

çalışmalar yürütülmekte ve mali yardım ve imtiyazlı krediler verilmesi,yasal, teknik olanaklar sağlanmaktadır. 

Son iki yılda Azerbaycan'da kadın girişimci sayısı ikiye katlandı. 2021 yılının sadece 9 ayında 55 kadın 

girişimcilik faaliyetlerine başladı. Ön verilere göre ülkenin sosyo-ekonomik yaşamına aktif olarak katılan 

Azerbaycanlı kadınların toplam istihdam edilen nüfus içindeki özgül ağırlığı yüzde 48,2 dir. Nisan 2022 

itibarıyla ülkemizdeki bireysel girişimcilerin yüzde 21,5'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların ekonomik 

kalkınmadaki etkinliği artan dinamiklerle gelişiyor. 

Girişimcilik, genel olarak istihdam kadınlar için ne gibi fırsatlar yaratıyor? Her şeyden önce kadın, 

birey olarak kendini anne ve ailede bir kadın olarak öne sürmekte ve birçok risk ve zorluktan korunmaktadır. 

Aynı zamanda hem yaşadığı topluma hem de topluma katkı sağlar. 

Azerbaycan'da Stratejik Yol Haritası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere bir 

dizi belge, insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatların genişletilmesini sağlıyor. Bu nedenle başta 

kadınlar olmak üzere nüfusun mesleki eğitiminin güçlendirilmesi ve çağın gereksinimlerine uygun hale 

getirilmesi önemlidir. Azerbaycan Kadın Girişimciler Derneği, kadın girişimciliğinin gelişmesinde, bu 

faaliyetin koordine edilmesinde ve işbirliğinin genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Günün önemli konularından biri de kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha 

aktif katılımıdır. Ülkemizde nüfusun dörtte birini oluşturan kırsal kesim kadınlarının sosyal ve ekonomik 

hayata katılımına özel önem verilmektedir.BM Kalkınma Programı'nın ortak projesi olan "Kırsal ve bölgesel 

alanda yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi" teknik yardım projesinin 

bir sonucu olarak bugün kırsal kesim kadınları oldukça aktif.Aynı zamanda 11 bölgede faaliyet gösteren 

Çocuk ve Aile Destek Merkezlerinde kadınlara bu alanda özel eğitimler verilmektedir. Kırsal kesimde yaşayan 

kadınların yeni iş bulmaları için Özel İş ve Emek Fuarları düzenlenmektedir. 

 Yeni kurulan Azerbaycan Köylü Kadınları Derneği, kadınların bölgesel ve ulusal düzeyde ağ 

oluşturma sürecine önemli katkılarda bulunuyor. Ayrıca, Aile İşletmelerini Destekleme Merkezlerinin 

(ABAD) oluşturulması, yeni işlerin yaratılmasını kolaylaştırır ve kırsal kesimdeki kadınlar arasında küçük ve 

orta ölçekli girişimciliği artırır. KOBIA (Küçük ve Orta İş Geliştirme Ajansı) ülke ekonomisinin kalkınma 

önceliklerini ve ulusal özellikleri dikkate alarak, kadın girişimciliğinin gelişmesini teşvik etmek için uygun 

önlemleri uygular, küçük ve orta ölçekli girişimciler arasında kadın sayısını daha da artırır, destek 

mekanizmaları hakkında bilgi verir, eğitim ve yuvarlak masa toplantıları düzenler, iç pazar araştırması, 

sergilere katılım. , ticaret ağlarına erişim, "Startup" sertifikası, hibe vb. destek ve hizmetler sunmaktadır. 

 

3. Kadınların ekonomik girişimciliğini artırmaya yönelik yönergeler 

Azerbaycan'da kadınların ekonominin birçok alanına ve sağlık hizmetlerine katılım düzeyi erkeklere 

göre daha yüksektir.Kadınların sosyal aktivitelerini artırmak, Azerbaycan toplumunun demokratik 

potansiyelini güçlendirmenin önemli bir bileşenidir.Öte yandan, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, ailelerin 

sağlanmasının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet 
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Komitesi'ne göre, Azerbaycan'da kadın girişimcilerin sayısı her yıl artmaktadır ve bu, yaşam standardında bir 

artış ve yeni işlerin açılmasına  nedendir. Kadınların mesleki kurslara katılımı artıyor, kadın girişimcilerin 

yeni pazarlara girmeleri için fırsatlar yaratılıyor. 

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunur. Azerbaycan'ın 8 

bölgesinde kadın kaynakları merkezlerinin kurulması sonucunda 145 kadın kendi işyerini açtı ve toplamda bu 

merkezler aracılığıyla 6500'den fazla üyesi olan güçlü bir kadın ağı var. Azerbaycan'da tüzel kişilik 

oluşturmadan girişimcilik yapan kadın sayısı 200 bin civarındadır. Bunların %33'ü Bakü'de, %17'si Aran 

bölgelerinde, %16'sı Gence-Kazak'ta, %10'u Lenkeran'da ve geri kalanı diğer ekonomik bölgelerde 

çalışmaktadır. 

Zengila'nın yakın zamanda kurtarılan Agali köyünde, "Akıllı Köy" projesi kapsamında buraya 

yerleştirilen insanlar arasında kadın girişimciler inisiyatif aldı ve onlara küçük işletme faaliyetleri için varlıklar 

sunuldu. 

 

 
 

 

 
Kaynak: AR İstatistik Komitesinin resmi verilerine dayanarak yazar tarafından derlenmiştir(2021 yıl). 
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Kadın girişimciler, girişimcilerin finansal kaynaklara erişimini sağlamak için tasarlanmış tercihli 

mekanizmalardan da yararlanmaktadır. Sadece Girişimciliği Geliştirme Fonu pahasına yaklaşık 4.300 kadın 

girişimciye 115 milyon manattan fazla kredi verildi. 

"ASAN hizmeti" çerçevesinde,ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına aktif olarak katılan 

Azerbaycan'da girişimciliği desteklemek için "ABAD" merkezleri kurulmuştur. (http://abad.gov.az/about) 

Kadınların ekonomik girişimciliğinin artması, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde geniş temsili, 

ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve istihdam sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.Ülkedeki 

özel girişimcilerin yaklaşık yüzde 20'si kadın ve devlet tarafından sürekli destekleniyorlar. Anaokulları ve 

sanayi işletmelerinin sayısı artıyor. Günümüzde kadınlar küçük ve orta ölçekli işletmelerde güçlerini 

gösterseler de kadınlarımız büyük işletmeler alanında da becerilerini göstermelidir. 

 

Tablo 1: Kadınların ve erkeklerin girişimci olma nedenleri 

  Kadınların girişimci olma nedenleri 

 

Erkeklerin girişimci olma nedenleri 

Çalışma saatlerinin bağımsız olarak 

belirlenmesi 

Zenginlik yaratma arzusu 

Aile ile daha fazla zaman geçirmek Karyeranızda uğur qazanmaq üçün 

Karyeranızda uğur qazanmaq üçün Aile ile daha fazla zaman geçirmek 

Zenginlik yaratma arzusu Çalışma saatlerinin bağımsız olarak 

belirlenmesi 

Kaynak: Hisrich ve Peters, 2002, s.98. 

 

Ülkemizde nüfusun neredeyse çoğunluğu (%51,2) kadındır.Kadınların istihdam olanaklarını artırma, 

iş kurma ve yürütme ve kadınlarımıza gerekli kaynak, beceri ve desteği sağlama alanında devlet ve yerel ve 

uluslararası STK'lar (Sivil toplum örgütleri) hakimdir. 
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Kaynak: AR İstatistik Komitesinin resmi verilerine dayanarak yazar tarafından derlenmiştir (2021 )  

 

Çalışan kadınların yüzde 69,2'si özel sektörde, yüzde 30,8'i kamu sektöründe çalışmaktadır. Özel 

sektör çalışanlarının sadece %3'ü kendi işine sahiptir.Kadınların %33'ü ekonomik ve sosyal yönetim 

yapılarında çalışmaktadır.Kadın girişimciler ağırlıklı olarak mikro ve küçük işletmelerde çalışmaktadır ve orta 

ve büyük işletmelerde çok az kadın bulunmaktadır. 

 

 
Kaynak: AR İstatistik Komitesinin resmi verilerine dayanarak yazar tarafından derlenmiştir (2021 ). 
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kaynakları kullanma becerisini sınırlayan sosyo-ekonomik engeller varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, genel 

olarak mevcut kalıp yargıların toplumda büyük avantajları vardır ve kadınları herhangi bir işten dikkati dağıtır. 
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Ülkede kadın girişimciliğinin büyümesini sağlamak için uygun programlar ve stratejiler, kadın 

girişimciliği ile ilgili konuların analiz edilmesini ve açıklanmasını gerektirmektedir. Soru ortaya çıkıyor: 

Kadın girişimcilerin sorunları nelerdir? Kadınların iş ve finansal kalkınma hizmetlerine eşit erişimi var mı? 

Ne tür bir yönetim kadın girişimciler için daha tipiktir? Kadın girişimciler eşleri veya diğer aile üyeleri 

tarafından destekleniyor mu? 

Kadın girişimciler, toplumsal-rollerden kaynaklanan düzensizlik, sorumsuzluk, ayrımcılık, iletişim ve 

koordinasyon eksikliği, finansal zorluklar, bürokratik engeller gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Ancak kadın girişimcilerin sorunlarını bölgesel düzeyde çözmek mümkün değil. Özellikle yeni iş kuran 

kadınların finansal fırsatlar konusunda tavsiyeye ihtiyacı vardır.Yerel düzeyde kurulacak bir merkez veya 

dernek bu ihtiyacı karşılayabilir ve kadın girişimciler için bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilir. 

Kadınların iş dünyasına girmesi anne ve ev hanımı rollerine ilişkin sorumluluklarını azaltmadı, aksine 

yüklerini ikiye katladı. Bu yükü hafifletmek için kadınlar ev işleri ve çocuk bakımı konusunda yardım 

istemeye ya da çocuk doğduğunda bir iş kurmaya karar verirler. 

Çocuklu kadınlara ve ev işlerine yardımcı olacak mekanizmalar geliştirilmelidir.Cinsiyet eşitsizliğinin 

neden olduğu sorunların ortadan kaldırılması için toplumda, girişimcinin çalıştığı sektörde ve piyasada kadın 

erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Her girişimcinin temel sorunlarından biri finanstır. Kadın girişimcileri finanse etmek söz konusu 

olduğunda, bu bir çifte darbedir. Ülkemizde kadınlara kredi verme imkanları kısıtlıdır.Kadın girişimciler için 

bu sınırlı fırsatlardan yararlanmak için: 

1. Kadın girişimciler için kredi koşulları basitleştirilmeli; 

2. Düşük faiz oranları uygulanmalı, kredi miktarları arttırılmalı; 

3. Kredi alma koşulları kolaylaştırılmalı, emek yoğun borçlanma işlemleri ve bürokratik engeller 

kaldırılmalıdır; 

4. Bankalar, kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen kadın girişimcilere gerekli kredi bilgilerini 

sağlamalı ve bu şekilde finansman bulmakta zorlanan kadınlara yardımcı olmalı; 

5. Sadece kadınların geleneksel meslekleri için değil, her türlü iş ve meslek için kredi verilmelidir. 

6. Bankalar, kendilerinden kredi alan, kendi işini yaratan, geliştiren ve başarılı olan kadınlar konusunda 

halkı eğitmeli ve bu alanda kadın girişimciler için teşvik edici bir etki yaratmalıdır. 

Azerbaycan'da kadın girişimcilerin karşılaştığı temel sorunlar aşağıda açıklanmıştır: 

- piyasa ekonomisi ve girişimcilik konusunda bilgi ve deneyim eksikliği; 

- pasif iş arama ve istihdam yöntemleri; 

- kadınların aileye ve kocaya geleneksel bağımlılığı; 

- mesleki eğitim ve yeniden eğitim gören kadın sayısının azlığı. 

Kadınların kendi işini kurmak istememe nedenleri şunlardır: 

• kadınların düşük mülkiyeti; 

• başlangıç sermayesi eksikliği; 

• işletmelerin kaydı hakkında bilgi eksikliği; 

• bir finansal piyasa bulmadaki zorluklar; 

• gerekli bilgi ve beceri eksikliği. 

Kadın girişimciliğinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki başlıca engellerin aşağıdakiler 

olduğunu düşünüyoruz. 

• yetersiz mesleki eğitim; 

• finansal kaynaklar, teknik ve yönetici eğitimi eksikliği; 

• gerekli yasal korumanın olmaması; 

• manevi çevre, geleneksel görüşler ve sosyal klişeler. 

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve düzenlenmesi, toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 

yönelik önemli bir adımdır. Hükümetin kadın girişimciliğini teşvik etmek için aşağıdaki önlemleri uygulaması 

tavsiye edilmektedir: 
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-kendi işini kurmak isteyen kadınlara eğitim ve personel eğitimi sağlamak için devlet organlarını dahil 

ederek sivil toplum kuruluşları ve ticari kuruluşlarla işbirliği içinde bir bilgi-eğitim merkezinin oluşturulması; 

- kadın girişimciler ve profilleri hakkında bir veri tabanı oluşturmak; 

- hükümet STK'larının kadın girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan programları ve projeleri 

desteklemesini engelleyen yasal kısıtlamaların (kayıt önündeki güçlü bürokratik engeller) kaldırılmaması; 

- mevcut ve potansiyel kadın girişimciler için daha esnek ve erişilebilir hale getirmek için devlet kredi 

ve kiralama sisteminin iyileştirilmesi; 

- kadınlara kendi işlerini kurarken hizmet ve sermaye sağlamak için iş geliştirme merkezlerinin 

oluşturulması; 

- girişimcilik ile ilgili eğitim programları geliştirilirken bireysel özellikleri dikkate alınarak kadın 

girişimcilere (ev hanımları, çocuklu çalışan kadınlar, öğrenciler) ağırlık verilmelidir; 

- siyasi düzeyde, Milli Meclis'te, medyada kadın girişimcilerin çıkarları için lobi yapmak. 

- finansal raporlama sisteminin basitleştirilmesi (her 3 ayda bir, e-posta yoluyla); 

Kadınlar arasında girişimciliğin gelişimini organize etmek ve onlara gerekli yardımları sağlamak bu 

alanın güçlenmesini teşvik edecektir. Azeri bir kadın, sadece küçük girişimciliğe değil, aynı zamanda ciddi 

ticari faaliyetlere de katılmaya hazır hissetmelidir. 
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Ersin TOPÇU 

DERVİŞ MUHAMMED EMİN DİVANI ve DİVANDAKİ TAHMİSLER ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

DIVIS MUHAMMED AMIN and A REVIEW ON THE DIVISIONS IN THE DIVAN 

 

 

 

ÖZ 

İlk örnekleriyle 13. yüzyılda  karşılaşmaya başladığımız divan edebiyatı 19. yüzyıla kadar devam 

etmiş, şiir ağırlıklı bir gelişme göstermiştir diyebiliriz. Çalışmamıza konu olan divan şairi Derviş Muhammed 

Emin 18. yüzyıl divan şairidir.  Derviş Muhammed Emin, şiirlerinde “Emin” mahlasını kullanan, kaynaklarda 

adına pek rastlayamadığımız bir divan şairidir. Emin, hacimli sayılabilecek mürettep bir divana sahiptir. 

Divanından hareketle Derviş Muhammed Emin’in dini-tasavvufi bir edebi birikime sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Şair, kendinin Celvetiye’ye bağlı olduğunu söylerken biz onun Halvetiye’ye de yakınlığı 

olduğunu söyleyebiliriz.  Divanında divan şiiri nazım şekillerini başarılı bir şekilde kullanan Derviş 

Muhammed Emin ‘in tahmisleri de dikkate değerdir düşüncesindeyiz. Bu çalışmamış Derviş Muhammed 

Emin ve onun tahmisleri üzerinedir. Tahmislerin, tahmis yazılan şairlerin eserlerinin arasında bulunup 

bulunmadığını kontrol ettik ve tahmislerin daha anlaşılır olması için onları günümüz Türkçesine aktardık.  

Anahtar Kelimeler: Derviş Muhammed Emin,  tahmis, divan şiiri, divan. 

 

 

 

ABSTRACT 

We can say that divan literature, the first examples of which we started to encounter in the 13th century, 

continued until the 19th century and showed a development mainly in poetry. The divan poet Derviş 

Muhammed Emin, who is the subject of our study, is an 18th century divan poet. Derviş Muhammed Emin is 

a divan poet who uses the pen name "Emin" in his poems and whose name we can not find very often in the 

sources. Emin has a large sofa that can be considered voluminous. Based on his Divan, it is possible to say 

that Derviş Muhammed Emin had a religious-mystical literary background. While the poet says that he is 

connected to Celvetiye, we can say that he is also close to Halvetiye. We think that the tahmis of Derviş 

Muhammed Emin, who successfully used the verse forms of divan poetry in his divan, are also noteworthy. 

This is about the unstudied Dervish Muhammed Emin and his tahmis. We checked whether the tahmis were 

among the works of the poets whose tahmis were written, and we transferred them to today's Turkish to make 

the tahmis more understandable. 

Keywords: Dervish Muhammed Emin, tahmis, divan poetry, divan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Bu makale, Derviş Muhammed Emin Divan’ı başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.  
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GİRİŞ 

Divan şiirinde sıkça kullanılan musammat türü olan tahmisler, beyitlerle yazılmış olan bir şiirin her 

beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede üçer mısra eklenerek oluşturulur. Oluşan yeni şekil beş mısralık birimler 

haline geldiği için de tahmisler bir çeşit muhammestir. Şairler, sanat anlayışlarını ve mizaçlarını beğendikleri 

veya kendine yakın hissettikleri şairlerin gazellerini tahmis etmişler bir başka deyişle de tahmis etme yoluyla 

şairleri ve şiirleri yüceltmişlerdir.  Derviş Muhammed Emin divanında da şairin edebi anlayışının ve 

şahsiyetinin oluşmasında etkili olduğu düşünülen şairlerin şiirlerinin tahmisleri dikkat çekmektedir. Derviş 

Muhammed Emin divanında on şairin on bir tahmisine rastlamaktayız. Şairin tahmislerini özellikle tasavvuf 

anlayışına bağlılık çerçevesinde ve yaşadığı döneme yakın dönemden şairlerin şiirlerinden oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Buradan hareketle de Derviş Muhammed Emin’in tasavvufi anlayış içerisinde eser verdiğini 

söylemek mümkündür. 

 

  18. yüzyılda yaşamış olan Derviş Muhammet Emin, divan edebiyatının tanınan şairleri arasında yer 

almamaktadır. Şairin hayatı ile ilgili bilgilere tezkirelerde kayda değer bir bilgi yoktur. Hayatı ile ilgili bilgileri 

şairin divanından yola çıkarak edinmekteyiz. Divanının mukaddimesinde “Dervîş Muhammed Emîn İbn-i 

İbrȃhîm” ifadesinin yer alması babasının adının İbrahim olduğunun göstergesidir. Bu ifade şairi Emin mahlaslı 

diğer şairlerden ayırmamızı sağlamaktadır. 18. yüzyılda yaşamış olduğunu şiirlerindeki tarihlerden, 

methiyelerden ve cülusiyelerden de çıkarmak mümkündür. Derviş Muhammet Emin’in, III. Osman’ın (d. 2 

Ocak 1699 – ö. 30 Ekim 1757) tahta çıkması münasebetiyle bir cülusiye yazdığını ayrıca dönemin vezirlerinde 

Hekimoğlu Ali Paşa için de bir methiye yazdığını görüyoruz  ki  bu methiyeye konu olan Hekimoğlu Ali Paşa,  

Osmanlı padişahları I. Mahmud'un (30 Eylül 1730- 1754) ve III. Osman'ın (1754-1757) saltanat dönemlerinde, 

12 Mart 1732 – 12 Ağustos 1735, 21 Nisan 1742 – 23 Eylül 1743 ve 15 Şubat 1755–18 Mayıs 1755 tarihleri 

arasında üç kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır (Çolak: 1998, s.x).   

Derviş Muhammed Emin’in hayatını İstanbul ve Edirne başta olmak üzere Bursa, Dimetoka, Edirne- 

Uzunköprü, Üsküdar gibi yerlerde geçirdiğini söyleyebiliriz. Divanın bir bölümünde 1752 yılında Edirne’de 

meydana gelen büyük deprem esnasında Edirne’de olduğunu anlıyoruz. Divanının sonunda yer alan “Zelzele-

nȃme berȃy-ı inhidȃm-ı ebniye-i şehr-i Edirne hafizanellȃhu minhȃ” adlı mesnevi de bu deprem ile ilgili 

yazılmış bir mesnevidir.  

Derviş Muhammed Emin Divanı’nda yoğunlukla dini ve tasavvufi konular işlenmiş bir şairdir. Şair, 

sık sık tasavvufi ifadelere başvururken bağlı olduğu tasavvuf anlayışlarını da şiirine yansıtmaktadır. Şair şu 

beyitte Gülşenî olduğunu belirtiyor:  

 

Biz Gülşeniyiz kȃfile biziz gül-i fahr-i cihȃn 

Biziz gözünden ehl-i inkȃrıñ nihȃn-ender nihȃn 

 

Bir birimde ise Celveti olduğun belirtmiştir.  

 

Zȃrım tarîk-i celvetide ism-i hû efgȃn bana 

Nüh ȃsiyȃb devrȃn ile zȃhir olur Havrȃn bana 

Miftȃh-ı bȃb-ı müglȃkım hȃcet degül riḍvȃn bana 

Ben Celvetiyim Celveti gönlümdedir devrȃn bana 

Cismim felek cȃnım kamer ʿalem bütün seyrȃn bana 

 

Şairin elimizdeki divanı Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Microfilm Arşivi’nde 02877 

numarada kayıtlıdır. Divanın aslı Medine-i Münevveriye’de Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Kütüphanesinde 

58/811 kayıt numarası ile kayıtlıdır. Medîne-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’nin kıble tarafında Bâb-ı 

Cibrîl’e 25 m. mesafede inşa edilen Arif Hikmet Bey Kitaplığı, Suudi Arabistan’ın son yıllarda yaptığı inşa 

çalışmaları sonucu ortadan kaldırılmış ve kitaplık başka bir yere nakledilmişti. (Şarlı: 2001, s.100).  
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Derviş Muhammed Emin divanı müellif hattıyla yazılmış bir divandır kanaatindeyiz. Divanın özellikle 

gazeliyat bölümünde pek çok sayfasında derkenar şeklinde gazeller görmekteyiz, derkenarda yer alan 

gazellerin sayfadaki diğer gazellerle redif bakımından benzerlik göstermesi eserin müellif hattıyla yazılan bir 

divan olduğu fikrini desteklemektedir.  

Eserin bazı biçim özeliklerini ise şu şekilde tanımlayabiliriz: Eser 17x28 cm boyutlarındadır, kırık 

talik hattı ile yazılmıştır, 86 varaktan oluşmuştur ve her sayfada 21 satır olan bir mürettep divandır. (Şarlı: 

2001, s.100).   

Derviş Muhammet Emin Divanı’nda bir mukaddime, on yedi kaside, bir terci-i bend, üç müseddes, 

on bir tahmis, yirmi üç tarih, sekiz lugaz, üç yüz elli sekiz gazel, elli beş rubai, yirmi sekiz metȃli‘, otuz üç 

müfret beyit, beş mesnevi bulunmaktadır.  

Biz bu çalışmamızda Derviş Muhammet Emin Divanı’nda yer alan tahmisler üzerinde duracağız. 

Divanda yer alan tahmisleri verip bu tahmislerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla eserlerin 

günümüz Türkçelerini de vereceğiz.  

Divanda yer alan tahmisler incelenerek tahmislere konu olan şairlerin şiirleri bu şairlerin divanlarının 

ve bu divanlar üzerini yapılmış çalışmaların taranması yoluyla aranmıştır. Aziz Mahmut Hüdayî, İsmail Hakkı 

Bursevî, Şeyh Sezai Efendi, Seyyid Rıza Efendi, Hıfzı Mustafa Efendi, Şeyhülislam Yahya Efendi, Hafız 

Şirazi, Haşmet Efendi, Nuri Efendi, Örfi Mahmud Efendi şiirlerine tahmis yazılan değerli şahsiyetlerdir. Bu 

şahsiyetlerden Aziz Mahmut Hüdayî, İsmail Hakkı Bursevî, Şeyh Sezai Efendi, Hafız Şirazi’nin şiirlerine 

taradığımız eserlerde ulaşırken Seyyid Rıza Efendi, Hıfzı Mustafa Efendi, Şeyhülislam Yahya Efendi, Haşmet 

Efendi, Nuri Efendi, Örfi Mahmud Efendi’nin şiirlerine ulaşamadık. Muhtemeldir ki bu şiirler şairlerin 

divanları dışındaki şiirlerdir. Zira divanlar bazen şairlerden bağımsız olarak onların sevenleri tarafından da 

oluşturulmuş olabiliyor. Özellikle Haşmet Divanı’nı buna örnek verebiliriz. Haşmet, Bursa’dayken, şehrin 

önde gelen sanatçı ve bilim adamlarını etrafında topladı. Bu topluluğun en sadık simalarından biri, Divan’ını 

tertip eden İmam-zâde Mehmed Said idi. Divan’a yazdığı önsözde şaire yakınlığını, Bursa’nın önde 

gelenlerinin bir divan tertibi için yaptıkları ısrarları ve onun sporcu yönünü anlatır. Bu sebeple Haşmet’ten 

şiirlerinin müsveddelerini bir araya getirmesini rica etti. Ancak Haşmet şiirlerine karşı lakayttı. Bu durumu 

nükteli bir şekilde belirterek Nedim’in şu meşhur beytini söyler:  

 

Ma‘lûmdur benim sühanım mahlas istemez 

Fehm eyler anı şehrimizin nükte-dânları 

 

Bunun üzerine şairin şiirlerini toplayıp bir divan şeklinde düzenlemeyi İmamzâde üstlendi. İmamzâde, 

kendisinden ancak kırk elli gazel ile birkaç kaside alabildi. Geri kalanını etraftan ve İstanbul’daki bazı ahbap 

ve akrabalarından temin etti. Divan’ı tertip ettikten sonra “Ön söz”ü yazmak için Haşmet’ten bilgi istedi. 

Ancak şair, dostunun kendisiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu söyleyerek bu isteğini kabul etmedi. Buna 

rağmen dostu, gelecek kuşakların bu denli önemli şahsiyetleri tanıması gerektiğini düşünerek, gördüklerini ve 

duyduklarını yazmaya karar verdi. (Aksoyak, Arslan. 2018: s.4) 

Şiirlerine tahmis yapılan şairlerin hayat hikayeleri veya edebi anlayışları araştırılmıştır ancak Seyyid 

Rıza Efendi, Hıfzı Mustafa Efendi ve Nuri Efendi hakkında net bilgilere ulaşılamamıştır. Net bilgilere 

ulaşabildiğimiz şairlerimizden ise Şeyhülislam Yahya Efendi ve Haşmet Efendi’nin üzerine yayınlanan 

eserlerde Derviş Muhammed Emin Divanında tahmis şeklinde yer alan şiirlere rastlanamamıştır.   

Derviş Emin Divanında şiirine tahmis yapılan şahsiyetler ve tahmisler şu şekildedir.  

  

1. AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ:  

 

Osmanlı dönemi tasavvuf tarihinin en etkili şahsiyetlerinden birisi de hiç şüphesiz Aziz Mahmut 

Hüdâyî’dir. Hüdâyî, 948 (1541) veya 950 (1543) yılında Şereflikoçhisar doğmuştur. İlk tahsilini doğduğu 
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yerde, yüksek tahsilini ise İstanbul Küçük Ayasofya Medresesi’nde tamamlamıştır. Hüdâyî’nin yetişmesinde 

medrese müderrislerinden Nâzırzâde Ramazan Efendi’nin (ö. 984/1576) özel bir yeri vardır. Nâzırzâde’den 

tefsir, hadis ve fıkıh gibi bazı ilimleri tahsil eden Hüdâyî, hocasının sevgi ve takdirini kazanmıştır. Buna bağlı 

olarak Nâzırzâde, Şâm ve Mısır kadılığı süresince Hüdâyî’yi yardımcı olarak yanına almış ve vefatına kadar 

da onu yanından ayırmamıştır. (Tatcı, M. Yıldız, M. 2017, s.3-9) 

Azîz Mahmûd Hüdâyî,  bir tarikat kurucusudur. Kurucusu olduğu tarikat, Celvetiyye tarîkatıdır. 

Hüdâyî’nin, Anadolu’da Yunus Emre’den beri devam eden Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın gelişmesinde  etkisi 

büyüktür. Eserlerini çoğunlukla Arapça yazdığı halde, tasavvufa ait temel konuları ele aldığı divanını, 

dönemine göre sade bir Türkçe ile kaleme almıştır. Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin şiirine Derviş Muhammed 

Emin’in tahmisi şu şekildedir.  

 

Tahmîs-i İlȃhî Li-hazret-i Şeyh Hüdȃyî Mahmûd Efendi El-Üsküdȃrî Kaddesellȃhu Sırrahû 
 

  fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilün   
 

  Olmayaydı hȃk-ı ȃdem katre-yȃb ez-mȃ-yı ʿaşk    

  Garka-i eşk itmez idi kevni ol deryȃ-yı ʿaşk 

  Berk-i tûbȃyı hazȃn eyledi bȃd-ı nȃy-ı ʿaşk 

  Tînet-i ȃdemde konmasa ezel sevdȃ-yı ʿaşk  

  Cenneti bir dȃneye satmazdı ol dȃnȃ-yı ʿaşk 
 
 “Aşk suyundan bir damla bulan Adem’in bastığı toprak olmayaydı, aşk deryası dünyayı gözyaşına boğmazdı. Aşk rüzgarı Tuba'nın yapraklarını 

hazan eyledi. Adem'in fıtratına ezelden aşk sevdası konmasaydı o aşk bilgini cenneti bir tohum tanesine satmazdı.” 

 

  Nûş ider bülbül gülüñ ʿaşkın evcinden jalesin   

  İrdirir ʿarş yerine ȃh u zȃr ve vȃlesin 

  ʿAndelîbin içdi ehl-i hȃl olan piyyale<sin> 

  Bülbülüñ hȃlin bilenler gûş iderler nȃlesin 

  Bir gül-i bî-hȃr içündür bunca hûy vu hȃy-ı ʿaşk  

 
 “Bülbül aşkın zirvesinde gülün çiy tanesini içmekte; ah u zarını, feryadını arşa erdirmekte.  Bülbülün kadehini hal ehli olanlar içti. Bülbülün 

halini bilenler inlemesini işitmekte. Bülbülün bunca aşk hayhuyu (ise) dikensiz bir gül içindir.” 
 

  İtdi peydȃ cümle eşyȃyı hudȃvend ez-ʿadem 

  Âdem u Havvȃ zemîne ʿaşkla basdı kadem 

  ʿAşık-ı billȃh olan nûş eylediler cȃm-ı semm 

  Kenz-i mahfîden zuhûra geldi eşyȃ lȃ-cerem 

  Bȃd-ı hubbiyle temevvüc itdi çün deryȃ-yı ʿaşk 
 
 “Allah bütün eşyayı yokluktan yarattı. Âdem ve Havva yeryüzüne aşkla ayak bastı. Allah'a âşık olanlar zehir kadehini içtiler. Eşya şüphesiz gizli 

hazineden meydana geldi. Çünkü aşk deryası onun sevgisinin rüzgarıyla dalgalandı.” 
 

  Bulmadıñ gitdin Emînȃ bir dil-i feryȃd-res 

  ʿAndelîb ȃsȃ çıkar eflȃk ü ʿarş ü ferşe ses 

  Hîç bilür mi ehl-i ʿaşkın hȃlini nȃdȃn kes 

  Ey Hüdȃyi hȃlet-iʿaşkı ne bilsün her mekes 

  Kulle-i kȃf hakîkat mürgidir ʿankȃ-yı ʿaşk 
 
 “Ey Emin feryat ulaşan bir gönül bulamadın gitti. Sesin, bülbüllerin sesi gibi feleklere, arşa ve ferşe çıkar. Aşk ehlinin halini cahil bilir mi hiç? 

Ey Hüdayi aşk halini ne bilsin her sinek. Aşkın Anka’sı, Kaf Dağı’nın kulesinin gerçek kuşudur.” 
 
 

2. İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ EFENDİ: 
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17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın birinci çeyreğinde yaşayan tasavvufi bir şahıs olan İsmail 

Hakkı Bursevî, Osmanlı tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bursevî’ye Bursa’da uzun süre ikamet 

ettiği için Bursevî  , Üsküdar’da bir süre ikamet ettiği için Üsküdârî, Celvetiyye tarikatına mensup olduğu için 

Celvetî, Allah’ın Hak ismine mazhariyetinden dolayı Hakkî mahlaslarını kullanan (Namlı, A. 2001: s.25 

İsmail Hakkı Bursevi), 1653 yılında bugünkü Bulgaristan sınırları içinde yer alan Aydos’ta doğmuştur (Yıldız, 

S. 1975 S.1 s.25). Bursevî, müellif mutasavvıflardandır. Tasavvufi konularda ve temel dini ilimlerde yaklaşık 130 eser 

yazmıştır. Derviş Muhammed Emin tarafından İsmail Hakkı Bursevî’nin iki şiirine tahmis yapılmıştır. Tahmis yapılan 

“bana” redifli gazel M. Murat YURTSEVEN tarafından 1990 yılında  Uludağ Üniversitesinde doktora tezi olarak 

hazırlanan İsmail Hakkı Divanı adlı tezde yer almaktadır. Ancak “olur” redifli tahmise konu olan eseri 

taramalarımıza rağmen kaynaklarda bulamadık.  

 

Tahmîs-i İlȃhî Li-Hazret-i Şeyh İsmȃʿîl Hakkî Efendî  ʿAniʿt-Tarîkatiʿl-Celvetiyye il-ʿAliyye 

Kuddise Sırruhû 

 

müstefʿilün/ müstefʿilün/ müstefʿilün/ müstefʿilün 

 

Zȃrım tarîk-i celvetide ism-i hû efgȃn baña 

Nüh ȃsiyȃb devrȃn ile zȃhir olur havrȃn baña 

Miftȃh-ı bȃb-ı müglȃkım hȃcet degül riḍvȃn baña 

Ben celvetiyim celveti gönlümdedir devrȃn baña 

Cismim felek cȃnım kamer ʿalem bütün seyrȃn baña 
 

“Zarım Celveti yolunda, Allah’ın adı figan bana. Dokuz değirmenin dönmesi ile görünür huriler bana. Kapım kilitli öyleyse lazım değil 

Rıdvan bana. Ben Celvetiyim, Celveti gönlümde devrandır bana. Bedenim felek, canım ay, bütün alem gezip dolaşma yeri bana.” 

 

Dȃr-ı fenȃda olma sen ol gülistȃn-ı dilde sen 

ʿAşık iseñ pervȃneden ûr şemʿine cȃn-ı dîden 

Cȃm-ı semmi içdi içen geçdi bu hȃl üzre geçen 

Pervȃne-veş dönsün dönen yaksun bu şemʿe cȃn u ten 

Benden yanubdur cümle ben nûrile bir nîrȃn baña 

 
“Dünyada olma, sen gönlün gül bahçesinde ol. Eğer pervaneden daha aşık isen gözünün canını ateşe at. Zehrin kadehini içti içen, bu 

halde geçen geçti. Dönen pervane gibi dönsün, bu muma canını ve tenini yaksın. Bütün benliğim benden yandı, nur ile ateş birdir bana.” 

 

Tut dest-i pîr-i celvetî ger dileriseñ vuslati 

Yȃrȃnile ünsiyyeti ko isteriseñ cenneti 

Nûş eyle cȃm-ı firkati ʿazm eyle künc-i vahdeti 

Yolum tarîk-i celveti pîrim yeşil nurdur katı 

Aslım dürer hak hazreti çokdur bugün ihsȃn baña 
 

“Eğer vuslatı dilersen Celveti pirinin elinden tut. Cenneti istiyorsan dostlarla yakınlıktan vaz geç. Ayrılık kadehini iç, yalnızlık köşesini 

arzula. Açık bir şekilde yolum Celveti tarikatı şeyhim yeşil nurdur. Aslım incidir, hak hazretinden çoktur bugün ikram bana.” 

 

Rȃzım nihȃn ender nihȃn ez-dîde-gȃn-ı münkirȃn  

Bag-ı dilim olub hazȃn oldu baña ʿarş ȃşiyȃn 

Der-zȃhir ü bȃtın ʿayȃn görür beni çeşm-i dilȃn 

Bir sır idim ender nihȃn suret bulub oldum ʿayȃn 

Görmez beni aʿmȃ olan düşman olur nȃdȃn baña 
 

“Benim sırrım inkarcıların gözünden gizli. Gönül bahçem sonbahar olup arş bana yuva oldu. Gönül gözü beni zahirden veya batından 

açık açık görür. Çok gizli idim, şekil bulup oldum ayan. Kör olan beni görmez, cahil olan düşman bana..” 
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Kilk-i felek der-gül-ʿi zȃr esrȃrı kıldı ȃşikȃr   

İtdi dürr ü gevher-nisȃr ez-bȃhr-i ʿadn kird-gȃr 

Dervîş Emîn-i bî-medȃr itdi bu nazmı yȃdigȃr 

Bu levh içinde her kenȃr bir noktadan gayrı ne vȃr 

Bu remzi Hakkı kim tuyar ben kul odur sultȃn baña 
 

“Felek kalemi gül yanaklıdan sırları açık etti. Allah, Adn cenneti denizinden İnci ve mücevher dağıttı. Dönüşü olmayan Derviş Emin bu 

nazmı yadigâr kıldı. Bu levha içinde her kenarında noktadan başka ne var? Bu sırrı hakkıyla kim duyarsa, ben kulum o sultandır bana.” 

 

Tahmîs-i İlȃhi Li-Hazret-i Şeyh İsmaîl Hakkı Efendî El-Bursevî Kuddise Sırruhû 
 

fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilün 

 

Cȃm-ı ʿaşkı nûş idenler deryȃ-i ʿUmmȃn olur 

Şehr-i dil nȃr-ı ruh pür tȃbla vîrȃn olur 

Hû diyen bir kez seherde mazhar-ı ihsȃn olur 

Derd-i ʿaşka dûş olanlar rûz u şeb giryȃn olur 

ȃteş -i ʿaşka düşenler ȃkibet suzȃn olur 
 

“Aşk şarabını içenler Umman denizi olur. Gönül şehri sevgilinin yanağının ateşi ile viran olur. Bir kez hû diyen seherde ihsana kavuşur. 

Aşk derdine müptela olanlar gece ve gündüz ağlar. Aşk ateşine düşenlerin sonu yanmak olur.” 
 

ʿÂlem-i bȃtında seyyȃh oluben itme kesel 

Lȃ halȃ ve melȃ150melȃda eyle rûz u şeb ʿamel 

Meclis-i bezm-i ezelde iç şarȃb-ı lem-yezel151 

Nûş iden cȃm-ı safȃyı sȃki-i hakdan ezel 

Curʿası deryȃ olur deryȃsı bî-payȃn olur 
 

“Gizlilik (iç) alemde seyyah olup tembellik etme. Lahuti alemde gece gündüz amel eyle. Ezel meclisinde ölümsüzlük şarabı iç. Hak 

sakisinin elinden saf şarabı ezelden içene bir yudum, derya olur; bu yudumun deryası nihayetsiz olur.” 
 

Âdem isen sabb-ı eşk it bȃg-ı gamda ol hazȃn 

Dȃne-i tûbȃyı kaleme mürg-i bȃla kût-i cȃn  

Eylemez zîn-i vezn-i dünyȃya dervîşȃn olan  

Âdem'i görince yüz yıl aglayub etdi figȃn 

Aglayanlar gül gibi ber-vakt olur hȃndȃn olur 

 
“Eğer insan isen o gam bahçesinde hazan ol, gözyaşı dök. Tuba ağacının tohumunu kuş tüyü ile yazma, can azığıdır. Derviş olan dünya 

süsüne meyil eylemez. Adem a.s 'ı görünce yüz yıl ağlayıp figan etti. Ağlayanlar gül gibi açılır, mutlu olur.” 

 

  Etmeyen ez-dest-i ʿȃşıkȃn nûş keʿsini semin 

  Nȃzır-ı ʿarş olamaz kayʿ itmeyüb kebedin demin 

  Benzemez nûş itmege bu sofiyȃ-cȃmın cemin 

  Zȃhid insan olanlar çekdiler ʿaşkın gamın 

  Bȃr-ı ʿaşkı çekmeyenler maʿnȃda hayvȃn olur 

 
  Aşıkların elinden zehir kadehini içmeyen, ciğerinin kanını kusmayan arşı göremez. Bu sofiler meclisinin şarabını içmeye benzemez. 

Zahit insan olanlar aşkın gamını çektiler. Aşk yükünü, kederini, üzüntüsün çekmeyenler mana aleminde hayvan olur.  

  

  Bezl-i gûş itmez Emînȃ nutkile nȃdȃn olan 

  Atlas u dîbȃce bakmaz sad-palȃs-pûşȃn olan 

 
150 Alem-i Lahut’a işaret edilmiştir. Âlemi lahut ise arşın ötesindeki âlemdir. Ona “la hala ve la mela” denilir. 
151 lem-yezel: yok olmaz, zeval bulmaz, bâkî, dâimî, lâyezal [cenâbıhakk’ın sıfatlarındandır] 
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  Rütbe-i ʿulyȃ gözetmez ʿȃşık-ı nȃlȃn olan 

  Hakkıyȃ sırr-ı Muhammed hakkıyçün insȃn olan 

  Çeşm-i Hakkîle bakılsa sûret-i Rahmȃn olur 
  
  “Ey Emin, söyledikleri ile cahil olan çok dinlenmez. Üstüne aba giyenler atlasa ve ipeğe bakmaz. Aşktan inleyen yüksek rütbe 

beklemez. Ey Hakkı, Muhammed s.a.v hakkı için insan olan, Hak gözle bakarsa Rahman suretine ulaşır.” 

 

3. ŞEYH SEZAYİ EFENDİ:  

 

18. yy divan şairidir. Kaynaklara göre 1669’da Mora’da dünyaya gelmiştir ve 1738’de vefat etmiştir. 

Asıl adı Hasan olup Sezai mahlasının ona Niyazi Mısrî tarafından verildiği rivayet olunur. Sezai’nin 

gençliğinde Halvetiye tarikatına yakınlık duyduğunu söyleyebiliriz fakat Şeyh Sezai Efendi daha çok Gülşenî 

olarak anılmıştır. Şairin divanı üzerine 1999 yılında Ali Rıza ÖZUYGUN tarafından Atatürk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora tezi hazırlanmıştır. Derviş Muhammed Emin’in tahmis yazdığı Sezai 

Efendi’nin gazeli bu tezin 345. gazeli olarak yer almaktadır. 

 

Tahmîs-i İlȃhi li-Hazret-i Şeyh Sezȃyî Efendi 

 

fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilün 

 

Bahr-ı firdevs-i cinȃn esdȃfınıñ dürdȃnesi 

Bȃlȃ-yı ʿaşk-ı ilȃhîniñ tolu peymȃnesi 

Künc-i firkatde harȃbȃt ehliniñ meyhȃnesi 

Hazret-i hakkıñ habîbi sevgili bir dȃnesi 

Oldigîçün oldu ʿȃlem hüsnünüñ divȃnesi 
 

“Cennet bahçesinin deryasındaki sedeflerin incisi, İlahi aşkın en yücesinin dolu kadehi, ayrılık köşesinde harabat ehlinin meyhanesi; 

Hakk’ın hazretlerinin sevgilisi, sevgili bir tanesi, olduğun için alem güzelliğinin divanesi oldu.” 

 

Balımı zülf-i visȃliñle resûlȃ beste kıl  

Rûz u şeb endîşe-i vaslıñla dilim hasta kıl 

Hȃdimȃnı çarsûyumda benim nevreste kıl 

Yȃ Rasulallȃh visȃliñ bezmine şȃyeste kıl 

Göñül olsun şerȃb-ı ʿaşkınıñ mestȃnesi 
 

“Kanadımı kavuşma zülfünle Allah’ın elçisine bağla. Gece gündüz kavuşma düşüncesi ile gönlümü hasta kıl. Benim dört yanımdaki 

hizmetçileri gençlerden kıl. Ey Allah’ın resulü (beni) sana kavuşma meclisine layık kıl. Gönül, aşkının şarabının mesti olsun.” 
 

Naʿt-ı şȃhen-şȃh-ı sadrı bu Emîn nȃ-sezȃ 

İzn-i hȃtif ile oldu hȃme-i sevda-küşȃ 

Hırka-i peşmîne pûş oldu fenȃda bî-riyȃ 

Künc-i ʿaşkın mahzeni olmuş Sezȃyî gȃlibȃ 

Hiç ʿimȃret istemez bu göñlümün virȃnesi 
 

“Baş şahların şahını övmeye bu Emin layık değil. O, gaipten bir sesle sevda yazan kalem oldu. Dünyada yün hırka ile riyasız örtündü. 

Sezai aşk köşesinin mahzeni olmuş galiba. Bu gönlümün viranesi hiç onarılmak istemez.” 

 

4. SEYYİD RIZA EFENDİ  

 

Araştırmalarımız sonucu Seyyid Rıza Efendi diye şiirine tahmis yapılan kişinin Rıza Tezkiresinin 

sahibi Rıza Efendi olduğu kanaatine vardık. Rıza Efendi’nin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde müftülük yapmış 

olması ve şairimizin de divanında Uzunköprü’den bahsetmesi bu kanaatimizi güçlendirdi. Rıza Efendi 
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hakkında Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU danışmanlığında Gülay KARAMAN  tarafından hazırlanmış olan 

Hasan Rızâ Dîvânı ( İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), Yüksek Lisans Tezi adlı çalışmada “olmazsa” redifli bu 

şiire rastlamadık. Bu sebeple bu şiirin de Rıza Efendi’nin tahmislerde yer alan şiiri olarak değerlendirilebilir.  

 

Edirne’de Zehrimâr adıyla tanınan bir aileye mensup olduğundan Zehrimârzâde diye bilinir. Babası 

Ergeneli Mehmed Efendi’dir. Tahsilini Edirne’de tamamladı. Medreseyi bitirdikten sonra bir müddet 

müderrislik yaptı, Rumeli’de mahkeme naibliklerinde bulundu. Rızâ’nın Mevlevîlik ve Mevlevîler hakkındaki 

manzumeleri bu tarikatla ilgisini düşündürmekteyse de tarikat içindeki faaliyet ve kimliği hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. Hayatının sonlarına doğru Edirne Uzunköprü’de müftülük yaptı ve 1082’de (1671) 

Edirne’de vefat etti. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi olarak 1083 (1672) yılı zikredilmektedir. (Kılıç. 2008: C, 

35: S. 59). Divanda yer alan tahmis ve tahmisin yaptığımız açıklaması şu şekildedir:  
 

Tahmîs-i Gazel-i Seyyid Rızȃ Efendi El-Müftî 

 

mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün  
 

Giremez bend-i Leylȃ’ya göñül dіvȃne olmazsa 

Ṣafȃ-yı ʿaşkı fehm itmez kişi ferzȃne olmazsa 

Küşȃd-ı çeşm-i cȃn itmem tulu peymȃne olmazsa 

Karȃr itmez muhabbet ehli ger meyhȃne olmazsa 

Gamıyla rȃhat olmaz mey içüb mestȃne olmazsa 
 

Gönül Leyla’ya bağlanamaz divane olmasa. Kişi aşkın zevkini bilmez alim olmazsa. Can gözünü açmam dolu kadeh olmazsa. Muhabbet 

ehli duramaz eğer meyhane olmazsa. Muhabbet ehli kederle huzur olmaz şarap içip sarhoş olmazsa. 

 

Kurula bezm-i ʿişret dil-keşȃ sahn-ı çemen-zȃre 

Suna cȃm-ı cemmi dildȃr-ı yȃre yȃr-ı dildȃre 

Ola mestȃne dîdȃrile bülbül başlıya zȃre      

Baş açık rind odur meyhȃne berdûş ola hem-vȃre 

İde ser-pûşunu sagȃr eger peymȃne olmazsa 
 

Kurulsun eğlence meclisi gönün çekici için çimenlik meydana. Cem’in kadehini sevgili sevdiğine sunsun. Sevgilini yüzü ile bülbül mest 

olup feryada başlaya. Başı açık bir rint, meyhanede daima berduştur. Serpuşunu kadeh eder eğer kadeh olmazsa. 

 

Dil-i bî-çȃreyi yandırma nȃr-ı hecriñe şȃhȃ 

Visȃliñ bezmine dil-teşneler hȃşȃ seniñ kana 

Geçirdim ömrümü pervȃne veş ʿaşka yana yana 

Dili bir dahi dȃhil itme bezm-i hȃssıña cȃna 

Cemȃliñ şemʿine yanmakda ger pervȃne olmazsa 
 

Ey sultan çaresiz gönlü ayrılık ateşi ile yakma. Senin kavuşma meclise gönlü susamışlar haşa kana. Geçirdim ömrümü kelebek gibi aşka 

yana yana. Gönlü bir defa dahi dahil etme özel meclisine (özeline), cana. Güzelliğin mumuna yanmakta eğer pervane olmazsa. 

 

Gazelhȃn ol demȃ-dem reh-güzȃrında civȃnȃnıñ 

Derûni bȃd-ı gamla cûş idüb bahş eyle ʿirfȃnıñ 

Küşȃd-ı dîde etsün bȃrî bir kez kalb-i vîrȃnıñ 

Mehall-i hȃn ol yerinde söyle ahvȃl-i perîşȃnıñ 

Kelȃm puhte olsun bȃrî üstȃdȃne olmazsa 
 

Gazelhan ol, her vakit geçtiği yolda gençlerin. İçi gam rüzgarıyla feryat edip bahşet irfanın. Bari bir kez olsun göz açsın yıkık kalbin. 

Sultanın yanında ol, anlat perişan halin. Kelamın, olgun (pişmiş) olsun bari üstadane olmazsa. 

 

Emîn-i üftȃde rȃz ifşȃya icrȃ-yı midȃd eyler 
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Teselli-i dil içün yȃri ebyȃtile yȃd eyler 

Demȃ-dem bülbül-i dem-keş gibi feryȃd u dȃd eyler 

Rızȃ kerem olub ahvȃlin beyȃn itmek murȃd eyler 

 O hȃssuʿl-hȃs olan meclisde ger bî-gȃne olmazsa 
 

Biçare Emin sır açıklamaya mürekkep döker. Gönlü teselli için sevgiliyi beyitlerle anar. Her zaman güzel sesli bülbül gibi feryat ve 

şikâyet eder. O özel mecliste eğer yabancı olmazsa keremli olmayı Rıza edip halini ifade etmek ister. 

 

5. HIFZI MUSTAFA EFENDİ:  

 

Hıfzı Mustafa Efendi ile ilgili kaynaklarda net bir bilgi bulamadık. Eserinden yola çıkarak tasavvufi 

bir yaklaşımda olduğu söylenebilir. Şairin şiirine Derviş Muhammed Emin’in yaptığı tahmis ve tahmisin 

günümüz Türkçesi şu şekildedir.  

 

Tahmîs-i Gazel-i Hazret-i Hıfzı Mustafȃ Efendi El-hȃkim Rahmetullȃhi ʿAleyh 

 

fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilün 

 

 ʿAndelîbȃ sükkeri güftȃrına kanmaz cihȃn 

 Dûd-ı ȃhın berk-i gülzȃr-ı dili itdi hazȃn 

 Kȃse-i ʿaşkı dilinden itdi nûş ehl-i dilȃn     

 Bülbülȃ feryȃdıña tȃb-ȃver olmaz ins ü cȃn         

 Senden aldılar bu ʿaşkı cümleten pîr ü civȃn 

 
 “Ey bülbül, tatlı sesine kanmaz cihan. Ahının dumanı gül bahçesinin yapraklarını etti hazan. Gönül ehli aşkın kasesini içti gönlünden. 

Ey bülbül feryadına insanlar ve cinler dayanamaz. Genç ihtiyar hep birlikte senden aldılar bu aşkı.” 

 

Rȃh-ı ʿaşka dûş olan eflȃkı seyrȃn itmede 

Gamze-i mest-ȃne hûn-rîz ile kȃn itmede 

Bȃde-i ʿaşk-ı muhabbet kevni sekrȃn itmede 

ʿÂşık olan gice gündüz zȃr u giryȃn itmede 

Yȃr olan zevk ü safȃda ʿȃlemindedir hemȃn 
 

“Aşkın yoluna düşen felekleri seyretmede. Sarhoş gamzelerin zalimlik ile kan dökmede. Muhabbet aşkının şarabı varlığı sarhoş etmede. 

Aşık olan gece gündüz feryat etmede. Yar (sevgili)olan her zaman zevk ve safa alemindedir her zaman.” 

 

ʿAndelîb erbȃb-ı ʿaşkı tȃb-ı sûzȃne koyub 

Mest ü bî-hoş eyledi lȃʿlını fincana koyub 

Derd ile aglatdı ehl-i şevki efgȃna koyub 

Çünki bülbül bu kelȃmı semʿle cȃna koyub 

Öyle feryȃd eyledi kim lerzlendi bostȃn 
 

“Bülbül aşk ehlini güçlüğe ve ateşe koyup, sarhoş ve rahatsız etti lalini fincana koyup, dert ile ağlattı şevk ehlini ıztırara koyup çünkü 

bülbül bu kelamı zehirle cana koyup, öyle feryat etti ki titredi bostan.” 

 

Dest-i kudretinden idüb hîn-i seherde nûş-i cȃm 

Kürsi-i pende gülistȃn içre çıkdı aldı gülüm 

Şöyle bir zikr-i hudȃvend itdikim gûş itdi ʿȃm 

Nağmeye kıldı terakkî hatm olub bunda kelȃm 

Kaldı meʿyûs bu göñül ol dersine açtı dehȃn 
 

“Kudretinin elinden içip seher vakti kadehi, nasihat kürsüsüne gül bahçesinde çıktı aldı gülümü. Allah'ı anıp sesini herkese duyurdu. 

Söz bunda bitip nağme yükseldi. Bu gönül üzgün oldu,  o dersine açtı ağız.” 
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Sen de ey dervîş Emîn vazʿ it terakkî zȃrına 

Yapışasın pençe ile dȃmen-i dildȃrına 

Sırr-ı sübhȃnellezî152 esrȃrıñ ir esmȃrına 

ʿÂlem-i kübrȃda olan hasb-i hȃl esrȃrına 

Çünki vȃkıf oldu hıfzı ȃh idüb itdi figȃn 
 

“Sen de ey Derviş Emin nasihat et yükselen ağlamalarına. Yapışasın pençe ile sevgilinin eteğine. Sırr-ı sübhȃnellezinin esrarının 

semerelerine, kainatta olan sohbetin sırlarına kavuş çünkü Hıfzı haberdar olup ah edip feryat etti.” 

 

6. ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ: 

 

Şeyhülislam Yahya Efendi, 17. yüzyılda İstanbul’da dünyaya gelmiş önemli sanat ve ilim 

adamlarından biridir. Doğum tarihiyle ilgili olarak kaynak eserlerde farklı bilgiler yer almaktadır. Çağdaşı 

kaynakların ifadeleri dikkate alındığında doğum tarihi h. 969- m.1561 olarak kabul edilir (Kavruk, 2001: 

XIII.) Yahya Efendi, çok iyi bir öğrenim görmüş; Osmanlı coğrafyasının Halep, Şam, Bağdad, Mısır, Edirne, 

Bursa ve İstanbul gibi değişik yerlerinde müderris, kadı, kazasker ve şeyhülislam olarak görev yapmıştır 

(Kaya, 2013: 245). Önemli bir devlet görevi olan Şeyhülislâmlık makamına üç defa yükselmiş ve “Bu görevde 

toplam, 18 yıl, 2 ay ve 25 gün hizmet etmiştir.” (Bayraktutan, 1990: 11). Şeyhülislam Yahya Efendi, yapmış 

olduğu bütün görevlerde olumlu özellikleriyle öne çıkmıştır. Şeyhülislam Yahya Efendi; devletin selameti ve 

bekası için doğru bildiklerini söylemekten hiçbir zaman çekinmemiş, padişah ve devlet büyüklerine uyarılarda 

bulunmuştur. Yahya Efendi’nin Divanî Prof. Dr. Hasan KAVRUK tarafından incelenmiştir. İncelenen Yahya 

Efendi’nin  bu divanında tahmis yazılan bu şiirle karşılaşılamadı. Tahmis ve tahmisin günümüz Türkçesine 

aktardığımız şekli şu şekildedir.  

 

Tahmîs-i Gazel-i Hazret-i Şeyhülislȃm Yahyȃ Efendi Rahmetullȃhi Aleyh 

 

mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ feʿîlün 

 

Göñül Mecnûn olub Leylȃ’ya düşmüş 

Sırr-ı eşkim jȃle-veş153 raʿnȃya düşmüş 

Dilim gonca dihenden nȃya düşmüş 

Siyeh zülf ol ruh-i zîbȃya düşmüş 

Güneş üzre ʿacebdir sȃye düşmüş 
 

“Gönül Mecnun olup Leyla’ya düşmüş. Gözyaşımın sırrı jale gibi güle düşmüş. Gönlüm gonca ağızdan neye düşmüş. Siyah zülüf o güzel 

yanağa düşmüş. Acaba güneş üzerine gölge mi düşmüş?” 

 

Ümmîd-i vuslat-ı hȃlet-fezȃ yȃr 

Derûni eyledi ihrȃk biʿn-nȃr 

Hayȃlin ʿarz idüben itdi bîdȃr 

Visȃliñ fikrine talmış dil-i zȃr 

Bulunmaz kaʿrı bir deryȃya düşmüş 

 

“Uzay halinde kavuşma ümidi olan sevgili, yüreği diri diri ateşe atıp yaktı. Hayalini gösterip beni uyandırdı. Dermansız, mecalsiz gönül 

kavuşmanın fikrine dalmış. Dibi bulunmaz bir deryaya düşmüş.” 

 

 

152 İsra suresi 1. Ayette geçen ve “O Allah ki eksiklikten uzaktır.” manasına gönderme yapılmıştır.  

153 “zāle-ves” şeklinde yazılmış.  
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Göñül teşrîf-i yȃr içün donanmış 

Cinȃn ümmet içün gûyȃ bezenmiş 

Dil-i idȃre cȃm-ı kizbe kanmış 

Dil-i bî-çȃre vȃdîsin begenmiş  

Yolu Kays oldugu sahrȃya düşmüş 

 

“Gönül sevgilinin gelişi için donanmış, Cennetler ümmet için sanki bezenmiş; idarenin gönlü, yalancı şaraba kanmış. Çaresiz gönül 

vadisini beğenmiş. Yolu Kays olduğu çöle düşmüş.” 

 

Dönüb ʿaksine gȃhı çerh-i gerdûn 

İder ʿuşşȃkı hicrȃnile mahzûn 

Döker der-bezm-i ʿişret dîdeden hûn 

İder erbȃb-ı şevkin sözün efzûn 

Ol ateş kim derûn-i nȃya düşmüş 

 

“Feleğin çarkı bazen aksine dönüp aşıkları hicran ile mahzun eder. Eğlence meclisinde gözünden kanlı göz yaşı döker. Sözün, şevk 

erbabı kimseleri arttırır. O ateş ki neyin içine düşmüş.” 

 

Emînȃ hande ol yȃre gül eyle 

Figȃn it gülşen içre bülbül eyle 

Kanadîl154 zeyn idüb çık sünbül eyle 

Başa çıkmak umarsan kȃkül eyle 

Gönül Yahyȃ ʿaceb sevdȃya düşmüş 

 

“Ey Emin sevgiliye gül, gül eyle. Figan et, gül bahçesinde bülbül eyle. Kandilleri süsleyip sümbül eyle. Başa çıkmayı umuyorsan kakül 

eyle. Yahya’nın gönlü acaba sevdaya mı düşmüş?” 

 

7. HAFIZ ŞİRAZİ:  

 

14. yüzyıl Fars Edebiyatı’nın önde gelen ve “Lisanü’l-gayb”, “Tercümânü’l-esrâr”, “Hodâ-yi Şi’r”, 

“Hâce ” lakaplarıyla tanınan Hâfızı Şîrâzî’nin asıl adı, Şemseddin Muhammed bin Kemâleddin’dir. M. 

1317/1326 yılları arasında Şirâz’ın Şeyyadan Mahallesi’nde doğduğu tahmin edilmektedir (Yazıcı, 1997: 

103). Şiirlerinde soyut bir kavramdan ziyade insanlara ve diğer varlıklara yönelen somut bir duygu olan 

sevginin ağır bastığı görülen (Özçelik, 2012: 34), aşk, âşık, maşuk, şarap ve eğlence meclisi gibi konular 

dışında önemli kahramanlara, hükümdarlara ve aşk hikâyelerine yer veren (Erdem, 2014: 3) Hâfız-ı Şîrâzî, 

edebiyat âlimlerince hem İran Edebiyatı’nın hem de bütün Doğu edebiyatlarının en büyük gazel şairi olarak 

kabul edilmektedir (Birgören, 2013: 299). Şiirlerinin kafiye yapısı son derece sağlam olan, az sözle çok şey 

anlatan, kelimeleri yerinde ve güzel kullanan (Özgü, 1952: 100) Hâfız’ın tek eseri, tefe’ül’de (kitap falı) 

(Dikmen; Çetin, 2016: 191) İranlılar arasında önemli bir yere de sahip olan (Kara, 1979: 153) Divanı’dır. Söz 

konusu Divân, bütün Müslüman coğrafyalarda, bu arada Türkiye’de de Mevlâna’nın Mesnevi’si ve Şadi’nin 

Gülistan’ından sonra en çok okutulup öğretilen bir eser olup özellikle 15- 16. yüzyıllarda Türk şiiri üzerinde 

çok etkili olmuştur (Barthold, 1984: 62). 

 

Derviş Muhammed Emin, Hâfız’ın Farsça şiirine Türkçe mısralarla tahmis yapmıştır. Bu durum 

şiirimizde nadir görünen bir durumdur. 18. yy.’da yeniliklere açık divan şiirinde Farsça beyitlere Türkçe 

tahmis yapılmıştır. Derviş Muhammed Emin’in tahmisi ve tahmisin Türkçe açıklaması şu şekildedir: 

 

Tahmîs-i Gazel-i Hazret-i Hȃce Hȃfız-ı Şirȃzî Kaddesellȃhu Sırrahûʿl-ʿAzîz155 

 

 
154 “kanadil” şeklinde yazılmış.  
155 Şirazi Divanı 1. Cild 8. Gazel. Şair Farsça beyitlere tahmis yazmış.    
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mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün 

 

Kılursuñ dȃne ger hȃlini mürg bȃlıma yara 

Serir-i canıma idem seni şȃh ey cihȃn-ȃrȃ  

Dû kevni bahş idem sanȃ misȃliñ yokdur zîrȃ 

Eger ȃn Türk-i Şirȃzī be-dest ȃred dil-i mȃ-rȃ 

Be-hȃl-i hinduyeş bahşem Semerkand u Buhȃrȃ-rȃ 

 
“Ey cihanı süsleyen yar! Kuş kanadı (gönlümün) halini eğer beslersen seni can tahtıma şah yapayım. Ey kimseye benzemeyen iki cihanı 

bahşedeyim sana. Eğer o Şirazlı Türk bizim gönlümüzü alırsa feda olsun siyah Hint benine Semerkant ve Buhara.” 
 

Suna gör sȃkiyȃ dildȃrıma fursat ne-hȃhî yȃft  

İçüb mest olalım bir gün olur vuslat ne-hȃhî yȃft  

Yürüt cam-ı safȃyı în-i çünîn sohbet ne-hȃhî yȃft  

Bi-dih sȃkî mey-i bȃkî ki der-cennet ne-hȃhî yȃft  

Kenȃr-ı ȃb-ı rukn-ȃbȃd u gul-geşt-i musallȃ-rȃ 

 
“Ey saki fırsat bulursan sevgiliye (kadehi) sun, bir gün olur da vuslat bulamazsak içip mest olalım; yürüt safa kadehini gezdir, niçinine 

(nedenine) bakarsan sohbet bulamazsın. Saki; ver şu ölümsüzlük şarabını, bulamazsın cennette zira Rüknâbâd ile Gülgeşt-i Musallâ kenarını.” 
 

Figȃnım gûşile mahbûb u maʿşukum kaşın çatub 

Harȃb itdi dil-i gȃnşȃnemi ilkȃ-i sehm idüb 

Dimedi ne murȃdıñ bir kez eşk-i çeşmime kanub 

Figȃn kîn lûliyȃn-ı şûh-i şirinkȃr-ı şehr-ȃşûb 

Çenȃn bordend ãabr ez-dil ki Türkȃn hȃn-ı yagmȃ-rȃ 

 
“Sevgilim kaşını çatınca figanımı dinledi. Attıkları ok ile gönül sarayımı harap etti. Gözyaşıma kanıp bir defa muradın nedir demedi. 

Cilveli güzellerin şehri karıştırmasından figana düştüler. Kalmadı gönlümde sabır, gönlüm Türklerin hân-ı yağmasına döndü.” 
 

Emînȃ şiʿir-i bî-rûhiñe seniñ görmedim lȃhiz 

Felekden nûş-i cȃm it eyle peydȃ bir dil-i lȃfız 

Dürr ü laʿl ü zerr-i efşȃn it kerȃsîde olub vȃʿiz 

Gazel goftî vu dur suftî biyȃ vu hoş bi-hȃn Hȃfız 

Ki ber-nazm-ı tû efşȃned felek ʿıkd-ı Süreyyȃ-rȃ  

 
“Ey Emin senin ruhsuz şiirine benzer görmedim. Felekten bir kadeh iç de gönülden bir kelime söyle. Kürsülerde vaiz edip mücevherler, 

inciler saç. Hafız bir gazel söyledin ki inciler deldin. Gel (şimdi) şiirini güzel güzel oku da şiirinden feleğe Süreyya incileri saçılsın.” 
 

8. HAŞMET EFENDİ: 

 

İstanbul’da doğan Haşmet'in doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. 

Yenişehirli Kazasker Abbas Ebulhayr Efendi'nin oğlu olması sebebiyle, “Abbas Efendi-zâde" sanıyla tanındı. 

İlk eğitimini müderris ve molla olan babasından aldı. Daha sonra medreseye devam etti. Arapça ve Farsçayı, 

bu dillerin edebiyatlarını ileri düzeyde öğrendi. Şeyhülislam Karahalil-zâde Mehmed Saîd Efendi'ye sunduğu 

şiirleriyle kendisini kabul ettirdi. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra hariç rütbesini talep 

etti. Sahn Medreseleri müderrisliğine kadar yükseldi. İstinye’de babasının yalısında ikamete memur edildi. 

Sonra Bursa’ya (1173/1759), oradan da İzmir’e sürüldü. Bursa’dayken, şehrin önde gelen sanatçı ve bilim 

adamlarını etrafında topladı. 1762 /1176 yılında Bursa’dayken babası Abbas Ebulhayr vefat etti. Bursa’da altı 

yıla yakın kaldı, babasının mirasını harcayarak renkli bir hayat sürdü. Ragıp Paşa'ya sunduğu bir kasidesinde 

hacca gitmek üzere izin istemesi, Ragıp Paşa'nın Halep Valiliği sırasında (1754-1755) ona refakat etmekte 

olduğunu düşündürmektedir. İstinye’de, Bursa, İzmir ve Rodos gibi şehirlerde ikamete memur edilen şair, 
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1182/1768 yılında Rodos’ta vefat etti. Ölümüne Râmiz, "gitti Haşmet" ibaresiyle tarih düşürdü. Mezarı aynı 

yerde Murad Reis Türbesi civarındadır. Şairin evlenip evlenmediği, çocuğunun olup olmadığı, kaç yaşında 

vefat ettiği konularında mevcut kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Haşmet Divanı, arkadaşı İmam-zâde 

Saîd tarafından Bursa’da sürgündeyken toplanılarak bir araya getirilmiştir. Fakat Divan oldukça 

eksiktir. Şiirlerdeki başlıkların büyük çoğunluğu İmam-zâde tarafından eklenmiştir. Divan İmam-zâde’nin 

önsözüyle başlar. Önsözde Divan’ı tertip macerasından, Haşmet'in hayatından ve kişiliğinden söz edilir. 

Yaklaşık 3000 beyitlik Divan’da; 19 kaside, 16 tarih, 1'i Arapça olmak üzere 5 tesdis, 1'i Farsça olmak üzere 

8 tahmis, 256 gazel, 2 lugaz, 12 muamma, 21 kıta, 12 beyit vardır. Divan’ın çeşitli kütüphanelerde 11 nüshası 

bulunmaktadır. (Aksoyak İ.H.- Arslan M. 2018) 

 

Haşmet’in bu tahmise konu olan şiiri, İ. Hakkı Aksoyak, Mehmet Arslan tarafından hazırlanan 

Haşmet Dîvânı adlı eserde yer almadığını tespit ettik. Bu sebeple bu çalışmanın Haşmet’in şirlerine bir katkı 

sunduğu kanaatindeyiz. Haşmet’in bu şiirine yapılan tahmiste vezin incelemesi yapılmasına rağmen veznin 

kusurlu olduğu fikri oluştuğu için bu şiire belli bir vezin tayini yapamadık. Tahmis ve tahmisin Türkçe 

açıklaması şu şekildedir.  

 
Tahmîs-i Güfte-i Hazret-i Haşmet Efendi Ez-zȃde-kȃnı-ı Mevȃlî 

 

Hacı Muhammed Ağa zî-ʿizz ü vücûd u devlet 

Taʿmîr-i beyt-i hakkla buldu fenȃda şöhret 

Arȃm-gȃhıñ îzid eyleye kasr-ı cennet  

Hacı Muhammed Ağa ol-hȃnedȃnı-ı niʿmet   

Mihmȃn-nüvȃzlık ile bulmuşidi ser-ȃmed 

 
“Devletli, varlıklı, şerefli Hacı Muhammed Ağa, Allah’ın evini tamir ettirmek ile fenada(bakilikte) şöhret buldu. (Allah) onun cennette 

dinlenme yerini saraylar eyleye. (Soyu) köklü bir sülaleye bağlı olan Hacı Muhammed Ağa misafirperverliği ile ileri gelenler arasında yer 

edinmiştir.” 
 

Olub dû-defteriniñ kilk-i rakam-ı güşȃsı 

Pür kıldı çȃrsûyi anıñ dilȃsehȃsı 

Gülzȃr-ı ʿadne daʿvet itdi anı hudȃsı 

Bir iki defteriniñ sȃbikȃ-i kethudȃsı 

Sonra bu çöp cihȃnıñ terkiyle pûşt-i pȃzed 

 
“İki defterin yazı açan (yazı yazan) kalemi olup onun gönlünün cömertliği çarşıyı baştan başa aydınlattı. Allah onu cennetin gül 

bahçesine davet etti. Bu iki defterinin yazmadan sorumlu kişisi, bu çöp cihanın terkiyle puşt-i pazed.” 
 

İğmȃz-ı ʿayn idicek soldu menend-i zehre 

Dîde-i bȃlın açdı cemȃl-i hakkı siyeh 

Mülk-i fenȃdan aldı her dürlü gȃm u behre 

Atdı kabȃ-yı cismin vîrȃn sarȃy-ı dehre 

Rûh-i mücerred olub buldu hayȃt-ı sermed 

 
“Görmezden gelince bir zehir gibi soldu. Kanadının gözü gerçek güzelliği siyaha çevirdi. Gelip geçici dünyada her türlü üzüntüyü ve 

hisseyi aldı. Cisminin kaftanını, dünyanın viran sarayına attı. Dünyanın zevk ve arzularından sıyrılarak ebedi hayata göç etti.” 
 
Bir Fȃtiha Emînȃ ruhuna okusunlar 
Mahv ide defterinden cürmin Hudȃ disünler 
Ez-bȃl u dil ferȃmûş ol cȃnı itmesünler 
Haşmet gurûh-ı nȃsa terkîn idüb disünler 
Ola mukîm-i cennet Rabbim kulun Muhammed 
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“Ey Emin senin ruhuna bir Fatiha okusunlar. Allah senin defterinden günahlarını silsin desinler. Kalpten ve gönülden o canı çıkarıp 

unutmasınlar. Haşmet insan topluluklarına terkin edip desinler ki Rabbim cennette ikamet eden kulun Muhammet (s.a.v) olsun.” 
 

9. NURİ EFENDİ:  

 

Şiirine tahmis yazılan Nuri Efendi’nin Hanyalı Nuri Efendi olduğu fikri bizde oluştu fakat Hanyalı 

Nuri Efendi’nin divanını inceleyen Abdullah AYDIN’ın eserinde tahmise konu olan şiire raslayamadık. 

Derviş Muhammed Emin’in Nuri Efendi’nin şiirine yaptığı tahmis ve tahmisin yaptığımız açıklaması şu 

şekildedir. 

 
Tahmîs-i Gazel-i Nûrî Efendî 
 
mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün/ mefȃʿîlün 

 

İçer dil dest-i gȃmda bȃde-i cem tazeden taze 

İder ahbȃba peydȃ bag-ı hürrem tazeden taze 

Döker ekdȃha ez-dîde-i hûn-rîzdem tazeden taze 

Severler dilber-i raʿnȃyı ʿȃlem tazeden taze 

Olurlar şemʿine pervȃne her dem tazeden taze 

 
“Gönül kederin elinden içer Cem kadehini tazeden taze. Mutluluk bağında ahbaba sunar tazeden taze. Kan dökücü gözden kan döker 

kadehlere tazeden taze.  Alem güzelleri dilberleri sever tazeden taze. Her dem şemine pervane olurlar tazeden taze.” 
 

İder terk-i cihȃn bir kez giren çeşmine dildȃrıñ 

Olur peşine pûşide virir ferdȃya hep varıñ 

Okur dil-mest olub yȃriñ siyȃkat hatt-ı ruhsȃrıñ 

Tesȃdüf eyleyen nezȃre-i haşmine ol yȃriñ 

Akıdır dîdesinden dȃimȃ dem taze taze 

 
“Sevgilinin gözüne bir kez giren cihanı terk eder, olur peşine gafil, verir (onunla geçecek) yarına bütün varını. Gönül sarhoş olup 

sevgilinin yüzündeki siyakat hattını okur. O sevgilinin kızgın bakışına tesadüf eyleyen, akıtır gözlerinden daima kan tazeden taze.” 
 

Bakılmaz hûb-i kevneyn ʿȃşıkȃ cevr ü cefȃsına 

Kanılmaz bezm-i meyde cȃm-ı reftȃr u safȃsına 

Karȃr olmaz meh-i tȃbȃnınıñ nûr-i ziyȃsına 

Bulunmaz böyle bir şȃh cefȃ-cû kim gedȃsına 

Sunar biñ nakl-i şȃdı biñ mey-i gam tazeden taze 

 
“Aşıkların iki cihan güzellerinin cevrine cefasına bakılmaz. Mey meclisinde eğlencenin ve dönüşün kadehine kanılmaz. Parlayan 

mehtabın ışığının nuruna karar olmaz. Dilencisine böyle cefa edecek bir şah asla bulunmaz. Bin gam şarabı bin mutluluk naklini sunar tazeden 

taze.” 
 

Emînȃ günc-i gamda ol müdȃvim sübha-i hûya 

Uçur mürg-i dili şol dȃne-i ruhsȃr mehir diye 

Asıl Mansûr-veş meydȃn-ı rûy-i nûrda mûya 

Sakın dil mürgini Nûri düşürme dȃm-ı gîsûya 

Dökerse dȃne-i hȃlın saña yem tazeden taze 

 
“Ey Emin! Gam köşesinde “Hu tesbihinin” müdavimi ol. Uçur gönül kuşunu sevgilinin yüzündeki daneye mehir diye. Asıl Mansur gibi 

nur yüzünün meydanında darağacı diyerek saçlarına. Nuri! Dökerse ben danelerini sana yem gibi tazeden taze, gönül kuşunu sevgilinin omuza 

dökülen saçlarının tuzağına sakın düşürme.” 
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10. ÖRFİ MAHMUD EFENDİ: 

 

Edirneli Örfi Mahmut Ağa diye de bilinir. 18. yy şairidir. Örfî’nin doğum tarihi kesin değildir fakat 

Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi isimli eserinde şairin 1116 / M.1705’te Edirne’de doğduğunu 

bildirmektedir. Ancak bu bilginin kaynağı belli değildir.  Şairin ölüm tarihinin 1192/M.1778 olduğu tahmin 

edilmektedir. Şair hakkında geniş bilgi için Rıfat KÜTÜK, “Edirneli Örfî Mahmud Ağa’nın Hayatı ve 

Eserleri”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2004, S. 26, s. 183-188; 192-210)- Lokman 

TURAN, “Edirneli Örfi Mahmud Ağa” Vizyon Yay. 2011. İst.  eserlerine başvurulabilir. Örfi Mahmut 

Efendi’nin divanı 2009 yılında Çağdaş ALBAYRAK tarafından Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde yüksek lisans tezi olarak da yayınlanmıştır. İncelemelerimiz sonucu  bu teze konu olan 

metinlerde Derviş Muhammed Emin’in tahmis yaptığı “muhtac” redifli gazele rastlanmamıştır.  

 

Tahmîs-i Gazel-i ʿÖrfî Mahmûd Efendî 

 

fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilȃtün / fȃʿilün 

 

Rȃşe-i zülf-i güzel bȃd-ı sabȃya muhtȃc 

Ṣayd-ı mürg-i gül-i ruh cûd u sehȃya muhtȃc 

Defʿ-i hȃlȃt-ı cünûn dȃr-ı şifȃya muhtȃc 

Dil-rübȃʿaşk ile hȃlȃt-ı safȃya muhtȃc 

Gerçi kim cilve-i ʿişve kedd-i cefȃya muhtȃc 

 
“Güzel zülfünün titreyişi, badı sabaya muhtaç. Yüzdeki gül kuşunun avcısı cömertliğe muhtaç. Delilik halinden kurtulmak şifa kapısına 

muhtaç. Sevgili aşka ve safa halllerine muhtaç. Gerçi ki işvenin cilvesi  cefayla uğraşmaya muhtaç.” 
 

İhtiyȃcım ne dîyû eyleme etvȃr u edȃ 

Gȃh olur pȃ ser olur geh ser olur dünyȃda pȃ 

Göster hemin rûy-i bezm ey şeh-i mȃh 

Cûd idersiñ baña ey hüsrev ü hûbȃn ammȃ 

Pȃdişahlar de olur gȃhı gedȃya muhtȃc 

 
“İhtiyacım ne diye tavırlar ve cilve yapma. Dünyada bazen ayak baş olur, bazen baş ayak olur. Ey ay yüzlü şah, hemen eğlence meclisinin yüzünü göster. 

Ey güzeller güzeli sen bana cömertlik edersin ama padişahlar da olur dilenciye muhtaç.” 
 

Bahr-ı eşkimden ey üftȃdeye bî-çare melîk 

Dolmada zevrak-ı dil dürrle mȃnende-i rîk 

Bȃd u vuslat götür rağm-ı yeme ey dilber-i nîk 

Bilürem156 keştî-i maksûd iruşur sȃhile lîk 

Yemm-i gamdan güzel eyyȃm u hevȃya muhtȃc 
Ey çaresiz düşkün kral gözyaşı denizimden gönül sandalı inciyle kum gibi dolmakta. Ey güzel dilber denizin inadına vuslat rüzgârı götür. Bilirim 

maksadımın gemisi erişecek sahile ancak keder denizinden güzel günlere ve havaya muhtaç. 
 

Öpsem engüşt-i şehi hȃtem-i zerrîn takarak  

Koksam anıñ gûlünü cȃnıma hȃrıñ sokarak 

ʿUkde-i turresini cevr-i şem aña cȃn atarak 

Sȃye-i zülfüñe girseydim ʿizȃrıñ kokarak 

Devlet-i sermedî çün zill-i hümȃya muhtȃc 

 

 
156 “Bilüm” şeklinde yazılmış.  
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“Öpsem baş parmağı altın yüzük takarak, Koklasam onun gülünü canıma dikenini sokarak, alnına düşen saçının düğümü şemin cefasına can atarak, 

zülfünün gölgesine girseydim yanağını koklayarak çünkü ebedi devlet Hüma’nın gölgesine157 muhtaç.” 
 

Şimdi çekdirmede vaʿdiñ bize tûl-i emelî 

Sunmada dest-i hayȃliñ tolu cȃm-ı ecelî 

Bî-vefȃ olma hulûsȃne şehȃ it ʿamelî 

Göñlüm ȃrȃm ider ol demde benimle ezelî 

Kıldıgın vaʿd ile ol ʿahde vefȃya muhtȃc 

 
“Şimdi vaadin bize bir uzun emel çektiremede. Hayalinin eli dolu bir ecel kadehi sunmada. Vefasız olma, ey şah ameli dostça et. Gönlüm huzur içindedir 

o demde benimle ezeli. Ettiğin vaad ile o ahde vefaya muhtaç .” 
 

İtdi kaydımı keman tîr zehr-nȃk-i cemȃl 

Kalmadı kuvvet ve kudret eridi der-dil ü bȃl 

Tutmaz oldu el ayak irdi reşȃşet bu ne hȃl 

Dest-gîr ol belimi bükme gel ey taze nihȃl 

Elde bir çûp komadıñ itdiñ ʿasȃya muhtȃc 

 
“Yay, cemalinin zehirli okunun  kaydımı yaptı. Kudret ve kuvvet eridi gönülde ve yürekte kalmadı. Bu ne hal çisenti (titreme) oldu, el ayak tutmaz oldu. 

Gel ey taze fidan, belimi bükme, elimden tut. Elde bir çöp koymadın ettin asaya muhtaç.” 
 

Derd-mend ü fukarȃ el açub ey sırr-ı dür-dȃnem 

Lutf u ihsȃnıñ umarlar seniñ ey şȃh-ı cihȃnım 

Alma gözü başını anlarıñ ey bahr-ı gümȃnım 

Vaktidir şefkat u insȃf idesin sultȃnım 

Sȃʿil-i dergehünem lütf u ʿatȃya muhtȃc 

 
“Ey inci tanesinin sırrı, ey cihan şahım dertliler ve fukaralar el açıp senin lütuf ve ihsanın umarlar. Ey vesveselerimin denizi onların gözünü ve başını 

(bedduasını) alma. Sultanım şevkat ve insaf etmenin vaktidir. Dergahının lütfuna, cömertliğine ve affına muhtaç dilencisiyim.” 
 

Emr-i maʿrûfile158 ʿörf eyler ise Tanrı kula 

Söyle ketm itme Emînȃ saña anlar ne bula 

Bȃde-i vuslat maksûdla peymȃne tola 

ʿÖrfi-i zȃr tazarruʿyla niyȃz itse nola 

Nȃz iden dilberȃ ʿuşşȃkı ricȃya muhtȃc 

 
“Ey Emin Allah kula iyiliği emretmek ile kurallar koyarsa söyle, gizli tutma sana onlar ne bulur. Kavuşma badesi maksadıyla kadehler dolsun. Ağlayan, 

inleyen, dermansız Örfi yalvarmayla niyaz etse ne olur? Ey sevgili! Naz eden aşıkların ricaya muhtaç.” 
 

SONUÇ 

Klasik Türk Şiiri olarak da adlandırılan divan şiiri geniş bir coğrafyada asırlarca sürmüş bir şiir 

geleneğidir. Bu şiir geleneği içerisinde elbette şairlerin birbirleriyle edebi eserler üzerinde etkileşimleri 

olmuştur. Bu etkileşimlerden biri de tahmis yazma geleneğidir. Tahmis yazma geleneği bizim incelememize 

konu olmuş Derviş Muhammed Emin’in güzel eserler ortaya çıkmasına sebep olmakla birlikte şairin hayatı, 

eserleri, sanatı hakkında da bilgiler vermektedir. Ayrıca divan şiiri geleneği içinde yer alan ve araştırmalara 

konu olmuş kimi şairlerimizin eserlerinde yer almayan bazı şiirleri de tahmisler sayesinde ortaya 

çıkarabilmekteyiz. Çalışmamızda da şairlerin incelenen divanlarda yer almayan şiirlerine denk geldiğimiz 

kanaatindeyiz. 

Derviş Muhammed Emin, divanında on şairin on bir şiirine tahmisler yazmıştır. Bu tahmislere konu 

olan kişiler daha çok şairle aynı yüzyılda ya da şairin yaşadığı döneme yakın yüzyılda yaşamış şahsiyetlerin 

 
157 Hüma kuşu, Kaf Dağında yaşadığı ifade edilen efsanevi bir kuştur. İnanışa göre bu kuşun gölgesinin bir kimseye denk gelmesi o kişinin 

başına devlet kuşu konacağına alâmetmiş.  
  .İyiliği emretmek" anlamına gelen Kur'an kökenli bir ifadedir ”األمر  بالمعروف“ 158
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şiirlerinden seçilmiştir. Ayrıca bu şahısların şairin fikri hayatına yakın, yaşadığı çevreden şairler olduklarını 

da söyleyebiliriz.  
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