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CONFERENCE PROGRAM
Online Presentation

Zoom Meeting ID: 816 0902 0649
Passcode: 16170722
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site,
enter ID instead of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the
presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session
period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

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

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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16.07. 2022
Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL YILDIZ

ELÇİN DALKILIÇ

Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Muhasebe Eğitimi İle İlgili
Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi

TUBA CENGİZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL
YILDIZ

The Use Of Anthropomorphism In Young Learner Education: Fables And
Role-Playing Method
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Ve Oyuncak Tercihlerinin
Çocukların Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi

TUĞBA KILCAN

Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇİĞDEM UYSAL
HİLAL ATLAR

Türk İşaret Dili Ve Eğitime Yansımaları

HALİL UYSAL

Matematikte Zorluk Yaşayan Öğrencilere Toplama İşleminde
Akıcılık Kazandırmada Video Animasyonla Sunulan KKK Tekniğinin
Etkililiği

HALİL UYSAL

Temel İşlemlerde Akıcılık Kazanmaya Yönelik Bir Aile Eğitim
Programının Etkililiği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

RAMAZAN CEYLAN

TUĞBA NUR YAKA
MUSTAFA YÜKSEL ERDOĞDU

Aile İkliminin Bireylerin Mutluluğu İle İlişkisi

SÜMEYYE KONAKÇI
DOÇ. DR. MESUT YAVUZ

Ergen Yaş Grubunda İrritabilite, Bağlanma Ve Düşünce Eylem Kaynaşması
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YUSUF ATMACA
ABDULKERİM ÇEVİKER
ÇİSEM ÜNLÜ
KORAY GÜLER
UĞUR ÖDEK

Milli Takım Düzeyindeki Halter Sporcularının Kilo Düşme Profilleriyle
Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
GÜLCAN BULUT
İPEK KAŞTAŞ UZUN
FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
TUBA N. ÖZKAN

Süper Amatör Lig Futbolcularının İmgeleme Tercihlerinin İncelenmesi

Spatial Mapping Of Young Children’s Neighborhood Experiences: How To
Do That With GIS In A Konak (Izmir) Neighborhood

A. ÖZLEM ÖNDER

Same Neighborhoods And Different Open-Green Space Perceptions Of
Parents With Young And Old Children: A Case In Two Neighborhoods Of
Izmir

RAMAZAN CEYLAN

Yüzme Sedanterlerin Fonksiyonel Ve Verimli Hareket Edebilme Becerisini
Nasıl Etkiler

HALİDE GÜNDEŞ
AHSEN YAREN EREN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN
AYDIN YÖNET

Dönüşümün Sesi: Fikirtepe Örneği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 1

ABDULHAMİD MERMER
DOÇ. DR. MERVE KARACAER

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF YAZGAN

Ofis Tipi Ve Kurul Tipi Yüksek Denetim Kurumlarının Ulusal Bütçe
Sürecindeki Rolü Ve Katkıları: Ulusal Denetim Ofisi Ve Türk Sayıştayının
Bütçe Üzerindeki Mali Ve Mali Olmayan Etkilerinin Karşılaştırılması

GİZEM HEDİYE EREN
SİNEM DİKSU
RAHELEH KHATİBİ
TOLGA BERKAY KESEN

Z Kuşağının Sosyal Medya İle Etkileşiminin E-Ticaret Tutumlarına Etkisi:
Sistematik Bir İnceleme

GÖKHAN ÖZKAYA

Comparative Analysis of Countries in terms of Circular Economy
Indicators Employing the CRITIC-Based MAUT and COPRAS Methods

YASİN ATAMAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
ARI

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Mali Analiz Teknikleri
Ve Teknoloji İlişkisi

İZZET AYDEMİR
MEHMET EMIN YAŞAR
Acil sertifika
PROF. DR. CEMAL ZEHİR
ARŞ. GÖR. MAHMUT
BİLGETÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF
YAZGAN

Sağlık Teknolojilerinde Ekonomik Değerlendirme: Maliyet-Etkililik
Yöntemi Ve Süreçleri
Büyük Veri Analitiği Yeteneği Ve Firma Performansı İlişkisi: Firma
Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü
Pandemi Etkisinde Türk Hava Yollarının Finansal Performansının Crıtıc Ve
Aras Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
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10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL DÖNMEZ

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Bazı Sufî Müelliflerin, “Alimler Peygamberlerin Varisleridir” Hadis-İ
Şerifine Dair Yorumları

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Tasavvuf-Fıkıh İlişkisinde İşarî Tefsirin Rolü

DOÇ. DR. AKİF AKTO
ELA KIRAN ÖLMEZ

Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutum Ve Becerilere Etkisi

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL
DÖNMEZ

Rıza Paşa’nın Esmâ-İ Türkiyye Adlı Sözlüğünün Salih Vehbi Tarafından
Yapılan Arapça Tercümesinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Kur’an’ın Beyanî İnceliklerinden Vâv-ı Semâniye Üzerine Bir Değerlendirme

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Arap Kelamında Fasih Sayılmayan Bazı Lafızların Kur’an Sözdizimindeki
Kullanımı
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

ASHUTOSH BANSHWAR
SYED AFREEN HUSSAIN

Self-Driving Vehicles: Socio-Legal Challenges

PRATEEK KUMAR DINKAR
PAYAL

Marital Rape in India: A Study of Legal and Judicial Trends

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

Avukatlık Hizmetinde Kdv Sorunsalı

GÖKHAN TANERİ

Soğutucu Etki (Chilling Effect)

GÖKHAN TANERİ

Non-Refoulement İlkesi Ve Jus Cogens Niteliği

GÖKHAN TANERİ

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Kararlarına Karşı Direnme İmkânı
Bulunmamasının Sebep Olduğu Verimsizlik Sorunu

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
YÜCEL

Dijital Hizmet Vergisinin Uygulama Esasları

EMRAH TAN

Türk Hukukunda Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 6

SESSION: 1

SANDHYA RIJAL
SAROJ ADHIKARI
RAMESH R. PANT
ERIC HAWKINSON
EDGARAS ARTEMCIUKAS
NGONO MINDZENG TERENCIA
ELDAH EPHRAIM BUBA

Passcode: 16170722
MODERATOR:

CHUTIMA KLAYSUNG

Non-Timber Forest Products and Livelihood Linkages: A Case of
Lamabagar, Nepal
Simplified Mobile AR Platform Design for Augmented Tourism
Community Based Tourism and Development in Third World Countries: The Case
of the Bamileke Region of Cameroon
An Evaluation of Tourism Education in Nigeria’s Higher Institutions

BITA MASHAYEKHI
MOHAMMAD ARA

Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: A Case Study in a Hotel

CHUKIAT CHAIBOONSRI
SATAWAT WANNAPAN

Asymmetrical Informative Estimation for Macroeconomic Model: Special Case in
the Tourism Sector of Thailand

MAJA MARTINOVIC
VALENTINA ZARKOVIC
HRVOJE MALJAK

Potential of Croatia as an Attractive Tourist Destination for the Russian Market

CHUTIMA KLAYSUNG
MOHAMMED-AMINU SANDA
EMMANUEL K. MAWUENA

Behaviors and Factors Affecting the Selection of Spa Services among Consumers
in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand
Consequential Influences of Work-Induced Emotions on the Work-Induced
Happiness of Frontline Workers in Finance-Oriented Firms
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 7

SESSION: 1

LASZLO VARI
EREZ COHEN

Passcode: 16170722
MODERATOR:

ISAIAS TEKLIA BERHE

Freedom with Limitations: The Nature of Free Expression in the European Case-Law
The Impact of Globalization on the Development of Israel Advanced Changes

GERGELY HORVÁTH

The Two Layers of Food Safety and GMOs in the Hungarian Agricultural Law
Authors: Gergely Horváth

MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ

Jurisprudencial Analysis of Torture in Spain and in the European Human Rights
System

MOHSEN DAVARZANI
EHSAN LAME
MOHAMMAD TAGHI HASSAN
ZADEH

Reviewing the Relation of Language and Minorities' Rights

ADA YURMAN
DIYA SARKAR
PRAFULLA C. MISHRA

The Social Reaction to the Wadi Salib Riots (1959) as Reflected in Contemporary
Israeli Press
An Analytical Study on the Politics of Defection in India

ISAIAS TEKLIA BERHE

The Ethio-Eritrea Claims Commission on Use of Force: Issue of Self-Defense or
Violation of Sovereignty

ROXAN VENTER

Enforcement of Decisions of Ombudsmen and the South African Public Protector:
Muzzling the Watchdogs

MARISA CATARINA DA
CONCEIÇÃO DINIS

Directors’ Duties, Civil Liability, and the Business Judgment Rule under the
Portuguese Legal Framework

SELJUK 6th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JULY 16-17, 2022 - KONYA

16.07. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

MUSTAFA HINÇAL
İHSAN TOLGA MEDENİ
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ

Dünya’da Ve Türkiye’de Dijitalleşme Seviyelerinin Endeksler Bazlı Olarak
İncelenmesi

ASEL AKMATALIEVA

Medya Denetimi Ve Denetim Yöntemleri

UĞUR KAZANÇÇI
AYŞE GÜL UYSAL
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ
İHSAN TOLGA MEDENİ

Dijital Türkiye İndeksi Bağlamında Güvenlik Tematik Alanının Türkiye
Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Hizmetleri Kapsamında Analizi

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

Covıd-19 Aşısı Tutumu İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği

DR. SEMA DÖKME YAĞAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ FEDAYİ
YAĞAR

E-Nabız Uygulamasının Medyadaki Yansımasının İncelenmesi: Bir Gazete
Örneği

DR. ÖĞR. ÜYESİ H. CEM
SAYIN
ARŞ. GÖR. GAMZE SEVİMLİ
ÖRGÜN

Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığının Firma Performansı Üzerine Etkisi:
Borsa İstanbul Uygulaması
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ÖĞR. GÖR. SÜLEYMAN CİHAN

UTKU AYBUDAK

Basmacı Hareketi Ve Afgan Modernleşmesine Dolaylı Etkileri

ÖMER BERKAY DURSUN

12 Mart Muhtırası Sonrası Kurulan Reform Hükümetlerinin Askerle Olan
İlişkileri

ÖĞR. GÖR.SÜLEYMAN
CİHAN

Tarihsel Süreçte Sığınma, Sığınma Hakkı Ve Uluslararası Belgelerdeki Yeri

FATMA İNCE SANCAKLI
NİZAM ABAY

Bizans Devleti’nde İkonakırıcılık-İkonacılık Dönemi (711-813)
Archaeological Materials Of The Roman Period Protected In
The Ilgın Fire Building
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR: P. Ü. F. D. DOSENT NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

P. Ü. F. D. DOSENT
NAZİLƏ ABDULLAZADƏ
P. Ü. F. D. DOSENT
BİLAL HƏSƏNLİ

Ədəbiyyat Təlimində Praktik Məşğələlərin Rolu

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VEDAT
TEZCAN

Hegel’in Spınoza Eleştirisi: Töz Olarak Tanrı

MUHAMMED RECAİ ÇİFTÇİ

Müzikal Seyir Karakterinin, Kur’an’ın Tilâvet Hızına Etkisi (Yûnus Sûresi
107. Âyet Örneği)

ARŞ. GÖR. DR. YUSUF
ÖZCAN

Arap Halk Edebiyatında Tür Ve Tema Bakımından Ninniler

AYTƏN HEYBƏTOVA

Ədəbiyyat Dərslərində İfadəli Oxunun Əhəmiyyəti

ÖĞR. GÖR. HASAN EMRE
ERGÜN

Power Dynamics And Individualism In John Steinbeck’s Of Mice And Men
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

MEHMET ALİ ŞEN
EDA YAKIT AK

Gençlerin Sağlık Okuryazarlığı Ve HPV Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki:
Türkiye Örneği

FATMA BAŞARAN
PINAR DURU
ÖZLEM ÖRSAL
MERVE İŞLER
MELİS ALMULA KARADAYI
HAKAN TOZAN
DUYGU AKIN SAYGIN
MEHMET TUGRUL YILMAZ
ANIL DİDEM AYDIN
KABAKCI
FİGEN GÜNEY
DEMET AYDOĞDU
İBRAHİM GÜLER
ÖĞR. GÖR. DR. ESRA ANUŞ
TOPDEMİR
ARŞ. GÖR. MELTEM SUNGUR
ÖĞR. GÖR. ŞERİFE
KÖLEOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZELİHA
BÜYÜKBAYRAM
MUSTAFA TALİB SALEEM
MUSTAFA PEHLİVAN
ÖNDER YUMRUTAŞ
PINAR YUMRUTAŞ
DEMET KAHRAMAN
MEHMET EMRE TAŞÇI
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

Sensitivity To Early And Forced Marriages: Scale Development And
Validation
Hasta Güvenliği Kültürü Boyutlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi
İle Değerlendirilmesi

An Anatomic Evaluation Of Corpus Callosum Length In Patients With
Alzheimer’s

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısının Sağlığı Arama Davranışları
Üzerine Etkisi

Antiproliferatve Effect On Lung Cancer Cells And Phenolic Content Of
Salvia Aramiensis
Farklı Yüksekliklerde Uygulanan Plyometrik Şınav Sırasında Yük
Dağılımlarının İncelenmesi
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 2

YUNOS ZAHRI
AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
A. BOUABID
B. BIELENBERG
S. AINANE
N. PASHA
CHRISTINE K. FULMER
AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN
RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT
NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO FRAİLE
ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

MODERATOR:

Passcode: 16170722
CHRISTINE K. FULMER

Cyber Security Situational Awareness among Students: A Case Study in Malaysia

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses
Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique for
Social Work Education
The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview
Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students
Elaboration and Validation of a Survey about Research on the Characteristics of
Mentoring of University Professors’ Lifelong Learning
Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking Skills
among Students When Solving Problems on Fractions

FAHAD SULEIMAN

Students’ Views on Mathematics Learning: A Cross-Sectional Survey of Senior
Secondary Schools Students in Katsina State of Nigeria

SALINA BUDIN
SHAIRA ISMAIL

Undergraduates Learning Preferences: A Comparison of Science,
Technology and Social Science Academic Disciplines in Relations to
Teaching Designs and Strategies

SHAHLAN SURAT
SAEMAH RAHMAN
SAADIAH KUMMIN

Inquiry on the Improvement Teaching Quality in the Classroom
with Meta-Teaching Skills

ETSUO MORISHITA

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education
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BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI
FEDDAOUI AMINA
KATLEHO D. MAKATJANE
KALEBE M. KALEBE
SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR
SAWSAN J. AL-HUSSEINI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

FEDDAOUI AMINA

A Study on the Relation between Auditor Rotation and Audit Quality in Iranian
Firms
Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies
Modelling Conditional Volatility of Saving Rate by a Time-Varying Parameter
Model
Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence and
Potential Development
The Influence of Transformational Leadership on Knowledge Sharing in Iraq’s
Public and Private Higher Education: A Comparison Study

FERDI SÖNMEZ
BAŞAK BULUZ
RITA U. ONOLEMHEMHE
SAHEED L. BELLO
AKIN P. IWAYEMI
MOHAMMAD T. UDDIN
AURUP R. DHAR

Conservation Agriculture Practice in Bangladesh: Farmers’ Socioeconomic Status
and Soil Environment Perspective

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison

Review of Studies on Agility in Knowledge Management
Evaluating the Nexus between Energy Demand and Economic Growth Using the
VECM Approach: Case Study of Nigeria, China, and the United States
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M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA
DOROTA KOBUS-OSTROWSKA
MURITALA BABATUNDE
HASSAN

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ANDERS TROEDSSON

21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and Knowledge
Acquisition
Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in
Poland
The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development in
Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014)

KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements

SAMIA AIT ALI YAHIA

The Cave Paintings of Libyc Inscriptions of Tifra, Kabylia, Algeria

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

AMBARISH KUMAR RAI
MOHD YUSRI IBRAHIM

Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth

UCHENNA BELLA ONU

Preservation of Artistic Heritage: Effect of Modernization on Antiquities and
Traditional Murals in Nigeria

ANDERS TROEDSSON

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human Vulnerability
and Human Security
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ASMA MEHAN
M. AMINU SANDA
K. EWONTUMAH
YESUSELVI MANICKAM
TAN SOON CHIN
MAJEED MOHAMMED MIDHIN
CLARE FINBURGH
AHMED USMAN EGYE
HAMZA MUHAMMAD
NINO ABESADZE
MARINE MINDORASHVILI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

NINO PARESASHVILI

Public Squares and Their Potential for Social Interactions: A Case Study of
Historical Public Squares in Tehran
Organizational Involvement and Employees’ Consumption of New Work Practices
in State-owned Enterprises: The Ghanaian Case
Assessment on Communication Students’ Internship Performances from the
Employers’ Perspective
Tom Stoppard: The Amorality of the Artist
Analysis of Poverty Reduction Strategies as Mechanism for Development in
Nigeria from 1999-2019
Investigation of the Main Trends of Tourist Expenses in Georgia

NINO PARESASHVILI
SAMIA AIT ALI YAHIA

Analysis of Steles with Libyan Inscriptions of Grande Kabylia, Algeria

SAYANTAN KHANRA

Adoption and Diffusion of E-Government Services in India: The Impact of User
Demographics and Service Quality

ROJERS P. JOSEPH
NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India
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UMAR UBANDAWAKI

MUHAMMAD NAVEED
YANG CAIXIA

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations

ANTONIOS MANIATIS

Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law

SAULE MUSSABEKOVA
FAHAD ALANAZI ANDREW
JONES
KHADIJA ALI
UMAR UBANDAWAKI
ABDUL SALIM AMIN
DINI DEWI HENIARTI
KHODR FAKIH
ARMEN YEZEKYAN

Forensic Medical Capacities of Research of Saliva Stains on Physical Evidence
after Washing
A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of Sufficient
Evidence in Saudi Arabia
Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving Forwards
or Backwards?
Controlling Youths Participation in Politics in Sokoto State: A Constructive
Inclusiveness for Good Governance in Nigeria
Judicial Institutions in a Post-Conflict Society: Gaining Legitimacy through a
Holistic Reform
Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes
under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries
The Ombudsman: Different Terminologies Same Missions
The Legal Procedure of Attestation of Public Servants
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HALL: 3

SESSION: 3

A. GAGAT-MATUŁA
ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE
MOHAMED M. ELSHERBINY
ASIF ALI, DAUD SALIM
FARUQUIE
MARZIEH TALEBZADEH
SHOUSHTARI
VESILE EVRIM
ALIYU AWWAL
AKM REZAUL KARIM
TANIA SHARAFAT
ABU YUSUF MAHMUD
ASMITA SHUKLA
SOMA PARIJA

MODERATOR:

Passcode: 16170722
SHEILA MARIE G. HOCSON

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy
Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating Social
Avoidance for Blind Students
A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural Sustainability
Practices in Built Environment
The Effectiveness of Metaphor Therapy on Depression among Female Students
Effect of Personality Traits on Classification of Political Orientation
Cognitive Emotion Regulation in Children Is Attributable to Parenting Style, Not
to Family Type and Child’s Gender
Impact of Personality and Loneliness on Life: Role of Online Flow Experiences

SHEILA MARIE G. HOCSON

Career Counseling Program for the Psychological Well-Being of Freshmen
University Students

A. GAGAT-MATUŁA

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
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SESSION: 3

LEILA BATMANY
NIDHI CHOUHAN
RASHA A. SALAMEH
DALAL BENBOUTRIF
MOHAMED S. NEGM
WALEED S. MANDOUR
OSA D EGONWA
JAILAN MOHAMED EL
DEMERDASH

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DALAL BENBOUTRIF

The Relationship between the Feeling of Distributive Justice and National Identity
of the Youth
Shifting Paradigms Of Culture: Rise Of Secular Sensibility In Indian Literature
Granting Saudi Women The Right To Drive In The Eyes Of Qatari Media
The Investigation on the Relationship between Religion and Development: By
Focusing on Islam
Words of Peace in the Speeches of the Egyptian President, Abdulfattah El-Sisi: A
Corpus-Based Study
Masquerade and “What Comes Behind Six Is More Than Seven”: Thoughts on Art
History and Visual Culture Research Methods
Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: Promoting
Responsible Consumerism

RADWA MABROOK

Collaborative and Experimental Cultures in Virtual Reality Journalism: From the
Perspective of Content Creators

SADHANA GHNAYEM

The Impact of Socio-Economic and Type of Religion on the Behavior of
Obedience among Arab-Israeli Teenagers

NAEEM ULLAH KHAN
KALSOOM KHAN

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human Rights Law
and Its Transformation into the National Legal System: Challenges and Responses
in Pakistan
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Passcode: 16170722
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NAEEM AHMED

SADHANA GHNAYIEM

Barriers and Strategies for Effective Communication between Parents and Children
in the Family

ALI AKBAR

The Classical Islamic Laws of Apostasy in the Present Context

ADEBISI A. SUNDAY
BABAJIDE ADEOKIN

African Traditional Method of Social Control Mechanism: A Sociological Review
of Native Charms in Farm Security in Ayetoro Community, Ogun State, Nigeria

LUMINIŢA DUŢICĂ
GHEORGHE DUŢICĂ

Generative Syntaxes: Macro-Heterophony and the Form of ‘Synchrony’

EMMA DWI ARIYANI
DINI HADIANI

A Descriptive Study of Self-Compassion in Polytechnic Students in Indonesia

NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India

MONA SALAH EL-DIN
HASSANEIN

From Victim to Ethical Agent: Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol as PostTraumatic Writing

DESHAR BASHU DEV

Eradication of Mental Illness through Buddhism
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ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE MERVE USLU

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Akran Zorbalığına Yönelik Çalışmalar

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Öğrencilerin İlkokula Uyum Sürecinin İncelenmesi

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Bulut Bilişim Hizmet Modelinden Faydalanılması Üzerine
Bir Araştırma

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Yapay Zekâ Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

ZÜHAL ASA
TİJEN TÜLÜBAŞ

Okul Müdürlerinin 21.YY Beceri Düzeyleri

DR. AZMİ TÜRKAN

Ülkeler Bağlamında Mutluluk İle Eğitim Alanında Elde Edilen Başarı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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10: 00 – 12:00
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SESSION: 1

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM
DİLARA EMİROĞLU
ARAŞ. GÖR. IŞKIN
ÖZBULDUK KILIÇ
ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Passcode: 16170722

MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM DİLARA EMİROĞLU

Kültürel Mesafe Ve Turizmdeki Önemi

Absürt Filmlerin Yaratıcı Yönetmeni: Onur Ünlü Sineması

ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çevrimiçi Gazetelerde Kadın
Cinayeti Haberlerinin Sunumu

İLKAY CEYRAN
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

The Notion Of Feminism From Critical Discourse Analysis Perspective On
Chimamanda Ngozi Adichie’s Speech

EKİNSU SAAT
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

Critical Discourse Analysis Of An Advertisement About Prejudices
Towards The Term ‘Father’ In Turkish Society
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Passcode: 16170722
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

EZGİ DEVECİ İNEL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri: 2021
Yılındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

SAADET ÖZDİL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ
HALİL İBRAHİM KAYA
GÖKHAN YİGİT
FATİH KILIÇ
MERVE BAŞKUTLU

Liselere Geçiş Sisteminde Tercih Komisyonunda Görevlendirilen
Psikolojik Danışmanların Ve Okul Yöneticilerinin Sürece İlişkin Görüşleri
Examining The Language Learning Efforts Of University Students
Studying In Foreign Language Departments In Terms Of Various Variables

NURGÜL KEŞKEK

The Improvement Of Emotional Intelligence Through Fairy Tales

ARZU KALINCI DÜNYA

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik
Sağlamlıkları Ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

HİLAL ATLAR
YILDIZ UZUNER
OSMAN ÇOLAKLIOĞLU

Erken Okuryazarlık Yaşantılarının Desteklenmesinde İşitme Kayıplı
Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin İncelenmesi

FERHAT ENSAR
ABDURRAHMAN GÜNDÜZ
EMRE CAN

Yazma Öz Yeterlik İle Yazma Eğilimi Arasındaki İlişki: Cinsiyetin
Düzenleyicilik Rolü
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

EARL JONES G. MUICO

Codeswitching And Its Implication To Second Language Learning

SERDAR ŞAHİN

Nuri Pakdil’de Anti-Kolonyalizm Bağlamında Afrika

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYİN
SELİM KOCABIYIK
ÖĞR. GÖR. DR. ZAFER SARI

Çeviri Söylem Ve Kuramları Işığında Kur’an’ın Çevrilebilirliği

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Arap Dilinde ‘İNNE’ Biçimbirimi Ve Anlamsal İşlevleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Edimbilimsel Bir Yaklaşım: Arap Dilinde Edilgen Çatı

ESMA ÇAKIR

XVII. Yüzyıl Batılı Seyyahların Eserlerinde Türkler Ve Azınlıklara Yönelik
Etnik Klişeleştirme
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SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DR. HATİCE DOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ
İREN
RÜMEYSA TAŞ

Yeni Bir Güvenlikleştirme Alanı: Göç

FATMA NUR YAYLALI
DR. SELİM SÖZER

Modernleşme Sürecinde Türk Ailesinde Sevgi Ve Saygı Değerlerinde
Değişim (Karaman Örneği)

ABDUL SATAR RAFAT YAVUZ
PROF. DR. TİMUÇİN
KODAMAN

Afganistan-Çin Siyasi İlişkileri

DR. EMRAH YILDIRIMÇAKAR
DR. HATİCE DOĞAN

The Organization Of Turkic States As A New Strategy For A More
Powerful Turkey In Central Asia And The Middle East Politics
İlahi Dinlerin Kadın Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar

DR. SELAHATTİN YILMAZ

Erdemlilik Bağlamında Kurban İbadeti

M. BAHRİ KIRIKÇI

Politik Kuznet Eğrisi Hipotezinin Türkiye İçin İncelenmesi

GÜRSOY OLCA
PROF. DR. F. PERVİN BİLİR

Gönüllü Spor Örgütü Üyelerinin Değerlendirmelerine Göre Örgüt
Kültürünün Temel Unsurları
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MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ŞAHİN AKINCI

UMUR EMRE ÖNAL
DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

İç Mekanda Çocuk Mobilyası Özelinde İletişim Stratejileri

DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

Mimari Görsel Anlatım Teknikleri Ve Sosyal Medya

ÖĞR.GÖR. DR. METİN KAR

Teknoloji Ve Malzeme İlişkisi Bağlamında Heykelde Malzeme
Olarak Terakota

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
ŞAHİN AKINCI

DENİZ ATİK
ZEHRA DOĞAN SÖZÜER

Tiyatro/Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinin Ses Eğitimi Derslerine İlişkin
Görüşleri

Mekan Algısına Yeniden Bakmak: Sanatta Ev İmgesi Ve Tekstiller
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DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

Light Gradient Boosting Machine Learning Algorithm To Predict Electrical
Grid Stability

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT
MEHMET BOZUYLA
YILMAZ EREN BÖLÜKBAŞI
PROF. HASAN ŞAKİR BİLGE

Prediction Of Concrete Strength With Ensemble Regression Algorithms

FATİH ÖZTÜRK
UĞUR YILMAZ

Havacılık Sektöründeki İmalat Süreçleri İçin Entegre Bulut Bilişim Sistemi
Tasarımı: Midas

İSRAFİL YURTTAŞ
DR. ÖĞR. Ü. ZEYNEP FERİDE
OLCAY

Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşlarının Belgelendirme Süreçlerinde KaliteİSG Kapsamlı Yaşadıkları Problemlerin Kalite Yönetim Sistemi Açısından
Değerlendirilmesi

MUSTAFA RAUF
KABAKÇIOĞLU
GÖKHAN KAPICI
EMRE CAN ÇÖMEZ
BURAK KİŞİN
MEHMET ŞAHİN
SİNAN AKBAŞ
PROF. DR. A. ALPER ÖZALP

Kombi Bakır Eşanjörü Akış Ve Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

ZARİFE BOYLU
HAYRİ YAMAN

Çift Bazlı Roket Yakıtlarında Ömür Durumunun Belirlenmesi

AZİZ KERVAN
HAYRİ YAMAN

Yüksek Enerjili Metal İlavelerin Çift Bazlı (DB) Roket Yakıtlarına
Etkilerinin Araştırılması

FPGA Üzerinde Lazer Tespit Algoritması İmplementasyonu
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU

VELİ ÇAPALI

Alfa Tedavi’de Kullanılan Radyonüklidlerin Üretim Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL
ÖZÜDOĞRU
SATUK BUĞRAHAN YİNANÇ

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileri Ve Fizyoterapistler Arasında
Kanıta Dayalı Uygulamaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Engeller

YEŞİM UĞUR UZUN

Broylerlerde Yem Kısıtlamasının Et Kalitesi İle Stres Parametrelerine Etkisi

YEŞİM UĞUR UZUN

Geçmişten Günümüze Atmaca Yetiştiriciliği Ve Atmacacılık

ÖĞR. GÖR. GÜLER
BÜYÜKYILMAZ
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
MERVE EYMİR
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
BERTMEN
STJ. FİZYOTERAPİST ZEHRA
ŞEKERTEKİN
STJ. FİZYOTERAPİST BEYZA
NUR KARACA
STJ. FİZYOTERAPİST BAHRİCAN
BARDO

İnme Hastalarında Denge Ve Postüral Kontrolün Değerlendirilmesi

TUĞBA ÇİÇEK
HAKKI TAŞTAN

Böbrek Transplantasyonu Bekleyen Türk Hastalarda HLA Class I ve Class II
Varyantlarının Retrospektif Olarak Araştırılması

SEDA KARABULUT
CAN ATAMBAY
İREM YALIM CAMCI
PAKİZE YİĞİT
İLKNUR KESKİN
ABBAS R. ALİ

Sperm Selection With Annexin-V Coated Polystrene Bead Technique (APBTECH): A Novel And A Reliable Method For The Microscopic Selection Of
Viable And Non-Apoptotic Sperm For Intracytoplasmic Sperm Injection

The Scientific Miracle In The Compatibility Between The Chemical
Composition Of The Human Body And The Geochemical Composition Of Soil
And Clays
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ÖZET
COVID-19 pandemisi ardından tüm dünyada bir takım zorunlu değişiklikler gündeme
gelmiştir. Bu zorunlu değişikliklerin en önemlilerinden biri de eğitim alanında yapılan
uygulamalardır. Ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından bütün eğitim
basamaklarında zorunlu olarak uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Üniversiteler de bu
değişimlere hızlıca ayak uydurarak uzaktan eğitim sistemini benimsemiş ve uygulamaya
geçilmiştir. Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitimler neticesinde birçok akademik
çalışmanın konusu da uzaktan eğitimin etkilerinin belirlenmesi üzerine olmuştur. Bu doğrultuda
bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde Türkiye’de uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili
yapılmış ne tür akademik çalışmalar olduğu ve bu çalışmaların eğilimlerinin neler olduğunun
belirlenmesi amacıyla bir içerik analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda Türkiye’de yayınlanmış
ve “uzaktan muhasebe eğitimi”, “covid-19”, “pandemi” kelimelerini barındıran akademik
çalışmalar taranmıştır. İncelenen çalışmaların öğrenci ve akademisyen olmak üzere iki gruba
yönelik oluşturulduğu ve bu grupların görüş/bakış açıları, uzaktan eğitim/yüz yüze eğitim
kıyaslanması, uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar gibi ortak konuları barındırdığı tespit
edilmiştir. İncelenen çalışmalarda, öğrenciler ve akademisyenler açısından yüz yüze eğitimin
daha faydalı olduğu görüşü hâkimse de istenilen zaman ve mekânda dersin takip edilmesi
yönüyle uzaktan eğitimin faydalarını ifade eden görüşler de mevcuttur. Ayrıca uzaktan
eğitimde ders materyalleri ve videolarına istenilen zamanda erişilebilmesi bir avantaj olarak
görülürken teknolojik eşitsizlikler sebebiyle öğrenciler ve akademisyenler için uzaktan eğitimin
bir dezavantaj olduğu ifade edilebilir. Özellikle muhasebe dersi gibi sayısal ve uygulamalı
derslerin yüz yüze eğitimle daha verimli olacağı belirtilebilir. Diğer taraftan uzaktan eğitim
sürecinde öğrencilerin maliyetlerinin (yemek, ulaşım, fotokopi, vs.) azaldığı ve akademik
başarılarının yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin
Covid-19 sonrası uzaktan eğitim istemedikleri ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Uzaktan eğitim, Muhasebe eğitimi
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CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES MADE ON DISTANCE ACCOUNTING
EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
ABSTRACT
After the COVID-19 pandemic, some mandatory changes have occured all over the world. One
of the most important of these mandatory changes is the applications made in the field of
education. After the detection of the first case in our country, a compulsory distance education
system was introduced in all education steps. Universities have also adapted to these changes
quickly and adopted the distance education system and started to be implemented. As a result
of distance education during the pandemic period, the subject of many academic studies has
been on the determination of the effects of distance education. In this direction, the aim of this
study is to conduct a content analysis in order to determine what kind of academic studies on
distance accounting education have been made in Turkey during the pandemic period and what
the tendencies of these studies are. In this context, academic studies published in Turkey and
containing the words "distance accounting education", "Covid-19", "pandemic" were scanned.
It has been determined that the studies examined were created for two groups, students and
academicians, and that these groups have common issues such as views/perspectives, distance
education/face-to-face education comparison, and problems in distance education. Although
the view that face-to-face education is more beneficial for students and academicians in the
examined studies, there are also opinions expressing the benefits of distance education in terms
of following the course at the desired time and place. In addition, while it is seen as an advantage
to access course materials and videos at any time in distance education, it can be stated that
distance education is a disadvantage for students and academicians due to technological
inequalities. It can be stated that especially numerical and applied courses such as accounting
courses will be more productive with face-to-face education. On the other hand, it was
determined that the expenses (food, transportation, photocopy, etc.) of the students decreased
and their academic achievements increased during the distance education process. In addition,
it can be stated that both academicians and students do not want distance education after
COVID-19.
Keywords: Pandemic, Distance education, Accounting education
1. Giriş
Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını tüm insanlığı derinden etkilemiştir. 2020
yılının Mart ayında ülkemizde ilk vaka gözlenmiştir. Vaka sayılara giderek tırmandığı için
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ülkeler çeşitli kısıtlamalar ile salgının önüne geçmeye çalışmıştır. Bu kısıtlamalardan en belki
de en önemlisi eğitim alanında olmuştur. Ülkemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda eğitim kurumlarının her
kademesi çevrimiçi (online) olarak eğitim verilmesine adapte olmaya çalışmıştır. Bu duruma
etkili bir şekilde adapte olan üniversiteler de online olarak derslerin ve sınavların yapılması
hususunda çeşitli çözümlerle pandemi dönemine ayak uydurmuştur. Çeşitli eğitim platformları
ile uzaktan eğitimler uygulanmakta ancak hem öğretim elemanlarının dijital olarak yeterlilik
seviyesi hem de öğrencilerin teknolojik araçlara erişim seviyeleri tartışılan konular arasında yer
almıştır.
Ülkemizde ilk vakanın çıktığı tarih olan 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
koronavirüsü pandemi ilan etmiştir. Bu ilanı takiben virüsle mücadele etmek ve bulaşmasını
önlemek amacıyla ülkeler sosyal mesafe, evden çalışma ve karantina gibi çeşitli önlemlerin
alınması amacıyla çalışmalar yapmışlardır (Taşkın ve Çetin, 2021: 1971). Pandemi sebebiyle
ortaya çıkan kısıtlamalar hem sosyal hem de ekonomik olarak birçok değişikliği gündeme
getirmiştir. Özellikle tam kapanma dönemlerinde sokağa çıkma kısıtlaması, çalışanların
evden/uzaktan işyerlerine erişmesi, toplantıların online platformlarla yapılması veya insanların
alışverişlerinde online uygulamalara olan ilgisinin artması gibi çeşitli değişikliklerle yeni
duruma ayak uydurmaya çalışıldığının göstergesi olmaktadır (Yurtsever vd., 2021: 57).
Uzaktan eğitim aslında uzun yıllardır çeşitli şekillerde sürdürülmektedir. Ancak son yıllarda
yaşanan zorunlu durumlar ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte mecburi bir seçenek olarak
ortaya çıkmıştır (Yurtsever vd., 2021: 58). COVID-19 kaynaklı virüsün bulaşmasını
engellemek adına Türkiye’de 2020 yılının Mart ayında alınan bir karar sonrasında, üniversiteler
uzaktan eğitim seçeneğini kullanmak zorunda kalmışlardır. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)
tarafından 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitime geçilmesi yönünde alınan karar
doğrultusunda, bazı üniversiteler uzaktan eğitim sistemlerine sahip olmaları sebebiyle daha
çabuk eğitime başlamış bazıları ise eksikliklerini gidererek hızlı bir şekilde uyum sağlamaya
çalışmışlardır.
Uzaktan eğitim, geleneksel olarak sınıf ortamında ders anlatımının uygulanamadığı
durumlarda, dijital teknolojilerin kullanıldığı, öğrenci ve öğretim elemanının farklı yerlerde
olduğu ve daha önceden planlanan bir öğretim yöntemi olarak tanımlanmıştır (Süklüm, 2021:
108). Uzaktan eğitimle uygulanacak derslerde eşzamanlı ve eşzamansız olarak seçenekler
mevcuttur. Eş zamanlı yürütülen derslerde sanal sınıf ortamında öğrenci ve öğretim elemanının
birbirleriyle canlı olarak iletişim kurmakta ve anlaşılmayan konuları tartışabilmektedir.
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Eşzamansız derslerde ise daha önceden sistem üzerine yüklenen video gibi materyaller
yardımıyla öğrenci mekân ve zamandan bağımsız dersi takip edebilmektedir (Serçemeli ve
Kurnaz, 2020: 42).
Uzaktan verilen eğitimler konusunda çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim fiziki
olarak sınıfta olmasına imkân olmayacak öğrencilerin de eğitime katılmasına olanak sağladığı
için bu öğrenciler için zaman ve mekân avantajı sağlamaktadır (Süklüm, 2021: 109). Ancak
uzaktan eğitimin avantajlarının yanı sıra olumsuz durumlara da sebebiyet vermektedir.
Çevrimiçi derslerin öğrenciler için etkili olup olmadığı bunlardan biridir. Üniversitelerde genel
olarak görülen sorunlardan biri de sınavların güvenli bir şekilde yapılıp yapılmadığıdır. Ayrıca
ortaya çıkan bir diğer sorun ise ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının belirlenmesi
olacaktır. Yurtsever vd. (2021) çalışmasında süreç yönetimi olarak da adlandırılabilecek
değerlendirmenin sınavdan ziyade, ödev, kısa sınav, sunum veya forum gibi farklı etkinliklerle
zenginleştirilmesi ile daha sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabileceği önerilmektedir.
Uzaktan eğitim konusuna muhasebe eğitimi açısından bakıldığında, muhasebe eğitiminin
geleneksel yöntemlerle sınıf içi ortamda yürütülmesinin online ortama aktarılması gerek
öğrenciler gerekse akademisyenler açısından zorluklar getirdiği ifade edilebilir (Kurnaz ve
Serçemeli, 2020: 266).
Yukarıda ifade edilen bilgiler doğrultusunda bu çalışmada pandemi döneminde uzaktan
muhasebe eğitimi ile ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmaların bir içerik analizinin yapılması
amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de pandemi döneminde uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili
yapılmış çalışmaları incelemektir. Bu amaç doğrultusunda COVID-19 ve uzaktan muhasebe
eğitimi üzerine yapılmış çalışmalar taranmıştır. Yapılan çalışmaların incelenmesi ve eğilimlerin
belirlenmesi amacıyla betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Betimsel içerik analizi,
belirli konu ya da alan üzerinde yapılan nitel veya nicel araştırmaların derinlemesine analiz
edilerek eğilimlerinin belirlenmesini amaçlayan bir yöntemdir (Ültay vd. 2021: 190). Bu analiz
ile Covid 19 ve muhasebe eğitimi ile ilgili pandemi döneminde yapılmış çalışmaların benzerlik
ve farklılıklarının ortaya konması amaçlanmıştır.
3. Araştırma Örneklemi ve Veri Toplama Süreci
Araştırmanın örneklemi yayımlanmış çalışmaların yer aldığı Google Akademik veri tabanı
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri 01.01.2020 tarihinden 31.03.2022 tarihine kadar
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Google Akademik veri tabanında yer alan çalışmalar olarak belirlenmiştir. Bu veri tabanı
üzerinden “uzaktan”, “online”, “muhasebe eğitimi” ve “covid 19” kelimelerinin çalışmalarda
geçip geçmemesine göre tarama yapılmıştır. Bu tarama elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Çizelge 1. Yıllara ve Türlerine Göre Çalışma Sayıları
Yıllara
Göre
Yayın Türlerine Göre Yayın Sayıları
Sayıları
Makale
Kitap Bölümü
2020
16
2021
29
8
2022
4
Toplam
49
8

Bildiri Kitabı
6
6

Araştırmada kullanılan çalışmaları belirlemek amacıyla bazı kriterler belirlenmiştir. Ekleme ve
hariç tutma kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çizelge 2. Dâhil Etme ve Hariç Tutma Kriterleri
Dâhil Etme Kriterleri
Hariç Tutma Kriterleri
1. Google Akademik veri tabanında

1. Çalışma başlığında başlıklarında

yapılan taramalardan elde edilen

“Covid 19”, “muhasebe eğitimi”

çalışmalar

kelimeleri geçmesine rağmen

2. 01.01.2020 tarihinden 31.03.2022
tarihine kadar belirtilen veri
tabanında yayınlanan çalışmalar
3. Çalışma başlıklarında “Covid 19”,

çalışma içeriğinde uzaktan muhasebe
eğitimi ile ilgili olmayan çalışmalar
2. Çalışma başlıklarında “Covid 19”,
“muhasebe eğitimi” kelimeleri

“uzaktan muhasebe eğitimi”, “online

geçmesine rağmen Covid 19 ile ilgili

muhasebe eğitimi” kelimeleri

olmayan çalışmalar

kullanılan çalışmalar

Yapılan çalışmalar tarandıktan sonra ekleme ve hariç tutma kriterleri doğrultusunda çalışma
içerisinde “uzaktan”, “muhasebe eğitimi” ve “covid 19” kelimelerinin geçmediği çalışmalar
elenmiştir. Ayrıca muhasebe dersleri üzerine yapılmış çalışmaları inceleyen bir çalışma ve
teorik bir çalışma kapsam dışı bırakılmıştır. Bu elemeler neticesinde örnekleme dâhil edilecek
çalışma sayısı 16 olarak belirlenmiştir.
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Belirlenen çalışmalar sadece 01.01.2020-31.03.2022 tarihleri arasında Google Akademik veri
tabanında yer alan ve içerisinde çalışma konusunu oluşturan kelimeleri barındıran akademik
yayınlarla sınırlandırılmıştır.
İncelenen çalışmaların içerik analizinin yapılabilmesi amacıyla aşağıda yer alan örnek tablo
oluşturulmuştur;
Çizelge 3. Çalışmaların Analizi İçin Kullanılan Tablo
Yazar(lar)
Yayın Adı
Yöntem
Örneklem
Serçemeli
Covid-19
Pandemi Nicel
Öğrenci
M.
ve Döneminde
(anket)
Kurnaz E. Öğrencilerin Uzaktan
(2020)
Eğitim ve Uzaktan
Muhasebe Eğitimine
Yönelik Bakış Açıları
Üzerine Bir Araştırma
Gümüş A. Öğretim Elemanlarının Nicel
Akademisyen
ve Karaca Uzaktan
Muhasebe (anket)
H. (2021)
Eğitimine Yaklaşımını
Belirlemeye Yönelik
Bir Araştırma
Karyağdı
Covid-19
Salgın Nitel (yarı Akademisyen
N.
G. Döneminde Muhasebe yapılandırıl
(2020)
ve
Finans
Grubu mış)
Dersleri
Veren
Akademisyenlerin
Uzaktan
Eğitimde
Yaşadığı
Sorunların
İncelenmesi:
BEU
Örneği

Alt Konu
Uzaktan
muhasebe
eğitimine öğrencilerin
bakış
açıları,
yeterlilikleri, görüşleri

Öğretim
elemanlarının uzaktan
eğitim ve uzaktan
muhasebe eğitimine
ilişkin görüş ve tutum
Muhasebe ve finans
dersleri
veren
akademisyenlerin
uzaktan
eğitimde
yaşadıkları sorunlar

Oluşturulan tablo doğrultusunda incelenen çalışmaların konusu belirlenirken çalışmaların
tamamı yazar tarafından konuların belirlenmesi amacıyla birkaç kez incelenmiştir. Bu
incelemeler sonucunda çalışmaların konuları ve alt konuları belirlenmiştir. Çalışmada 2 ana 4
alt konu bulunmaktadır.

4. Bulgular
Çalışmanın konularının belirlenmesi amacıyla içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi
sonucunda iki ana başlık belirlenmiştir. Çalışmada “araştırma örneklemi” ve “araştırma
yöntemi” olmak üzere iki ana konu bulunmaktadır.
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Çalışmanın ilk konusu olan “araştırma konusu: uzaktan muhasebe eğitimi” konusunun
içerikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Çizelge 4. Araştırma Konusunun Alt Konularının Yüzde ve Frekans Dağılımı
1. Konu
Alt Konular
Frekans
Araştırma
Öğrenci görüş/bakış açıları
9

Yüzde
%56

Konusu: Uzaktan

Öğrenci tutumları

1

%6

Muhasebe

Öğrenciler açısından uzaktan/yüzyüze eğitim

2

%13

Eğitimi

kıyaslanması
Akademisyenlerin görüş/bakış açıları

2

%13

Akademisyenlerin uzaktan eğitim yöntemleri

1

%6

Akademisyenlerin uzaktan eğitimde yaşadıkları

1

%6

16

100

sorunlar
Toplam

Uzaktan muhasebe eğitimi konusunda taranan veri tabanında 16 çalışma tespit edilmiştir. Bu
kapsamda incelenen çalışmaların %56’sı uzaktan muhasebe eğitimi konusunda öğrencilerin
görüş ve bakış açılarını araştıran çalışmalar olmuştur. İkinci alt konu olarak uzaktan muhasebe
eğitimi konusunda “öğrencilerin tutumları” olmuştur. İncelenen çalışmalardan %13’ü uzaktan
ve yüz yüze yapılan eğitimlerin öğrenciler açısından kıyaslanması olmuştur. Akademisyenler
açısından uzaktan muhasebe eğitimi konusunda yapılan araştırmaların toplam araştırmalar
içerisindeki payı yaklaşık %25 olarak tespit edilmiştir. Akademisyenlerin görüşlerini, uzaktan
eğitim yöntemlerini ve uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları zorlukları inceleyen çalışmalar
birinci konunun alt konuları olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın ikinci konusu olan “araştırma yöntemi” konusunun alt konuları “nicel”, “nitel”
yöntemler olarak belirlenmiştir.
Çizelge 5. Araştırma Yönteminin Alt Konularının Yüzde ve Frekans Dağılımı
2. Konu
Alt Konular
Frekans
Yüzde
Araştırma Yöntemi
Nicel
13
%81
Nitel
3
%19
Toplam
16
100
İkinci konu olan araştırma yöntemi ana konusu kapsamında incelenen çalışmalar
değerlendirildiğinde çalışmalarda daha çok nicel yöntemlerin benimsendiği tespit edilmiştir.
Tabloya göre nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışma sayısı 13, nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı çalışma sayısı ise 3 olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan
çalışmalardan 2’si akademisyenler 1 tanesi ise öğrenciler üzerine uygulanmıştır.
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5. Tartışma ve Sonuç
COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla her alanda ortaya çıkan değişimler eğitim alanında
da hızlı ve köklü değişimlere ayak uydurulmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda eğitimin her
kademesinde hızlı bir şekilde adaptasyon süreci başlamıştır. Üniversiteler de çalışmalarını hızla
tamamlayarak yüz yüze eğitime ara verilmesi ile uzaktan eğitim sürecine geçmişlerdir.
Bu çalışmada COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili yapılmış
çalışmaların içerik analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda önce Google Akademik veri tabanında
yer alan çalışmalar incelenmiş ve çalışma kapsamına alınacak yayınlar derlenmiştir. Yapılan
derleme sonucunda 16 akademik çalışma kapsam dâhilinde değerlendirilmiştir. Yapılan içerik
analizi sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
İncelenen çalışmalar öncelikle öğrenci ve akademisyen örneklemi olmak üzere iki ana grupta
toplanmıştır. Öğrencilerin örneklem olarak seçildiği çalışmalar görüş/bakış açıları, tutum ve
uzaktan/yüz yüze eğitimin başarı yönünden kıyaslanması şeklinde alt gruplara ayrılmıştır.
Yapılan bu gruplar neticesinde öğrencilerin görüşlerini alan çalışmalarda ortak sonuçların elde
edildiği ifade edilebilir. Bu görüşler aşağıda özetlenmiştir;
Öğrencilerin pandemi döneminde genel olarak uzaktan muhasebe eğitiminden memnun
oldukları incelenen çalışmalarda ulaşılan ortak sonuçlardan biridir. Ancak öğrencilerin dersleri
yüz yüze takip etmenin daha faydalı olduğunu düşündükleri ifade edilebilir. Online eğitimin
faydalı olduğunu düşünmelerinin sebeplerinden biri istedikleri zaman dersi takip etmek olduğu
tespit edilmiştir. Online ders sayesinde öğrenciler zamandan tasarruf ederek diğer işlerine vakit
ayırabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olması
sebebiyle eğitimin sürekliliğinin artacağı düşünülmektedir.
Zaman kısıtının ortadan kalkmasıyla birlikte öğrenciler istedikleri yerde istedikleri zamanda
dersi takip edebiliyorlar, bu da çalışmak zorunda olan veya diğer sebeplerden örgün öğretime
devam edemeyen öğrenciler için fırsat eşitsizliğini minimum düzeye indirgediği
düşünülmektedir. Bu durum öğrenciler açısından bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca
online eğitimde ders materyallerinin istedikleri zaman erişilebilir olması öğrenciler adına
memnuniyet verici bir durum olarak görülmektedir. Bu durum özellikle ders videolarının tekrar
izlenebilir olması için de geçerlidir.
Öğrenciler açısından online eğitimin araştırma bilincine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Ayrıca istedikleri yerde ve zamanda araştırma yapma ve ödev yapma imkânı öğrencileri
memnun etmektedir. Diğer yandan pandemi gibi olağanüstü durumlarda online eğitimin
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kurtarıcı bir rol üstlendiği ve teknolojiye hızla adapte olunmasını kolaylaştırdığı ifade edilebilir.
ayrıca öğrenciler geleneksel muhasebe eğitiminde de teknolojinin kullanılmasını ve ders
materyallerinin paylaşılması gerekliliğini ifade etmişlerdir.
Online eğitimin bir diğer faydası olarak da öğrenciler uzaktan eğitimin maliyetleri (ev/yurt,
yemek, fotokopi, ulaşım, vs.) azalttığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra online derslerin
gerekliliği olan teknolojik aletlere sahip olmanın önemli olduğu çok açıktır. Öğrencilerin büyük
çoğunluğunun derslere akıllı telefonlar vasıtasıyla katılabildiği ve dersleri bazen canlı bazen
kayıttan takip ettikleri tespit edilmiştir.
Ayrıca online eğitimde yapılan sınavlardan daha yüksek not alabileceklerini düşünmektedirler.
Online derslerin süresinin 15-25 dakika arasında olmasını isteyen öğrenci sayısı bir hayli
yüksektir. Bunun sebebi ders saatlerinin uzamasıyla öğrencilerin derse olan ilgisinin azalacağı
düşüncesi olabilir.
Online eğitimin öğrenciler açısından olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri
teknolojik gereklilikler yüzünden öğrenciler açısından adaletsiz durumların ortaya çıkabileceği
düşüncesidir. Online eğitimde her zaman internete erişim olması sebebiyle öğrenciler sıkıntı
yaşayabileceklerini düşünmektedirler. Özellikle akıllı telefonlarından dersi takip eden
öğrenciler internet paketlerinin yetersizliğinin altını çizmişlerdir. Öğrenciler online derslerin
faydalı ancak sıkıcı, korkutucu, zor ve karmaşık olduğunu düşünmektedirler. Özellikle
muhasebe derslerinin uzaktan eğitimle verilmesinin gelecekleri için dezavantajlı olduğunu ve
bu konuda kaygılı olduklarını dile getirmişlerdir. COVID-19 döneminde online eğitime acil bir
şekilde geçilmesi sebebiyle öğrenciler aldıkları eğitimden verim alamadıklarını ve bu sebeple
alışmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca online eğitim konusunda altyapı ve bağlantı
sorunu yaşadıklarını belirten öğrenciler en çok teknik sorunlarla karşılaşma korkusu
yaşamışlardır.
Online eğitim konusunda yaşanan sıkıntılardan bir diğeri de öğrencilerin motivasyonlarının
azalması ve eğitici ile iletişimde sorunlar yaşanmasıdır. Özellikle derslerde anlaşılamayan
konuların eğiticiye sorulamaması veya anında cevap alınamaması öğrenme süreçlerini
güçleştirmektedir. Bu sorun neyin nereden geldiğinin anlaşılmasının çok önemli olduğu sayısal
bir ders olan muhasebe derslerinde daha çok ortaya çıkmaktadır. Muhasebe eğitimi genellikle
sayısal ve işlemler üzerinden anlatılan bir ders olması sebebiyle uzaktan eğitimle anlaşılması
zorlaşmaktadır. Anlamayı güçleştirdiği için de motivasyonu da azaltmaktadır. Bu sebeple yüz
yüze eğitimin online eğitime nazaran daha faydalı ve zevkli olduğu ifade edilmiştir.
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Muhasebe derslerinin geleneksel yöntemle daha anlaşılır ve daha akılda kalıcı olacağı
düşünülmektedir. Uzaktan eğitimin muhasebe dersleri anlamayı ve öğrenmeyi güçleştirdiği ve
online eğitimin geleneksel muhasebe eğitimine alternatif olabileceği konusunda öğrenciler
açısından kararsızlık durumunun olduğu düşünülmektedir. Uzaktan eğitimle verilen muhasebe
dersleri açısından öğrenciler kendilerini geliştiremediklerini ve gelecek iş alanlarında yetersiz
olacaklarını düşünmektedir.
Öğrenciler açısından online eğitimin bir diğer sorunu da öğrencilerin sınıf ortamındaki
sosyalleşmeden uzak kalması ve bu sebeple dersten kopma yaşanması olarak ifade edilebilir.
Öğrenciler genel olarak pandemi dönemi sonrası muhasebe derslerini online almak
istemediklerini belirtmişlerdir. Pandemi döneminin bitmesiyle muhasebe derslerinin telafisinin
yapılması gerektiğini düşünen öğrenci sayısı da bir hayli yüksektir. Bu düşüncelerin yanı sıra
online muhasebe derslerinin ilgi çekici ve zevkli olduğunu düşünen öğrenciler de mevcuttur
Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında öğrencilerin başarısı açısından farklılık olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmış çalışmada; uzaktan eğitim döneminde belirgin bir
şekilde akademik başarının arttığı ifade edilebilir. Bunun sebebi olarak yapılan sınav
uygulamalarının (klasik/test) olacağı düşünülmektedir.
Uzaktan muhasebe eğitimi hakkında akademisyenlerin görüşleri, eğitim yöntemleri ve
sorunlarının araştırıldığı çalışma sonuçları aşağıda özetlenmektedir.
İncelenen çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, akademisyenler tarafından geleneksel
yöntem olan yüz yüze muhasebe eğitiminin online muhasebe eğitime göre daha faydalı ve
verimli olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin sınıf ortamında daha aktif oldukları,
motivasyonlarının daha yüksek olduğu ve öğrencilerin sınıfta birlikte çalışabildikleri ifade
edilmiştir. Ayrıca yüz yüze eğitimin daha disiplinli olduğu belirtilmiştir.
Online eğitim öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak derse girebildikleri ancak bazı
öğrencilerin teknik sorunlar nedeniyle dersi takip edemedikleri bir sistem olarak ifade
edilmiştir. Ayrıca akademisyenler açısından uzaktan eğitimin zaman tasarrufu, mekan
serbestliği sağladığı ifade edilmiş ancak öğrencilerle etkili iletişim kurulamaması dezavantaj
olarak ileri sürülmüştür.
Diğer taraftan akademisyenler, öğrencilerin uzaktan eğitimde muhasebe dersini ve derse
yönelik ödevleri algılayamadıklarını düşünmektedirler. Bunun sebebi olarak bazı öğrencilerin
uzaktan eğitimin gerekliliği olan donanımlara sahip olmadıkları ifade edilebilir.
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Muhasebe derslerinin sınıf ortamında, karşılıklı iletişimle ve bol soru çözerek anlaşılabilmesi
sebebiyle online eğitimle öğrenilmesinin zor olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple
akademisyenler açısından yüzyüze eğitim başarılı bulunurken uzaktan eğitim başarısız
bulunmuştur. Ayrıca akademisyenler tarafından uzaktan muhasebe derslerini anlatmanın daha
zor olduğu, geleneksel yöntem kadar etkili olmadığı ve güncel teknolojilerin muhasebe eğitimi
için yeterli olmadığı ifade edilmiştir. Zorunlu olarak acil uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte
akademisyenlerin altyapı ve teknik sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.
İncelenen çalışmalarda akademisyenlerin yarısından fazlasının daha önce uzaktan ders
vermedikleri, online eğitim döneminde karma (senkron+asenkron) yöntemle ders verdikleri ve
daha çok kendi hazırladıkları dökümanlarla eğitimi sürdürdükleri ifade edilmiştir. Uzaktan
muhasebe dersleri salgının ilk dönemlerinde muhasebe asenkron daha sonraki dönemlerde ise
daha çok senkron şeklinde eğitim yöntemi benimsendiği görülmektedir. Uzaktan eğitimde
senkron ve asenkron muhasebe eğitim yöntemleri karşılaştırıldığında akademisyenlere göre
senkron verilen muhasebe derslerinde başarı oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Uzaktan eğitim yöntemlerinin muhasebe dersleri için uygun olmadığı ve öğrencilerin yüz yüze
eğitimde muhasebe derslerine daha ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin derse
katılımlarının az olması ve ders anında öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarının tespit
edilmesinin zorlaşması da akademisyenler tarafından online eğitimin olumsuz taraflarından
birisi olarak değerlendirilmektedir.
Uzaktan eğitimle ilgili akademisyenlerin yeterli eğitim aldıkları, uzaktan eğitimi uygulamanın
kolay olduğu ancak teknik problemlerin yaşandığı ifade edilmiştir. Diğer yandan ölçme ve
değerlendirme sistemlerinin güvenilirliği ve objektif olamama gibi problemler olduğu ifade
edilmiştir. Sonuç olarak akademisyenlerin büyük çoğunluğun pandemi sonrasında uzaktan
eğitim yöntemlerini kullanmayı düşünmedikleri tespit edilmiştir.
İncelenen çalışmalarda saptanan ortak görüşler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-

Hem öğrenciler hem de akademisyenler açısından online (uzaktan) muhasebe eğitimi
zaman ve mekandan bağımsız olması sebebiyle faydalı bulunmuştur.

-

Her iki grupta teknik problemlerle karşılaşmaktan korkmakta ve bu sebeple
motivasyonları düşmektedir.

-

Geleneksel yöntem olan yüz yüze muhasebe eğitimi hem öğrenciler hem de
akademisyenler tarafından tercih edilmektedir.
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-

Öğrenciler açısından online eğitimle yapılan sınavlar başarı açısından tercih sebebi
olurken, akademisyenler güvenilirlik ve objektiflik sebebiyle online sınavları tercih
etmemektedir.

-

Akademisyenler uzaktan muhasebe derslerinde ders anlatımının daha zor olduğunu
ifade ederken, öğrenciler de online derslerde dersi anlamakta zorluk yaşadıklarını
belirtmişlerdir.

Bu çalışma, COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’de uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili
yapılmış çalışmaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler Ocak 2020 Mart 2022 tarihleri arasında belirtilen veri tabanında yer alan çalışmalardan elde edilen
bilgilerle sınırlıdır.
Sonuç olarak muhasebe eğitimi daha çok uygulama ağırlıklı olması ve sınıf ortamında
öğrencilerle iletişimle yapılması gereken bir ders olması sebebiyle yüz yüze eğitimle
sürdürülmesinin faydalı olacağı ifade edilebilir. Diğer taraftan COVID-19 pandemisi gibi
olağanüstü durumlarda muhasebe derslerinin teknolojinin de yardımıyla zorunlu olarak uzaktan
öğretimi alternatif olarak kullanılabilecektir.
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ÖZET
Ülkemizde Türk İşaret Dilinin (TİD) dönem dönem kısıtlı kullanımı hatta kullanılmaması
yönünde uygulamalar olmuştur. Kimi zaman sözel dil eğitimine ağırlık verilmiş kimi zaman
işaret dili ile eğitime tekrar dönüş yapılmıştır. Günümüzde işitme teknolojilerinin gelişmesiyle
sözel dil eğitimine dayalı yaklaşımlar devam etmekle birlikte işaret diline dayalı eğitim de artık
açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Kemaloğlı, 2014; Piştav Akmeşe ve Kayhan, 2016).
Tarihsel açıdan bakıldığında ise 1990’lı yıllarda işaret dili ile ilgili sınırlı da olsa çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılı ise TİD’in resmi olarak tanınmasında önemli bir yıl olmuştur
(Oral, 2016). Bu gelişmelerden sonra TİD’e yönelik çalışmalar da başlamıştır. Araştırmanın
amacı TİD’in eğitim öğretim hayatına geçişini ve yerini, gerçekleştirilen uygulamalar ve
oluşturulan platformlar ışığında ortaya koymaktır. Amaç doğrultusunda TİD’e yönelik nasıl
gelişmeler yaşanmıştır? ve TİD’in eğitim öğretime yansımaları nasıl olmuştur? sorularına
cevap aranarak genel bir bakış sunulmuştur. Böylece farklı hedef kitlelerin ulaşabilecekleri
gelişmeler ortaya konarak bir kılavuz oluşturulması ve var olan kaynaklara bakılarak yeni
gelişmelere öneriler oluşturulması açısından araştırmanın önemi belirtilebilir.
Araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ulusal boyutta, herkesin erişimine açık,
ulaşılabilir TİD ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar ve oluşturulan platformlar 2005 yılından
itibaren yani son 17 yıldır taranmış, incelenmiş ve içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir.
Uygulamalar ve platformlar; yasal düzenlemeler, çeşitli TİD sözlükleri, TİD dilbilgisi kitabı,
TİD eğitim portalı, işitme engelli çocuklar için dijital eğitim platformu ve çeşitli içerikteki TİD
kitapları şeklindeki temalar altında detaylandırılmıştır. Ek olarak işaret dili tanıma sistemlerine
ilişkin araştırmalara da rastlanmasına rağmen araştırmaların uygulamaya geçirilmesi ve yaygın
kullanımı açısından bir veriye ulaşılamadığından araştırma kapsamında bulgulara ilişkin
temalarda yer verilmemiştir. İçerikler, yayımlanma yolu ve hedef kitle kategorilerine ayrılarak
somutlaştırılmış ve açıklanmıştır. Genel olarak bu uygulama ve platformların basılı kitap, web
sitesi ve mobil uygulamalar yoluyla yayımlandığı; işitme engelliler, işitme engelliler
öğretmenleri, işaret diline ilgi duyan ya da öğrenmek isteyen işitenlere hitap ettiği görülmüştür.
TİD’in yaygınlaşmasında resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların
üstlendikleri sorumlulukların ön planda olmasının yanı sıra bireysel girişimler de söz konusu
olmuştur.
TİD’in uzun yıllar boyunca yasaklanmasının ardından TİD sisteminin oluşturulması ve
uygulanmasına dair yasal düzenleme ile yapılan çalışmaların, uygulamaların ve oluşturulan
platformların sayısının git gide arttığı görülmüştür. Özellikle TİD kapsamında çoğunlukla farklı
organlar tarafından sözlük çalışmalarının karşımıza çıktığı görülmüştür. Bu durum hem işaret
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birliğinin hem de farklılıklarının ortaya konması adına önemli bir adım olarak düşünülebilir.
Ayrıca TİD sözlüklerinin, sözlük kriterlerine ne ölçüde uyduğu da tartışma konusudur (Kabakçı
Yeşiltepe, 2019). İşitme engellilerin eğitiminde kullanılan iletişim yöntemlerinden biri olan
işaret dili ülkemizde son 15 yıldır eğitim öğretime yansımış ve eğitimde yerini almaya
başlamıştır. İşitme engelliler okulunda ve üniversitelerde işaret dili dersinin konulması, ders
kitaplarının, interaktif çalışma kitaplarının, öğrenci ve öğretmen kılavuzlarının, etkinlik
materyallerinin hazırlanması ve kullanıma sunulması bunun göstergesi olabilir. Her ne kadar
bu gelişmeler söz konusu olsa da kaynakların daha da yaygınlaştırılmaya gereksinimi olduğu
sonucuna varılabilir. Ek olarak tüm derslere ve etkinliklere hitap edecek eğitim öğretim kılavuz
ve materyallerinin hazırlanması, uzmanların hem sözel dili hem de işaret dilini öğretecek
yeterliliğe sahip olmaları, teknoloji ile işaret dilinin entegre edilerek daha işlevsel platformların
oluşturulması şeklinde öneriler verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Türk işaret dili (TİD), işitme engelliler, TİD sözlük, eğitim-öğretim.
1. GİRİŞ
İşitme engellilerin eğitiminde temelde iki iletişim yaklaşımları kullanılmaktadır. Bunlar, işaret
dili ve sözel iletişime dayalı eğitim (işitsel sözel yöntem) olarak belirtilebilir (Gürboğa ve
Kargın, 2003). Bu iletişim yaklaşımları işitme engelli bireyin işitme kaybının oluştuğu yere
(iletim tipi işitme kaybı, duyu-sinirsel işitme kaybı, mikst tip işitme kaybı, santral işitme kaybı
ve fonksiyonel işitme kaybı), derecesine (hafif, orta, ileri ve çok ileri), oluş zamanına (doğuştan
ve sonradan) göre bir etken olabilmektedir. İşitme kaybının bu özelliklerinin yanı sıra erken ve
uygun teşhis ile cihazlandırmanın ve cihazlandırma zamanının, eğitim alınan ortamların, aile
ortamının, ailenin işitme kaybı durumunun, ailenin ve işitme engelli bireyin tercihinin de rolü
bulunmaktadır. Örneğin; erken teşhis edilmiş ve cihazlandırılmış, işitme kaybına göre uygun
cihaz kullanan, sürekli cihaz kullanan bir işitme engellinin doğal ortamda dil gelişiminin
sağlanması yani işitsel sözel yaklaşım ile eğitim alması daha doğal bir sonuç olacaktır. Aynı
şekilde sonradan oluşan işitme kayıplarında da dil edinimi öncesinde, sırasında ve sonrasında
gerçekleşme durumu da etkili olabilmektedir. İşaret dilinden ise dil edinimi öncesinde işitme
kaybı olan ve işitmeye yardımcı teknolojiler ile işitme ve sözlü dil yaşantısı kazanamamış
işitme engelli bireylerin anadili olarak bahsedilmektedir (Kemaloğlu ve Yaprak-Kemaloğlu,
2012).
Ülkemizdeki işaret dilinin kullanımının tarihsel sürecine bakacak olursak 1880 yılında
Uluslararası Milano Konferansında işitsel sözel yaklaşım savunucuların etkisiyle işaret dilinin
yasaklanmasının ülkemizde de yankı bulduğu, 1889’da ilk sağır ve dilsizler okulunun
açılmasıyla işaret dilinin kullanıldığı, 1953 yılında işaret dilinin tekrar yasaklandığı, 1995
yılında işaret dili ile ilgili sınırlı da olsa çalışmalar yapılmaya başlanması ile Yetişkinler İçin
İşaret Dili Kılavuzunun yayımlandığı, son olarak Engelliler Kanunu ile 2005’te işaret dilinin
serbest bırakıldığı ve Türk İşaret Dilinin oluşturulması için zemin hazırlandığı belirtilmektedir
(Erten ve Arıcı, 2022; İlkbaşaran, 2016; Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2012; Kemaloğlu, 2014;
Piştav-Akmeşe, 2016).
Sonuç olarak Ülkemizde Türk İşaret Dilinin (TİD) dönem dönem kısıtlı kullanımı hatta
kullanılmaması yönünde uygulamalar olmuştur. Kimi zaman sözel dil eğitimine ağırlık verilmiş
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kimi zaman işaret dili ile eğitime tekrar dönüş yapılmıştır. Günümüzde işitme teknolojilerinin
gelişmesiyle sözel dil eğitimine dayalı yaklaşımlar devam etmekle birlikte işaret diline dayalı
eğitim de artık açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Kemaloğlı, 2014; Piştav-Akmeşe, 2016).
Tarihsel açıdan bakıldığında ise 1990’lı yıllarda işaret dili ile ilgili sınırlı da olsa çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılı ise TİD’in resmi olarak tanınmasında önemli bir yıl olmuştur
(Oral, 2016). Bu gelişmelerden sonra TİD’e yönelik çalışmalar da başlamıştır. Araştırmanın
amacı TİD’in eğitim öğretim hayatına geçişini ve yerini, gerçekleştirilen uygulamalar ve
oluşturulan platformlar ışığında ortaya koymaktır. Amaç doğrultusunda TİD’e yönelik nasıl
gelişmeler yaşanmıştır? ve TİD’in eğitim öğretime yansımaları nasıl olmuştur? sorularına
cevap aranarak genel bir bakış sunulmuştur. Böylece farklı hedef kitlelerin ulaşabilecekleri
gelişmeler ortaya konarak bir kılavuz oluşturulması ve var olan kaynaklara bakılarak yeni
gelişmelere öneriler oluşturulması açısından araştırmanın önemi belirtilebilir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
TİD’in eğitim öğretim hayatına geçişini ve yerini, gerçekleştirilen uygulamalar ve oluşturulan
platformlar ışığında ortaya koymak olan araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
TİD’in resmi olarak anlam kazandığı 2005 yılından itibaren yani 17 yıldır ulusal boyutta,
herkesin erişimine açık, ulaşılabilir TİD ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar ve oluşturulan
platformlar taranmış ve incelenmiştir. Belgeler yoluyla elde edilen verilerden anlam çıkararak
durumun ortaya konulması ve içeriklerin değerlendirilme süreci söz konusu olabilmektedir
(Karasar, 2005; Gaur ve Kumar, 2018). Araştırma kapsamında TİD ile ilgili elde edilen sözlük,
kitap, internet sitesi, mobil uygulama gibi kaynaklar ilgili belgeler kapsamında
değerlendirilmiştir.
2.2. Veri Toplama Süreci ve Analiz
Belge incelemeye dayalı gerçekleştirilen bu araştırmada TİD ile ilgili yapılan uygulama ve
oluşturulan platformlar taranmış, belirlenmiş, içerikleri gözden geçirilmiş, son olarak da analiz
ve temalar oluşturulmuştur. İncelenen uygulama ve platformlar, TİD’in ülkemizde resmi olarak
yer edinmesi göz önüne alındığında 2005 yılından itibaren yani son 17 yıllık bir süreci
kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Araştırmada içerik analizi yoluyla analizler
gerçekleştirilmiştir. Analiz sırasında gerektiğinde betimsel gerektiğinde tümevarımsal bir bir
yaklaşım benimsenmiştir.
3. BULGULAR
Bu kısımda araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilerin analizi sonunda ortaya
konan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular araştırma sorularına dayalı olarak elde edilen
temalarla yapılandırılmıştır. Analiz sonucunda TİD ile ilgili içeriklere yönelik ortaya çıkan
temalar; yasal düzenlemeler, çeşitli TİD sözlükleri, TİD eğitim portalı, işitme engelli çocuklar
için dijital eğitim platformu ve çeşitli içerikteki TİD kitapları şeklinde olmuştur.
3.1. Yasal Düzenlemeler
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Ülkemizde resmi olarak TİD sistemi bulunmazken 2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı
Engelliler Kanunun 15. maddesine dayandırılarak TİD için ilk adım atılmıştır. İlgili kanundaki,
“İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin
oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu Başkanlığınca müştereken çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.” ifadesi bunu göstermektedir.

Belirtilen kanun maddesine dayanarak da 14
Nisan 2006 yılında Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul
ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmelikte 2011 ve 2012
yıllarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. TİD sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve
uygulanmasına yönelik Türk Dil Kurumu (TDK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kamu yararı belirlenmiş, denetlenen ve en çok üyesi olan işitme
engelliler federasyonunun işbirliği içerisinde çalıştığı vurgulanmıştır. TİD sisteminin TDK
tarafından oluşturulması, sözlük ve dilbilgisi kitabı çalışmaları yapılması güvence altına
alınmıştır. TİD öğreticisi ve tercümanı yetiştirilmesine ilişkin kursların açılmasına, yeterlilik
sınavlarının gerçekleştirilmesi ile başarılı olanlara sertifikaların verilmesine yasal olarak zemin
hazırlanmıştır. Buna göre TİD öğreticiliğinin sertifikasının geçerliliği 5 yıl, TİD
tercümanlığının 2 yıl olarak ifade edilmiş, süre sonunda MEB tarafından yeterliliklerin yeniden
değerlendirilerek sertifikaların yenilenebileceği vurgulanmıştır. 2006 yılında İşaret Dili
Tercümanlığı Türk İşaret Dili (TİD) Eğitimi ve Yüksek Öğretim Programlarında Hizmeti
Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in
yayımlanmasıyla TİD tercümanlığı meslek olarak resmiyet kazanmıştır.
3.2. TİD Eğitimleri ve Sınavları
MEB onaylı iki düzeyde TİD sınavı gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında MEB tarafından
yayımlanan kurs programları içeriği ile detaylı bilgi verilmiştir. Bunlardan biri temel düzeyde
TİD eğitimi, diğeri TİD öğretici ve tercüman eğitimidir. TİD eğitimi kurs programının 120 saat,
TİD öğretici ve tercüman eğitimi kurs programının 200 saat olduğu belirtilmektedir. MEB’in
yayımladığı kurs programında her iki sınavın da uygulamalı yapılacağı ve 100 üzerinden en az
70 puan alınması gerektiği yazılmaktadır (MEB, 2011). Ancak bu kurs eğitimini veren özel
öğretim kurumlarının sayfalarında geçme notu en az 50 ve üzeri olarak ifade edilmektedir.
Teorik sınavdan geçenler uygulama sınavına girebilmektedir. Ayrıca TİD öğretici ve tercüman
eğitimi kursunu almak için TİD eğitimini geçmek ön koşul olarak verilmiştir. Bu kurslar
sonundaki sınavlarda başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilmektedir. İlk TİD eğitimi ile
öğretici ve tercüman eğitimi sınavları 2007 yılında gerçekleştirilmiştir (Piştav-Akmeşe, 2016).
MEB’in düzenlediği bu sınavlara ek olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından TİD yeterliliğinin
belirlenmesi için sınav yapılmaktadır. İlk olarak 2019 yılında yapılmaya başlanan bu sınavda
alınan puan aralıkları ile A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerinde olmak üzere TİD yeterlilikleri
değerlendirilmektedir (Bkz. Görsel 1). Bu kursun sonundaki sınavda başarılı olanlar ise Ankara
Üniversitesi onaylı uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahip sertifikayı elde etmektedirler.
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Görsel 1. TİDYES Puan Aralıkları (Kaynak: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/haberler/turkisaret-dili-yeterlilik-sinavi-tidyes-yapildi-1/)
Yaygın eğitim kapsamında yer alan işaret dili eğitimi ve işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi
yanı sıra örgün eğitim kapsamında da TİD yerini almıştır. Bu doğrultuda 2013-2014 eğitim
öğretim yılında üniversitelerin tüm bölümlerinde işaret dilli seçmeli ders programlarda yerini
alırken bir sonraki eğitim öğretim yılında işitme engelliler öğretmenliği bölümü için zorunlu
ders olmuştur. Ancak bu yılı takip eden yılda işitme, görme, zihin, otizm ve üstün
anabilimdalları tek bir çatı altında toplanmış, zorunlu işaret dili dersi (2 kredi) özel eğitim
öğretmenliği bölümü lisans öğrencilerine 2. sınıf güz döneminde verilmek üzere programa
alınmıştır. Ek olarak YÖK tarafından görevlendirilen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı olarak Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim kurulmuştur. Bu
kapsamda Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Türk
İşaret Dili Doktora Programı açılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da ilk öğrencilerini
alarak faaliyetine başlamıştır (YÖK, 2018). Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ise tezsiz
yüksek lisans programı bulunmaktadır. Genellikle işaret dilini öğrenmek ve öğretmek isteyen,
işaret diline ilgisi olan, işitme engelli yetişkin kişileri kapsayan bu eğitim uygulamalarının yanı
sıra işitme engelli çocukların eğitim öğretimlerine yönelik de işitme engelliler ilkokullarının 1.
2. ve 3. sınıflarında haftada 2 saat olmak üzere ders olarak konulmuştur. Bu derse yönelik
içerikler İşitme Engelli Çocuklar İçin Dijital Eğitim Platformu teması altında verilmiştir.
3.3. Çeşitli TİD Sözlükleri
2006 yılında çıkan yönetmelikte belirtilen sözlük oluşturulmasına dair çalışmalar ilk olarak
2012 yılında uygulamaya geçirilmiştir. 2012 yılında 1986 kelimenin ve deyimin yer aldığı,
sözcüklerin TİD’teki karşılıklarının verildiği, parmakların ve ellerin konumları, aldığı şekiller,
hareket yönleri tasvir edilerek açıklandığı bir sözlüktür (MEB, 2012) (Görsel 2). 2015 yılında
ise sözlük yine MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
güncellenmiş, sözcük sayısı 2672 işarete çıkarılmıştır (MEB, 2015) (Görsel 3). Her ikisinin de
hem basılı hem de pdf dosyası şeklinde elektronik ortamda içerikleri bulunmaktadır.
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Görsel 2. 2012 Yılı TİD Sözlüğü Kapağı

Görsel 3. 2015 Yılı TİD Sözlüğü Kapağı

MEB video gösterim ile sözcüklerin işaret karşılıklarının verildiği TİD uzaktan eğitim portalı
da hazırlamıştır. Buna göre sözlük içerisindeki sözcükler alfabetik ve tematik olmak üzere
sınıflandırılmıştır (https://tid.meb.gov.tr/). MEB’in bu çalışmalarının yanı sıra Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının elektronik ortamda yayımlanan sözlük çalışması bulunmaktadır.
Güncel İşaret Dili Sözlüğü adı altında yayımlanan bu sözlük 2000 sözcükten oluşmaktadır.
Sitede sözcüklerin işaret karşılıkları (video gösterimi ve el-parmak biçimleri gösterimi),
sözcüklerin anlamları ile işaret karşılıkları ve sözcüklerin örnek cümle içerisinde kullanımı ile
işaret çevirileri video olarak yer almaktadır (Görsel 4). Sözlükte toplam 11.428 video
gösterilmektedir.

Görsel 4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güncel İşaret Dili Sözlüğü
Resmi kurumların yayımladığı sözlüklerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların, bireysel
girişimlerin sonucu olarak da birtakım sözlüklerin hazırlandığı görülmüştür. Çizelge 1’de bu
sözlüklere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Çizelge 1. Resmi Kurumların Dışında Yayımlanan TİD Sözlüğü ve İçerik Bilgileri
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Sözlük Adı

İçerik

Basım Yolu

İşaretçe (https://isaretce.com/)

Sözlükte sözcüklerin işaret karşılıkları video
olarak verilmektedir. Sözcükler yazılarak arama
butonu ile aranmaktadır.

Elektronik
Mobil
uygulama

Ülkemiz dahil 43 ülkenin işaret dillerinin el
alfabesinin, sözcüklerin, cümlelerin işaret
karşılıkları video olarak yer almaktadır. Ayrıca
sözcükler farklı kategorilerde toplanmıştır
(örneğin renkler, sorular vb.).

Elektronik

Türk İşaret Dili Kaynak Sitesi
(https://www.cmpe.boun.edu.tr/tid/)

Sözlükte harflerin, sözcüklerin, söz öbeklerinin,
cümlelerin işaret karşılıkları video yoluyla
verilmektedir. Ayrıca seçim seçeneğinin olduğu
harf, sözcük, söz öbeği, cümle olan bir liste de
bulunmaktadır.

Elektronik

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi Türk
İşaret
Dili
Sözlüğü
(https://www.turkisaretdili.net/)

Sözcük arama ile sözcüklerin işaret karşılıkları
video aracılığıyla yer almakta, başka bir seçenek
olarak sözcükler kategoriler şeklinde de
sunulmaktadır.

Elektronik
Mobil
uygulama

Hareketli sözlük

TİD dahil olmak üzere 5 farklı ülkenin işaret
dilleri yer almaktadır. Sözcüklerin işaret
karşılıklarının yanı sıra kategorilere göre
sözcükler, dini kavramlar, “kim bilir?” oyunu
butonları da bulunmaktadır.

Mobil
uygulama

Sesim Elim

Sözcüklerin video yoluyla işaret karşılıkları
alfabeye göre verilmektedir.
Ayrıca çeşitli
kategoriler içerisinde de sözcükler ve işaretleri
video yoluyla aktarılmaktadır. Sözcükler ve işaret
karşılıklarına yönelik deneme sınavı da uygulama
içerinde yer almaktadır.

Mobil
uygulama

TİD 3B Türk İşaret Dili Avatarı

Arama butonuna yazılan kelimelerin, cümlelerin
işaret karşılıklarının 3 boyutlu bir avatar
üzerinden çevirisinin gösterildiği uygulamadır.

Mobil
uygulama

Spread
the
(https://www.spreadthesign.com/)

Sign

Mobil
uygulama

Çizelge 1’de yer alan sözlüklere ek olarak yazıcı akademinin İşaret Dili Sözlüğü, Bi Dünya
İşaret adlı sözlük, Akıllı Türk İşaret Dili Hazırlık Kitabı vb. birçok sözlüğün de mevcut olduğu
görülmüştür. Ancak bunların erişime açık olmamaları ve ücretli olmaları gerekçeleriyle
araştırma kapsamında incelenen belgeler arasında değerlendirilmemiştir.
3.4. İşitme Engelli Çocuklar İçin Dijital Eğitim Platformu
MEB tarafından hazırlanan platformda interaktif akademi, kütüphane ve TİD bölümleri yer
almaktadır. İnteraktif akademi içerisinde interaktif çalışma kitabı, interaktif kartlar ve
etkileşimli hikaye kitapları bulunmaktadır. Bütün bu içerikler işaret dili ile desteklenmiştir.
Kütüphane içerisinde ise işaret diline yönelik Türk İşaret Dili (1, 2, 3. Sınıf) Etkinlik Örnekleri,
Türk İşaret Dili Dersi Etkinlik Kitabı (1, 2. ve 3. Sınıflar), Türk İşaret Dili Dersi Öğretim

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 21

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Materyali 1-2 (Öğrenciler İçin), Türk İşaret Dili Dersi Öğretim Materyali 1-2-3 (Öğretmenler
İçin) yayınlar ve içerikler mevcuttur. Görsel 5’te işitme engelli çocuklar için dijital eğitim
platformundaki yayınlardan örnekler verilmiştir.

Görsel 5. İşitme Engelli Çocuklar İçin Dijital Eğitim Platformundaki Yayınlardan
Örnekler
Görsel 5’te görüldüğü gibi ütün bu içerikler işaret dili ile desteklenmiştir. 2018-2019 eğitim
öğretim yılında okutulmak üzere hazırlanmışlardır. Platform genel olarak işitme engellilere
yönelik olup bütün bölümlerde işaret dili desteğinin olması araştırma kapsamında
değerlendirilmesini sağlamıştır.
3.5. Çeşitli İçerikteki TİD Kitapları
Çeşitli içerikteki TİD kitapları teması altında harflerin, sözcüklerin, cümlelerin işaret
karşılıklarının verildiği sözlük şeklinde nitelendirilebilecek kitapların değil de TİD’e yönelik
farklı içeriklere yer verilmiştir. TİD’in gramerini ortaya koymak amacıyla TİD dilbilgisi kitabı
bu tema altında verilebilecek örneklerden biridir (Dikyuva, Makaroğlu ve Arık, 2015). Bunun
dışında İlk İşaret Dili Kitabım: Türk İşaret Dili (TİD) adlım yayın 0-6 yaş grubunda işitme
engelli çocuklar için alfabetik sırayla her harfte üç kelime ile işaret karşılığı ve ilgili resmin yer
aldığı bir kitaptır (Göl-Güven, 2015). Ek olarak işaret dili tanıma sistemlerine ilişkin
araştırmalara da rastlanmasına rağmen araştırmaların uygulamaya geçirilmesi ve yaygın
kullanımı açısından bir veriye ulaşılamadığından araştırma kapsamında bulgulara ilişkin
temalarda yer verilmemiştir. Genel olarak bu uygulama ve platformların basılı kitap, web sitesi
ve mobil uygulamalar yoluyla yayımlandığı; işitme engelliler, işitme engelliler öğretmenleri,
işaret diline ilgi duyan ya da öğrenmek isteyen işitenlere hitap ettiği görülmüştür. TİD’in
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yaygınlaşmasında resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların üstlendikleri
sorumlulukların ön planda olmasının yanı sıra bireysel girişimler de söz konusu olmuştur.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın amacı doğrultusunda ele alınan bu uygulama ve platformların genel olarak kitap,
web sitesi ve mobil uygulamalar yoluyla yayımlandığı; işitme engelliler, işitme engelliler
öğretmenleri, işaret diline ilgi duyan ya da öğrenmek isteyen işitenlere hitap ettiği görülmüştür.
TİD’in yaygınlaşmasında resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların
üstlendikleri sorumlulukların ön planda olmasının yanı sıra bireysel girişimler de söz konusu
olmuştur.
TİD’in uzun yıllar boyunca yasaklanmasının ardından TİD sisteminin oluşturulması ve
uygulanmasına dair yasal düzenleme ile yapılan çalışmaların, uygulamaların ve oluşturulan
platformların sayısının git gide arttığı görülmüştür. Özellikle TİD kapsamında çoğunlukla farklı
organlar tarafından sözlük çalışmalarının karşımıza çıktığı görülmüştür. Bu durum hem işaret
birliğinin hem de farklılıklarının ortaya konması adına önemli bir adım olarak düşünülebilir.
Ayrıca TİD sözlüklerinin, sözlük kriterlerine ne ölçüde uyduğu da tartışma konusudur
(Kabakçı-Yeşiltepe, 2019). Araştırma kapsamında da sözlük kapsamında farklı tarzlar ve
aktarım şekilleri söz konusu olmuştur.
TİD’in özel eğitim öğretmenliği bölümün alan uzmanlarının yetiştirildiği özel eğitim
bölümünde 2016-2017 yıllarında yer alması sevindirici olsa da 3. dönemdeki haftada 2 ders
saati olan bir dersin mezun olduktan sonra ne kadar akılda kalıcı olacağı ve etkili olacağı
sorgulanabilir bir durumdur. İşitme engellilerin eğitiminde tek bir iletişim yaklaşımının
dayatma olmasının önüne geçilmesi, çeşitlilik sağlaması, tercih oluşturması açısından önemli
görülse de işitme engellilerin eğitim ortamları boyutunda işaret dilinin sadece işitme engelliler
okulunda kullanılıyor olması, kapsayıcılık konusunda soru işaretleri oluşturabilmektedir. Bu
doğrultuda işitme engellilerin eğitim aldığı kaynaştırma ortamlarında da tüm öğrencilere
(işten/işitme engelli) yönelik seçmeli ders önerisi verilebilir. Ayrıca işitme engelliler
okullarında da sadece işaret dili dersine yönelik değil tüm derslere ve etkinliklere hitap edecek
işaret dili destekli eğitim öğretim kılavuz ve materyallerinin hazırlanması, uzmanların hem
sözel dili hem de işaret dilini öğretecek yeterliliğe sahip olmaları, teknoloji ile işaret dilinin
entegre edilerek daha işlevsel platformların oluşturulması şeklinde öneriler verilebilir.
Araştırmacıların bireysel deneyimleri doğrultusunda TİDYES ve TİD öğretici ve tercümanlığı
eğitim ve belgeleri için uygulama alanları açısından farklılıklar görülmüştür. Örneğin, noterde,
adliyede, mahkemede vb. tercümanlık için TİDYES ya da TİD öğretici ve tercümanlığı eğitim
ve belgelerinden hangilerinin gerektiği, koşulları ve sınırları daha net ortaya konabilir. Böylece
hangi durumlarda hangi sertifikanın gerektiği daha iyi anlaşılabilir hale getirilebilir.
Özetle işitme engellilerin eğitiminde kullanılan iletişim yöntemlerinden biri olan işaret dili
ülkemizde son 15 yıldır eğitim öğretime yansımış ve eğitimde yerini almaya başlamıştır. İşitme
engelliler okulunda ve üniversitelerde işaret dili dersinin konulması, ders kitaplarının, interaktif
çalışma kitaplarının, öğrenci ve öğretmen kılavuzlarının, etkinlik materyallerinin hazırlanması
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ve kullanıma sunulması bunun göstergesi olabilir. Her ne kadar bu gelişmeler söz konusu olsa
da kaynakların daha da yaygınlaştırılmaya gereksinimi olduğu sonucuna varılabilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı; aile iklimi ile mutluluk ölçeği puanları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak bununla birlikte aile iklimi ile mutluluğun bazı değişkenlere göre farklılaşma
durumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 205’i (%80,2) kadın, 53’ü (%19,8) erkek katılımcılardan
oluşmaktadır. Toplam 258 kişi üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, Aile İklimi ile Mutluluk
Ölçeği kullanılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların demografik bilgileri için araştırmacı
tarafından bilgi formu hazırlanmıştır. Çalışmada, iki değişken arasındaki ilişkinin ortaya
konulması için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, iki değişken ortalamaları
arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için t- testi, ikiden fazla grup ortalamaları arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Bununla birlikte birden çok bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini test
etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında aile
iklimi ölçeği alt boyutu olan aile içi ilişkisellik ve bilişsel uyum ile mutluluk ölçeği puanları
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, kuşaklararası otorite ile mutluluk ölçeği
puanları arasındaki ilişki anlamlı değildir. Aile iklimi alt ölçekleri ile mutluluk ölçeği puanları
cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Katılımcıların eğitim seviyesi
arttıkça ailedeki bilişsel uyum daha olumlu algılanırken, kuşaklararası otorite düzeyi de
düşmektedir. Bununla birlikte yaş düzeyi yükseldikçe kuşaklararası otorite düzeyinin de
azaldığı gözlenmektedir. Aile iklimi alt ölçeklerinin (Aile İçi İlişkisellik, Kuşaklararası Otorite
ve Bilişsel Uyum) katılımcıların mutluluk düzeyleri üzerindeki yordama gücü aile içi
ilişkisellik, bilişsel uyum ve kuşaklararası otorite puanları şeklinde sıralandığı görülmektedir.
Bununla birlikte kuşaklararası otoriterinin mutluluk üzerindeki yordama gücü anlamlı değildir.
Aile iklimi alt ölçek puanlarının mutluluk düzeyindeki varyansın %14’ünü açıkladığı
gözlenmektedir. Sonuç olarak aile ikliminin bireylerin mutluluğu üzerindeki önemi ortaya
konulmuş elde edilen bulgular ana hatları ile tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aile, Mutluluk, Aile İklimi, Aile İçi İlişki, Kuşaklar Arası Otorite.

1. GİRİŞ
Aile, dünya üzerinde bütün toplumlar tarafından benimsenen bir yapıtaşı niteliğindedir. Aile,
her ne kadar bütün insanlığın kabul gördüğü bir kavram olsa da tek bir tanım yapmak
imkansızdır. Bir aile tanımı yapmanın önündeki en büyük engel dünya üzerindeki etnik, sosyokültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. (Canatan & Yıldırım, 2009). Bu nedenle aile
kavramına ilişkin çeşitli görüşler mevcuttur. Aile kavramı bazılarına göre duygusal bağların
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kuvvetli olduğu, sosyal, ekonomik, biyolojik anlamda tamamlayıcı niteliği bulunan bir yapı
iken (Karslı, 2019), evlilik, kan bağı ve çocuğun ya da evlat edinilmiş çocuğun bulunduğu
topluluk (Kılınçer, 2021) olarak tanımlanmıştır.
Aile, yaşam boyu ortak hedeflerin ve sorunların olabildiği, bireylerin fiziksel veya duygusal
anlamda ihtiyaç duydukları destek ve bakımı sağlayabildikleri bir topluluk olarak görülmekte
(Kaplan, 2019), bazı kaynaklarda ise farklı sistemler ile etkileşimi olan, yaşadığı toplumun
ekonomik, kültürel, sosyal koşulları ile yakından ilişkisi olan (Fakirullahoğlu, 2016) bir grup
olarak nitelendirilmiştir.
Aile iklimi kavramı, ekolojik ve aile sistemi perspektifleri ile değerlendirilen klasik aile
kavramının ötesinde tanımlanarak zenginleştirilmiş (Turgut, 2019) , daha çok aile üyeleri veya
nesiller arası etkileşimi ifade eden, yaşama dair değerlerini, inançlarını bünyesinde barındıran
(Balkaya, 2021) unsurları bir noktada toplamaktadır. Başka bir tanıma göre aile iklimi, aile
içindeki plan, program veya organizasyonların bütünü (Kaplan, 2019) olarak tanımlanırken
ailedeki bilgi ve deneyimlerin kuşaklar arası aktarımını sağlayan psikolojik atmosfer (Arslan,
2021) olarak nitelendirilir.
Mutluluk kavramına bakıldığında, aile kavramında olduğu gibi tek tür tanıma rastlamak
oldukça güçtür. Ele alındığı konuya göre biçimlenen mutluluk kavramı, bazılarının görüşüne
göre bireyin yaşamdan elde ettiği hazzı, refah düzeyini bünyesinde barındıran bir kavram iken
(Yinanç, Çevik, & Kantar, 2020) kişilerin yaşamlarında pozitif olguların negatif olgulara oranla
daha fazla karşılaşılması (Yeter, 2019) olarak ifade edilir. Öte yandan sosyal yaşamla
ilişkilendirilerek toplumda yaşanan olumlu duyguların bireyin yaşantısı ile ilişkisi olarak
(Şakırak, 2022) ele alınmıştır. Bir diğer tanımda ise mutluluğu, bireyin yaşama dair bakış açısı
ile ilişkili olduğu görülmüştür. (Murtezaoğlu, 2022). Mutluluğun yalnızca bireyi etkilemediği,
beraberinde topluma etki ettiği ifade edilmiştir (Önder, 2021). Felsefede insan mikrokosmos,
kâinat ise makrokosmos olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda bireyin ve toplumun birbirinden
ayrılamaz görünmez bağlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle bireyin aile
üyeleriyle olan ilişkisinin topluma yansımasından söz edilebilir (Kaplan, 2019).
Literatürde Turgut (2019) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada aile ikliminin cinsiyet
bağlamında değerlendirilmesi sonucunda kadınların erkeklere oranla aileleri ile yakından
ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Demir (2018) tarafından yapılan bir çalışmanın sonucunda
ise erkeklerin, kadınlara oranla aile işlev algısı düzeylerinin daha zayıf olduğu görülmüştür.
Daldaban (2021) tarafından yapılan çalışmaya göre aile ikliminin bireylerin eş seçimlerine
etkisine ilişkin anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Balkaya (2021) tarafından
gerçekleştirilen çalışmaya göre aile iklimi ile romantik ilişkilerdeki bağlanma türlerinin
yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Yılmaz (2017) çalışmasında ebeveyni birlikte olan
bireylerin, boşanmış ebeveyne sahip bireylere oranla aile iklimi ölçeği alt boyutu olan
kuşaklararası otorite düzeyleri daha yüksek sonuçlar vermiştir.
Mevcut çalışmalardan görüldüğü üzere aile ikliminin pek çok açıdan bireyin yaşamına etkisi
olduğu anlaşılmaktadır. Genel sistem kuramına bakıldığında her organizmanın alt ve üst
sistemle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda birey, aile, grup ve toplum ilişkisinin
birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu görülmektedir. (Acar & Acar, 2002, s. 2). Yapılan
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çalışmalara bakıldığında aile ikliminin bireylerin mutluluk düzeyleri ile ilişkisine dair yeterli
veri olmadığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak aile iklimi ve mutluluk ilişkisinin araştırılması
ve arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle bilime, buradan hareketle
topluma dair yapılabilecek çalışmalara katkı sağlaması beklenilmektedir.

2. YÖNTEM
2.1.Araştırma Deseni
Bu çalışmada aile iklimi ile mutluluk ölçeğinin ne düzeyde ilişkili olduğunu ortaya koymak
amaçlanması nedeniyle araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel modelde
gerçekleştirilmiştir.
2.2.Katılımcılar
Bu çalışma, 18-35 yaş aralığından oluşan katılımcılar üzerinden yürütülmüştür. Katılımcıların
205’i (%80,2) kadın, 53’ü (%19,8) erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların 33’ ü (%13)
lisansüstü, 193’ ü (%76,3) üniversite, 22’ si (%8,7) ortaöğretim, 5’ i (%2) ilkokul mezunundan
oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 23,24’ tür.
2.3.Veri Toplama Araçları
2.3.1. Aile İklimi Ölçeği: Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen ölçeği
Türkçeye Gönül, Işık-Baş ve Şahin- Acar (2018) tarafından geniş aileyi ve bu bağlamda nesiller
arası aile iklimi düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 1835 yaş aralığına uygulanmak üzere 8’i ters, 26’sı düz maddelerden oluşmaktadır. 5 dereceli
likert tipi (5= kesinlikle katılıyorum, 1= hiç katılmıyorum) ölçek kullanılmıştır. Ölçekten elde
edilebilecek en çok 140, en az puan ise 34 olarak bulunabilir. Açımlayıcı faktör analizi
yapılarak ölçeğin yapısı belirlenmiştir. Aile iklimi ölçeğinin 34 maddesi için Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .91 biçiminde bulunmuştur. Alt ölçekler değerlendirildiğinde ise aile içi
ilişkisellik boyutu α = .95, kuşaklar-arası otorite boyutu α = .87 ve bilişsel uyum alt ölçeği için
ise α = .87 biçiminde elde edilmiştir. Bununla birlikte diğer güvenirlik testine bakıldığında
ölçeğin alt boyutlarında madde-toplam korelasyonları ve madde çıktığında elde edilen alfa
değerlerine bakılmıştır (Gönül, Işık- Baş, & Şahin- Acar, 2018). Bu araştırmada katılımcılardan
elde edilen puanlara bağlı olarak aile iklimi ölçeği alt boyutlarından aile içi ilişkisellik boyutu
α= .93, kuşaklar arası otorite boyutu α= .76 ve bilişsel uyum alt boyutu α= .78 olarak
bulunmuştur. Elde edilen uyum değerleri, χ2 (df = 519, N = 447) = 1580.97, p <.001, χ2/df =
3.046, RMSEA = .068, GFI = .913, CFI = .918, NNFI = .942 biçiminde hesaplanmıştır.
Verilerin uyum düzeyinin yüksek olduğu kabul edilmiştir.
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2.3.2. Mutluluk Ölçeği: Katılımcıların mutluluk düzeylerini ölçmek amacıyla Demirci& Ekşi
(2018) tarafından geliştirilen Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 6 madde ve tek boyuttan
oluşmaktadır. 5 dereceli likert tipi (5= kesinlikle katılıyorum, 1= hiç katılmıyorum) ölçekten
oluşmaktadır. Ölçekten elde edilebilecek en az puan 6, en çok puan ise 30’ dur. Ölçeğin
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .83 olarak bulunmuştur. Ölçek 62 katılımcıya üç hafta
aralıkla yeniden uygulanmıştır. Bunun sonucunda ulaşılan test-tekrar test güvenirlik katsayısı
.73 olarak bulunmuştur. Madde analizi: Ölçek maddelerinin düzeltilmiş madde toplam puan
korelasyonları .45 ile .65 aralığında değişmektedir (Demirci & Ekşi, 2018). Bu araştırmada
katılımcılardan elde edilen puanlara bağlı olarak mutluluk ölçeği α= .87 olarak bulunmuştur.
Mutluluk ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen değerleri; χ2 (9, N = 450) = 23,83,
p <.001; CFI = .99; NFI = .98; NNFI = .98; SRMR = .029; RMSEA = .061 biçiminde
bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .49 ile .73 arasında değişmektedir. Bu vesile ile ölçeğin
uyum düzeyinin kabul edilebilir düzeyde olduğu gözlenmiştir.
Araştırmada bilgi formu hazırlanarak eğitim ve yaş düzeylerini belirlemek amacıyla
katılımcılara uygulanmıştır.
2.4. İşlem ve Verilerin İstatistiksel Analizi
Çalışmada verilerin toplanması amacıyla gerekli etik ve uygulama izinler alınmış ve
katılımcılara çalışmanın amacına ilişkin bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya gönüllü
olarak katılan katılımcılar ile ölçme araçları online olarak Google form üzerinden paylaşılarak
uygulanmıştır. Katılımcıların ölçme araçlarını yanıtlama süreleri genel itibariyle 8 dakika
olarak gözlenmiştir. Araştırma, toplamda 261 katılımcı üzerinde yapılmış olmasına karşılık 3
katılımcının çalışmaya yaş kriteri bağlamında uymadıkları tespit edilmiş ve bu katılımcıların
yanıtları puanlamaya dahil edilmemiştir. Toplanan verilerin analizi SPSS programı üzerinden
yapılmıştır. Verilerden elde edilen normallik değerleri doğrultusunda basıklık, çarpıklık
değerleri incelenmiştir. Aile iklimi ölçeği aile içi ilişkisellik alt boyutu basıklık değeri (.342),
çarpıklık değeri (-.591) olarak bulunmuştur. Aile iklimi ölçeği kuşaklar arası otorite alt boyutu
basıklık değeri (-.128), çarpıklık değeri (.138) olarak bulunmuştur. Aile iklimi ölçeği kuşaklar
arası otorite alt boyutu basıklık değeri (-.182), çarpıklık değeri (.492) olarak bulunmuştur.
Mutluluk ölçeği toplam puanlarında ise basıklık değeri (.854), çarpıklık (-.765) olarak
bulunmuştur. George ve Mallery’ e (2010) göre bu değerler -2.00 ile +2.00 aralığında değişirse
dağılım normal kabul edilmektedir. Bu nedenle verilerden elde edilen değer aralığı normal
olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda iki grup arasındaki anlamlı farklılığın bulunması için ttesti ve ikiden fazla grup ortalaması arasındaki anlamlı farklılıkların bulunması için tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada iki değişken arasındaki ilişkinin ortaya
konulmasında korelasyon analizi kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde ölçeklerin sırasıyla betimsel istatistikleri, korelasyon değerleri, ttesti analizi ve varyans analizi bulgularına yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan aile iklimi
ölçeği ve mutluluk ölçeği puanlarının betimsel istatistikleri çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Aile İkliminin Bireylerin Mutluluğu ile İlişkisine Yönelik Betimsel İstatistik
Çizelgesi

Ölçekler

Aile İ. Alt

Ölçekler

Ortalama

Standart sapma

Min.

Max.

A. İ. İ.

84,23

12,29

44,00

105,00

K. A. Otorite

20,31

5,01

8,00

35,00

B. Uyum

18,94

4,14

6,00

27,00

Mutluluk

22,92

4,25

7,00

30,00

Çizelge 1’ de görüldüğü üzere aile iklimi ölçeği alt boyutu olan aile içi ilişkisellik ölçek puan ortalaması
84,23’ tür. Ölçekten en az puan 44, en çok puan ise 105 olarak elde edilmiştir. Aile iklimi ölçeği alt
boyutlarından kuşaklar arası otorite ölçek puan ortalaması 20,31 olarak bulunmuştur. Ölçekten en az
puan 8, en çok puan ise 35 olarak bulunmuştur. Aile iklimi ölçeği alt boyutlarından bilişsel uyum
ölçeğinin puan ortalaması 18,94 olarak bulunmuştur. Ölçekten en az puan 6, en çok puan ise 27 olarak
bulunmuştur.

Çizelge 2. Aile İklimi Ölçeği ve Mutluluk Ölçeği Korelasyon Değerleri
Değişkenler
1.A. İ. İ.
2.K. A. Otorite
3.B. Uyum
4.Mutluluk

1.

2.

3.

4.

--.155*
.535**
.339**

--.007
.009

-.306**

--

**p<0.01, Ortalama ve Standart Sapma
Çizelge 2’de görüldüğü üzere, aile iklimi ölçeği alt boyutlarından aile içi ilişkisellik ile kuşaklar arası
otorite (r=-.155 <.01) negatif, bilişsel uyum (r=-. 535) ve mutluluk ölçeği (r=-.339) puanları arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenmektedir. Son olarak aile iklimi ölçeği alt boyutları ile mutluluk
ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.
Katılımcıların aile iklimi ölçeğinden elde ettiği puanların iki değişken ortalamaları arasındaki farkların
anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan T testinin sonuçlarına çizelge 3’te yer verilmiştir.

Çizelge 3. Aile İkliminin Bireylerin Mutluluğu ile İlişkisinin Cinsiyete Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığına Yönelik Verilerin Bağımsız Örneklem T Testi ile İncelenmesi
A. İ. İ.
K. Otorite
B. Uyum
Mutluluk

Cinsiyet
Kadın

N
205

X±S
84,39±12,37

Sd
256

t
,417

p
,677

Erkek
Kadın

53
205

83,60±12,07
20,10±4,92

256

1,36

,175

Erkek

53

21,15±5,28

Kadın
Erkek
Kadın

205
53
205

18,85±4,24
19,30±3,76
22,98±4,17

256

,701

,484

256

,466

,641

Erkek

53

22,67±4,55
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Çizelge 3’ te görüldüğü gibi katılımcıların aile iklimi ölçeğinin alt ölçeklerinden aile içi ilişkisellik
puanları, cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir [t (256) = .417, p>0,5]. Elde edilen
sonuçlara göre kadınların aile içi ilişkisellik puanları (x= 84.39) erkeklerden (x= 83.60) daha yüksektir.
Aile iklimi ölçeğinin alt boyutundan kuşaklar arası otorite puanları cinsiyet bağlamında anlamlı
farklılıklar göstermemektedir [t (256) = 1.36, p> 0,5]. Elde edilen sonuçlara göre kadınların kuşaklar
arası otorite puanları (x= 20.10) erkeklerden (x= 21.15) düşüktür. Aile iklimi alt ölçekleri arasından,
bilişsel uyum ölçeği puanları cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir [t (256) = .701,
p<0,5]. Elde edilen sonuçlara göre kadınların bilişsel uyum puanları (x= 18.85) erkeklerden (x= 19.30)
daha düşüktür. Mutluluk ölçeği puanları cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir [t
(256) = .466, p<0,5]. Elde edilen sonuçlara göre kadınların mutluluk ölçek puanları (x= 22.98)
erkeklerden (x= 22.67) daha yüksektir.
Katılımcıların aile iklimi ölçeğinden elde edilen puanların ikiden fazla değişken ortalamaları arasındaki
farkların anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan eğitim ve yaş düzeyi bağlamında tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) sonuçlarına çizelge 4 ve 5’te yer verilmiştir.

Çizelge 4. Aile İklimi ve Mutluluk Ölçeklerinden Elde Edilen Puanların Eğitim Düzeyine
Göre Anova Sonuçları
Değişkenler

𝐗± S

N

VK

KT

sd.

Kare,

f

p

2,63

,074

Mutluluk

B. Uyum

K. A. Otorite

A. İ. İ.

Ortal.
İ.-Öğretim

27

83,81±7,68

G.A.

784,678

2

392,339

Lisans

193

83,46±13,01

G.İ.

38037,368

255

149,166

Lisansüstü

38

88,42±10,39

T.

38822,047

257

İ.-Öğretim

27

22,70±4,42

G.A.

182,416

2

91,208

Lisans

193

20,13±5,24

G.İ.

6275,522

255

24,610

Lisansüstü

38

19,55±3,60

T.

6457,938

257

İ.-Öğretim

27

19,44±2,95

G.A.

110,831

2

55,416

Lisans

193

18,59±4,23

G.İ.

4304,409

255

16,880

Lisansüstü

38

20,39±4,14

T.

4415,240

257

İ.-Öğretim

27

23,37±4,43

G.A.

14,047

2

7,024

Lisans

193

22,78±4,21

G.İ.

4632,402

255

18,166

Lisansüstü

38

23,28±4,35

T.

4646,450

257

3,70

,026

3,28

,039

,38

,680

Gruplar arasında anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek amacıyla yapılan
scheffe testi sonucu bağlamında aile iklimi ölçeği, aile içi ilişkisellik alt boyutu puanları katılımcıların
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eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir [f (2-255) = 2.63, p> 0.1]. Aile iklimi ölçeği
kuşaklar arası otorite boyutu, katılımcıların eğitim seviyelerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir
[f (2- 255) = 3.70, p<.01]. Aile iklimi ölçeği kapsamında bilişsel uyum boyutu, katılımcıların eğitim
düzeylerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [f (2- 255) = 3.28, p<.01]. Son olarak mutluluk
ölçeği puanları, katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında anlamlı farklılıklar göstermemektedir [f
(2-255) = .38 p> 0.1].

Tablo 5. Aile İklimi ve Mutluluk Ölçeklerinden Elde Edilen Puanların Yaş Düzeyine Göre
Anova Sonuçları
Değişkenler

N

𝐗±𝐒

VK

KT

sd

Kare.

f

p

1,84

,160

7,05

,001

,65

,520

1,34

,263

Mutluluk

B. Uyum

K.A. Otorite

A. İ. İ.

Ortal.
18-22

83

82,18±13,1

G.A.

553,958

2

276,979

23-26

97

84,78±11,9

G.İ.

38268,08

255

150,071

27-35

78

85,73±11,6

T.

38822,04

257

18-22

83

21,97±5,23

G.A.

338,475

2

169,238

23-26

97

19,62±4,99

G.İ.

6119,463

255

23,998

27-35

78

19,41±4,38

T.

6457,938

257

18-22

83

18,53±4,55

G.A.

22,565

2

11,282

23-26

97

19,06±3,90

G.İ.

4392,675

255

17,226

27-35

78

19,24±3,99

T.

4415,240

257

18-22

83

22,57±4,71

G.A.

48,449

2

24,224

23-26

97

22,69±4,32

G.İ.

4598,001

255

18,031

27-35

78

23,57±3,56

T.

4646,450

257

Gruplar arasında anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için yapılan scheffe
testi sonucuna göre aile iklimi ölçeği, aile içi ilişkisellik alt boyutunun puanları katılımcıların yaş
düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir [f (2-255) = 1.84, p> 0.1]. Aile iklimi ölçeği
kapsamında kuşaklar arası otorite boyutu, katılımcıların yaş düzeylerine göre anlamlı farklılıklar
görülmemektedir. [f (2- 255) = 7.05, p<.01]. Gruplar arasındaki farklılığın hangi yaş düzeyinde olduğu
incelendiğinde sırasıyla 18-22 yaş aralığında (𝑥̅ =21.97), 23-26 yaş aralığında (𝑥̅ = 19.62), 27-35 yaş
aralığında (𝑥̅ = 19.41) olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle yaş düzeyi arttıkça, kuşaklar arası
otorite düşmektedir. Aile iklimi ölçeği kapsamında bilişsel uyum boyutu katılımcıların yaş düzeylerine
göre anlamlı farklılıklar görülmemektedir [f (2-255) = 1.34, p> 0.1]. Mutluluk ölçeği puanları,
katılımcıların yaş düzeyleri bağlamında anlamlı farklılıklar görülmemektedir.
Aile iklimi alt ölçek puanlarının mutluluğu yordamasına yönelik regresyon analizi sonuçlarına çizelge
6’da yer verilmiştir.
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Çizelge 6. Katılımcıların Aile iklimi Alt Ölçek Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken

İkil.

Kısmı.

,000

,339

,223

,838

,403

,009

,053

2,456

,015

,306

,152

Stand.
Hata
2,146

ß

Sabit

B
11,312

t
5,271

p
,000

A. İ.İ.

,088

,024

,256

3,651

K. Otorite

,042

,050

,050

B. Uyum

,174

,071

,170

R= .37 R²= .14
F (3-254) =13.69 P=.000
Aile içi ilişkisellik, kuşaklararası otorite bilişsel uyum davranışları birlikte katılımcıların mutluluğu ile
anlamlı ilişkiler göstermektedir (R=0.37, R²=0.14, p<0.001). Adı geçen üç değişken birlikte mutluluk
düzeyindeki varyansın sadece %14’ünü açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına (ß) göre, yordayıcı değişkenlerin mutluluk üzerindeki göreli
önem sırası; Aile içi İlişkisellik, Bilişsel Uyum, kuşaklararası otoritedir. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, kuşaklararası otoritenin mutluluğa ilişkin anlamlı
bir yordayıcı olmadığı görülmektedir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER

Bu araştırmanın temel amacı, aile ikliminin bireylerin mutluluğu ile ilişkisinin katılımcıların
cinsiyet, eğitim ve yaş düzeyleri bağlamında incelenmesidir. Araştırmadan elde edilen verilere
göre aile iklimi ölçeği ile mutluluk ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
bulunmaktadır. Buradan hareketle aile içi ilişkilerin bireylerin mutluluğunu etkilediği
söylenebilir. Şahin (2021) tarafından yapılan bir çalışmaya göre ebeveyn tutumlarının
çocukların özellikle ev içerisinde kendilerine yaklaşımları bağlamında mutluluk düzeylerini
etkilediğine dair sonuçlara ulaşılmıştır.
Aile iklimi ve mutluluk ölçekleri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Bu
sonuca göre mutluluğu etkileyen pek çok faktörün bulunması, ailenin yerinin ve öneminin her
cinsiyet için aynı düzeyde öneme sahip olduğu varsayımı ile ilişkilendirilebilir. Literatüre
bakıldığında çalışmadan elde edilen bulgulara benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Akpınar
(2021)’ın ve Daldaban (2021)’ın çalışmalarında aile ikliminin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Turgut (2019) tarafından yapılan çalışmaya göre aile
iklimi alt boyutu olan bilişsel uyum cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Balkaya
(2021) tarafından yapılan çalışmaya göre aile iklimi ölçeği sonuçları cinsiyete göre anlamlı
farklılıklar göstermemektedir.
Aile iklimi ve mutluluk ölçekleri eğitim düzeyi bağlamında incelendiğinde aile iklimi alt
boyutlarından aile içi ilişkisellik ile eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılık görülmemektedir.
Bu durum da katılımcı sayısının yetersiz kalması ile ilişkilendirilebilir. Aile iklimi alt
boyutlarından kuşaklar arası otorite ile eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılık görülmektedir.
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Analiz sonucuna göre lisansüstü düzeyindeki katılımcıların kuşaklar arası otorite sonucu ilk ve
ortaöğretim düzeyinden daha düşük olarak bulunmuştur. Bu bağlamda eğitim seviyesinin
artması ile kuşaklar arası otorite oranının düşmesi beklenen bir sonuç olarak
değerlendirilmektedir. Eğitim seviyesi artan kişilerin, bireyselleşmenin önemini kavradığı
varsayılabilir ve basmakalıp kuralları sorgulamadan kabul etmeye daha az eğilimli oldukları
söylenebilir. Karadağ (2021) tarafından yapılan bir çalışmaya göre eğitim düzeyinin artması ile
aile içinde olumlu ilişkilerin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Kartal (2018) tarafından yapılan bir
çalışmaya göre anne eğitim düzeyinin artması ile çocuğun akademik başarısının arttığı ve aile
içi ilişkilerin güçlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Kahraman (2020) tarafından yapılan bir
çalışmaya göre ebeveyn eğitim düzeyi yüksek olan çocukların öz- şefkat ve mutluluk
bağlamında sonuçları eğitim düzeyi düşük ebeveynlere oranla daha yüksek bulunmuştur. Özşefkatin eğitimle sonradan öğrenilebilir bir beceri olması ile ilişkilendirilerek çocukların
yaşanan zorluklar karşısında kendilerine yönelik daha merhametli ve mutlu oldukları
düşünülmüştür.
Aile iklimi ölçeğinin son alt boyutu olan bilişsel uyum ile eğitim düzeyi arasında anlamlı
farklılık görülmektedir. Lisansüstü düzeyindeki katılımcıların bilişsel uyum sonucu ilk- orta
öğretim ve lisans düzeyindeki katılımcılardan yüksek olarak bulunmuştur. Bu bağlamda eğitim
düzeyi arttıkça bilişsel uyum oranının yükseldiği düşünülmektedir. Literatüre bakıldığında bu
sonuca ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mutluluk ölçeği, eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılıklar göstermemektedir. Bu durum ise mutluluğu etkileyen pek çok faktörün olabileceği
varsayımı ile değerlendirilebilir. Daldaban (2021)’ın çalışmasına göre aile iklimi ölçeği yaş
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
Aile iklimi ölçeği alt boyutlarından aile içi ilişkisellik, yaş düzeyine göre anlamlı farklılıklar
göstermemektedir. Aile iklimi alt boyutlarından kuşaklar arası otorite yaş düzeyine göre
anlamlı farklılıklar göstermektedir. 18-22 yaş aralığında kuşaklar arası otorite oranı 23-26 ve
27-35 yaş aralığına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum yaş ortalaması düşük olan
katılımcıların ekonomik özgürlük, ergenlik süreci, eğitim hayatına devam etme gibi faktörlerle
ilişkilendirildiğinde otoriteye daha bağlı olmaları beklenen bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Yaş düzeyi yüksek olan bireylerin sosyo- ekonomik açıdan bağımsız
olmaları yönüyle kuşaklar arası otoriteye daha az bağlı oldukları kanaatine varılabilir.
Literatüre bakıldığında bu duruma ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. Aile iklimi ölçeği alt
boyutlarından bilişsel uyum yaş düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Mutluluk
ölçeği yaş düzeyi bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Bilişsel uyum bağlamında
yapılan çalışmalar incelendiğinde aile içi uyumun yüksek düzeyde görüldüğü ilişkilerde
çocukların depresif ruh hali ve stresle mücadele düzeylerinin de doğru orantıda yükseldiği
sonucuna ulaşılmıştır (Dwairy & Achoui, 2010).
Yapılan regresyon analizi sonucuna göre aile içi ilişkisellik ve bilişsel uyumun mutluluk ile
yakından ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun beraberinde kuşaklar arası otoritenin
mutluluk ile anlamlı bir ilişki ortaya koymaması da bu durumu desteklemektedir. Demokratik
yapıda olmayan ailelere bakıldığında aile içi ilişkinin ve mutluluk seviyesinin daha düşük
düzeyde olduğu sonuçları ile karşılaşılması beklenmektedir. Sarıcı (2016) tarafından yapılan
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bir çalışmaya göre liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin başarısında artış oranının
aile içi ilişki ile doğru orantıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular incelendiğinde çalışmanın, geçmişte yapılan
çalışmalar ile benzer sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda mutluluk ve aile
iklimi ölçeklerinden elde edilen puanların cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermediği
saptanmıştır. Aile iklimi ve mutluluk ölçekleri yaş bağlamında incelendiğinde anlamlı
farklılıklar göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Aile iklimi ve mutluluk ölçekleri eğitim düzeyi
bağlamında incelendiğinde kuşaklar arası otorite, bilişsel uyum ve mutluluk puanlarında
anlamlı farklılıklar görülmüştür. Geneli itibariyle elde edilen bulgular ve literatür taramasının
sonucunda eğitim düzeyinin artması ailede mutluluğu ve aile içi ilişkileri olumlu yönde
etkilediği düşünülmüştür.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ailelerin eğitim düzeylerinin artması, evlilik öncesi
eğitim programlarına katılım ebeveyn- çocuk ilişkisini ve eşler arasındaki ilişkileri olumlu
yönde etkilediği söylenebilir (Kahraman, 2020). Elde edilen sonuçlara göre toplum refahının
aile ile yakından ilişkili olduğu varsayımı ile eğitimin her yaş grubu ve cinsiyet için ulaşılabilir
olması ve desteklenmesi son derece önemli görülmektedir. Evlilik öncesi psikolojik danışma
hizmetinin devlet kurumları, belediyeler, halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenmesi ve
ücretsiz biçimde yaygınlaştırılması önerilebilir. Araştırma bulguları değerlendirmesinde ise
verilerin online platform üzerinden toplanması kısa sürede çeşitli katılımcı kitlesine ulaşımı
mümkün kılmaktadır. Çalışmanın iki değişkenden oluşması yönüyle değerlendirildiğinde konu
hakkında geniş kapsamlı çalışmalar yapılabilmesi için farklı değişkenler (evli-bekar, ebeveyn
evlenme türü, kadının çalışmasına eşin bakış açısı veya benlik saygısı gibi) dahil edilerek daha
geniş katılımcı kitlesine ulaşarak, cinsiyet katılım oranını dengeli tutarak daha kapsamlı bir
çalışma elde edilebilir. Aile iklimini detaylı ele alabilmek için daha ayrıntılı ve geniş kitleden
oluşan çalışmalar yapılabilir.
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ABSTRACT
Physical and social characteristics of their neighborhoods, influence children’s daily local
experiences and, thus, their physical, social, cognitive and psychological development. This
case study investigates how parents of young (7-12 ages) and old children (13-18 ages, or
teenagers) of the same neighborhoods use and perceive local open-green spaces for their
children. If any, how do these perceptions differ between these two groups of parents?
Additionally, are there any neighborhood-based differences shaping parents’ perceptions? To
investigate these questions, we selected two neighborhoods among those with the child
percentages higher than the city average in Izmir. Also, the selected neighborhood in Aliağa
district has a high and the one in Menemen has a low percentage of “high education level.”
Since Turkey does not have a comparable data about the income level of neighborhoods, we
take the education level of neighborhoods as parallel to their income level and expect that lowincome neighborhoods have less access to adequate, well-maintained and safe open and green
spaces for children. The selected neighborhoods have different number and size of open-green
spaces (mainly, parks and walkways), buildings with yards, commercial activities and schools.
To gather study data, we sent printed surveys to the parents of 1st-5th and 6th-12th grade students
in the local schools with the permission of the Ministry of Education. From parents of 7-12 ages
and 13-18 ages, we got 112 and 115 responses in Aliağa and 83 and 55 responses in Menemen.
The study data is analyzed with the descriptive and regression analysis. The results underline
some individual (age and gender), household and neighborhood characteristics as significant
determinants for the differences between the parents use and perception of open-green spaces.
Keywords: Children, teenagers, open-green spaces, parental perceptions, neighborhood
attributes
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1. INTRODUCTION
Similar benefits of using particularly open-green spaces (e.g., streets, parks, sport fields and
building yards) are well recognized for all age groups’ but more for children’s wellbeing.
Children's outdoor use is important for their healthy development and varies according to many
factors. Among these factors, there are personal characteristics, household, house, and
neighborhood characteristics (Bozkurt et al., 2019; Van Hecke et al., 2016; Zhang et al., 2022).
Yet the availability and the quality of open-green spaces differ among the neighborhoods, which
can sometimes cause spatial inequalities. In addition, differences concerning their age groups
also influence their experiences in open spaces. Given that the childhood extends from the ages
of 0 to 17, the parental guidance with control of children in open-green spaces (that is, “outside”
home) vary according to the child’s age. Although every individual up to the age of 17 is
considered a child, different age groups of children have different needs in open spaces. While
children and babies up to the age of 7 need parental care, as their age increases, they also spend
time alone in open areas, independent of family control and supervision. As children gets older,
their parental dependency in their daily activities decrease, which can show differences also
according gender of the child and parents’ habits of open space usage.
As a part of a research project in İzmir1, this study seeks to answer to the question of how the
parents of different age groups living in the same neighborhood use and perceive open space
and investigates how these characteristics change when the neighborhood changes. For this
purpose, first of all, the parents of the 7-12 age group (young children) and the 13-18 age group
(teenagers) in the same neighborhood were compared, and then the two selected neighborhoods
in Menemen and Aliağa were compared.
2. STUDY SITE AND METHODOLOGY
To answer the research question, first of all, data were collected using a survey. For this
purpose, questionnaire printouts were given to the students in the 1st-5th and 6th-12th grade
classes in order to take them to their parents. In order to do this, permission was obtained from
the Ministry of Education. This survey is performed in 12 neighborhoods from various
geographical regions of İzmir (see the map on the left of Figure 1).
Besides those about the parents’ use and perception of open-green spaces, we had survey
questions about household characteristics (including income, car ownership, household size and
family problems), house characteristics (e.g. house with garden, separate room for child), and
individual characteristics (such as household income level and age, education, gender of parents
and children). The study data is analyzed with the descriptive and regression analysis. The
results were used in correlation and regression analysis.

TÜBİTAK 1001 Project, No. 119K336, “Improving Living Environments according to Child Development and
Care: Accessibity and Usage Of Open Spaces by Children in Izmir”
1
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Figure 1. Location of the study sites (produced by authors on ESRI basemaps)

Besides, two neighborhoods (Aliağa and Menemen) are selected and analyzed in detail. From
parents of 7-12 ages and 13-18 ages, we got 112 and 115 responses in Aliağa and 83 and 55
responses in Menemen. The neighborhoods where the study takes place are located in
Menemen and Aliağa districts located in the northern part of İzmir (Figure 1). The selected
neighborhoods have child percentages higher than the city average in İzmir. Also, the selected
neighborhood in Aliağa district has a high and the one in Menemen has a low percentage of
“high education level.” Since Turkey does not have a comparable data about the income level
of neighborhoods, we take the education level of neighborhoods as parallel to their income level
and expect that low-income neighborhoods have less access to adequate, well-maintained and
safe open and green spaces for children. The selected neighborhoods have different number and
size of open-green spaces (mainly, parks and walkways), buildings with yards, commercial
activities and schools. While the neighborhood in Menemen has four parks, the neighborhood
in Aliağa has nine parks (Figure 2).

Figure 2. Parks in two neighborhoods (in Aliağa and Menemen) (produced by authors
on ESRI basemaps)
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Parents’ individual and household characteristics:
We run correlation analysis of the project data with 1407 parents of young children (7-12 ages)
and 854 parents of teenagers (13-18 ages). Accordingly, for parents with young children and
the parents of teenagers, the household income have positive correlations with other individual,
household and neighborhood attributes. Commonly, those parents with higher household
income levels live in neighborhoods with higher education levels. They have higher education
levels and work at a job. Their household sizes are small and have fewer children but more
workers. They live in the dwellings with a garden and a separate room for their child. The
opposite conditions apply to the parents with lower household income levels. Also, for parents
with young children, lower household income correlates positively with young children’s
walking to school.
The comparison of these results with two parent groups in two selected neighborhoods shows
varieties. Firstly, the results of Aliağa and then Menemen are presented below. The first graph
in Figure 3 shows the education level among the respondents in Aliağa. The highest percentage
of parents of young children (7-12 ages) (40,3%) is completed master/phd degree, while the
highest percentage of parents of teenagers (13-18 ages) (47.76%) is graduated from university.
The second highest value is the university degree for parents of 7-12 years olds (37,29%) and
the master/phd degree for parents of 13-18 years olds (37.2%) in Aliağa.
The same figure includes a graph that shows 41,9% of the respondents in Aliağa (7-12) have
three times the minimum wage. The second value is twice the minimum wage %16,0 in Aliağa
(7-12). For the parents of teenagers in Aliağa three times the minimum wage is the first value
with 28,7% and the second value is above 4 times the minimum wage (23,4%). The rate of
home ownership is the highest in Aliağa for both parents of young chidren (62,5%) and parents
of teenagers (70,4%). Car ownership is high in Aliağa in both age groups. While 61,6% of
parents of young children have cars, the rate is 41,7% for respondent parents of teenagers.
According to the survey responses, the number of people living in the house is between 1 and
5 for young children in Aliağa with 93,7% and teenagers with 92,1%. Of the respondents, 45,5%
of 7-12 years old children and 41,7% of teenagers in Aliağa have lived 5 years or less in their
current home. The second highest value is 6 to 10 years with 34,8 percent for young children
and 31,3% for teenagers in Aliağa. Of the parents of young children, 36,6% in Aliağa have
communal gardens. This rate is lower than parents of teenagers in Aliağa (38.1%). The second
value is residential garden in Aliağa with 18,3% of young children and 18,4% of teenagers
(Figure 3).
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Figure 3. Parents’ individual and household characteristics in Aliağa

Figure 4 shows individual and household characteristics of parents of young children and
teenagers in Menemen. The last school degree of most of the parents in Menemen is primary
school (42,9% and 45,4% for parents of young children and teenagers, respectively) and
followed by the secondary/high school (32,9% and 18,1% for parents of young children and
teenagers, respectively). The monthly household income of 68% of the parents of both groups
is below the minimum wage or minimum wage.
The rate of home ownership is 48,1% for parents of young children and 63,6% for parents of
teenagers. Tenants are 28,9% and 30,9% for parents of young children and teenagers,
respectively. While 27,7% of parents of young children have cars in Menemen, 41,8% of
parents of teenagers have cars in the same neighborhood. According to the answers, the number
of people living in the house is between 1 and 5 for 53,0% of 7-12 years old children and 47,2%
of 13-18 years old children. The second highest value is 6 and 8 people with 37,3% in for young
chidren and 45,4% for teenagers in Menemen. Of the respondents, 26,5% of young children in
Menemen have lived 5 years or less in their current home. The second value is 6 to 10 years
with 20,4% for young children. For parents of teenagers, the first value is 0 to 5 years and 6 to
10 years with 23,6%. As seen in Figure 4, 22.7% of parent of young children have residential
garden while 44.3% of them have no facilities in Menemen. Of the respondent parents of
teenagers, 46,4% have residential gardens and 29,5% have communal gardens in Menemen
(Figure 4).
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Figure 4. Parents’ individual and household characteristics in Menemen

3.2 Parents' Characteristics of using and perceiving open-green spaces:
According to regression analysis, for both groups of parents, parents living in the houses with
gardens tend to use more green spaces (gardens and parks), whereas those without garden use
streets and door-steps more. For parents of 13-18 years old children, additionaly, living in the
neighborhoods with higher education levels affect positively their use of green spaces (gardens
and parks). Both groups of parents visit their most used open spaces less frequently, when their
household income level (parents 13-18) or their neighborhood’s education level (parent 7-12)
increase. However, their duration of stay in their most used open spaces increase for single
parents in both parent groups. Additionally, this time increase for the parents of 13-18 when
they work at a job or live in crowded households and for the parents of 7-12 with higher income
level.
Overall, these suggest that parents with higher household income level or in neighborhoods
with higher education level visit more green spaces (garden and parks) but less often and for
longer stay. The opposite applies for those parents with lower income level and in
neighborhoods with lower education level. While the lower income parents use more streets
and door-steps, understandably, their walking duration to open spaces decreases.
When we look at these characteristics in Aliağa and Menemen cases, we see similar results.
Figures 5 and 6 show these results for Aliağa while the following two figures are for Menemen.
Apart from the house, the most used open space was the gardens of apartments, buildings, and
sites. The percentage is 33.4% for parents of young children and 63,2% for parents of teenagers.
The second highest value is park and children's playgrounds, which has the same percentage
(28%) for parents of 7-12 years olds. The same situation is valid for parents of teenagers in
Aliağa with a rate of 10,1%.
According to the answers, the highest value for how often they spend time in these areas belongs
to 1-3 per week for both parent groups (63.3% of parents of young children and 47.7% of
parents of teenagers). The second highest value belongs to everyday with 33% for both parent
groups. When we look at how much time they spend in these areas, 38.3% of parents of young
children spend 1-2 hours in Aliağa. This value is followed by 3-4 hours with 24.1%. For parents
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of teenagers in Aliağa, the highest value belongs to 1-2 hours with 36.5%, while the second
highest value belongs to 1 min-59 min with 27.8% (Figure 5).
It takes a short time to access these areas for parents of young children in Aliağa. 41.0% access
these areas within 3-5 minutes and 21,4% reach these areas around 15-30 minutes. The situation
is different for parents of teenagers in Aliağa. The highest value with 26.9% belongs to around
30-60 minutes. The second highest value belongs to 3-5 minutes with 23.5%.

Figure 5. Parents’ Characteristics of using and perceiving open-green spaces in Aliağa

A stronger perception about the benefits of green spaces for their children positively affects
both groups of parents with their habits of open space usages. Strength of this perception leads
the parents for 7-12 to use more garden and parks and the parents for 13-18 to use more often
such open-green spaces. Also, with a weaker perception about the “dangers outside versus
safety of home”, the parents for 7-12 stay longer outside spaces.
The most of the parents of both children age groups spend their time in these areas with their
children (81,2% for young children and 66% for teenagers) in Aliağa (Figure 6). Parents of
young children use these areas for their children to play with a higher rate (49,4%) than the
parents of teenagers (5%). The purpose of using these areas with the highest percentage for
parents of teenagers is touring and strolling (55,8%). While 71.4% of parents of young children
in Aliağa think that they use the open green spaces adequately, 55.4% of parents of teenagers
in Aliağa think that they cannot use them adequately. The reason for not using open green areas
enough has the highest value in both age groups with the response “I don't have enough time”
(18,7% and 30,5% for parents of young children and teenagers, respectively). While the second
highest value belongs to parents of young children with the response “I don't find it clean and
well maintained” with 17,8%, it is “I prefer to spend time at home” with 25,1% of parents of
teenagers (Figure 6).
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Figure 6. Parents’ Characteristics of using and perceiving open-green spaces in Aliağa (cont.)

Similar to Aliağa, the most used open space in Menemen was the gardens of apartments,
buildings, and sites for both parent groups (Figure 7). The percentage is 30.7% for parents of
young children and 46,8 for parents of teenagers. The second highest value was of the response
“door front” for both groups (22.4% and 15,9% for parents of children of 7-12 and 13-18 ages,
respectively). Parents of young children use these open spaces 1-3 per week (44,5%) and
everyday (43,3%), while parents of teenagers use them everyday (46,2%) and 1-3 per week
(35,1%). Of parents in Menemen, approximately 36% spend less than one hour in these areas
and nearly 20-21% of them spend 1-2 hours there.
When we look at how much time they spend in these areas, 36,1% spend 1 min-59 min in
Menemen (7-12) . This value is followed by 1-2 hours with 21,6%. In Menemen (13-18), the
highest value belongs to 1 min-59 min hours with 36.3%, while the second highest value
belongs to 1-2 hours with 20%. It takes 3-5 minutes to access these areas for 49,4% of parents
of young children and 44,5% of parents of teenagers. While 14,4% of parents of young children
told that it takes 15-30 minutes, 27,2% of parents of teenagers had the same response (Figure
7).

Figure 7. Parents’ Characteristics of using and perceiving open-green spaces in Menemen
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Figure 8 shows that both parent groups in Menemen spend their most time in open spaces with
their children with percentages of 72,2% and 61,8% for young children and teenagers,
respectively. Parents’ purpose for going to open spaces differ based on their child’s age group.
While parents of young children go to these places for their kids to play in 47,4%, only 21,2%
of parents of teenagers have the same aim. Parents of teenagers prefer open spaces for relaxing
and having rest (27,2%), and touring and scrolling (26,2%).
While 60.2% of parents of 7-12 years old children in Menemen think that they cannot use the
open green spaces adequately, 63.6% of teenagers’ parents in Menemen think that they cannot
use them adequately. The reasons of not using open spaces enough have highest percentages in
responses “I don't find it clean and well maintained”, “I don't have enough time”, and “I prefer
to spend time at home” for both parent groups in Menemen (Figure 8).

Figure 8. Parents’ Characteristics of using and perceiving open-green spaces in Menemen (cont.)

4. CONCLUSION
This study focuses on the parents’ characteristics of using and perceiving open spaces and
compares these characteristics for parents of young children to parents of teenagers. In addition,
it compares the findings in two neighborhoods in Aliağa and Menemen.
The neighborhood in Menemen has relatively low household income level, low education level,
low homeownership, low car ownership, and longer years of living in their current homes
compared to the neighborhood in Aliağa. In both neighborhoods, parents of teenagers have
higher household income levels than parents of young children.
Parents of both age groups in both neighborhoods use gardens of their apartments or buildings
the most. The percentages of parents using parks and children playgrounds are higher in Aliağa
than Menemen, while the percentages of using streets and door fronts are higher in Menemen
than Aliağa. In both neighborhoods, parents of young children use parks and children
playgrounds more than the parents of teenagers.
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Parents of young children go to open spaces closer to their home and stay for shorter periods of
time than parents of adolescents. The rate of going to open areas every day is higher in
Menemen than in Aliağa. Parents of both age groups (7-12 and 13-18) use open spaces mostly
with their children in both neighborhoods. Parents of young children use open spaces for their
kids to play more than the parents of teenagers in both Aliağa and Menemen.
The percentages of parents who think that they use the public open spaces in their neighborhood
adequately are more in Menemen than in Aliağa. The cleanliness and maintenance problems
has higher percentages for the reason for not using open spaces enough in Menemen than in
Aliağa. Parents’ characteristics of using and perceiving open spaces vary based on the
differences in characteristics of individuals, households, houses, neighborhoods, and also the
age groups of their children. Instead of suggesting open spaces of standard type and size for
each neighborhood, it is important to consider these differences as a richness and to be taken
into account in open space planning and design studies.
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ABSTRACT
This study suggests to use geographic information system (GIS, a computer-based platform) to
gather data about children’s outdoor experiences during the researcher’s face-to-face
interactions with children. With its attribute table for surveys and multiple mappings geocoded
with real data, GIS provides an opportunity to develop survey-based spatial maps of people in
all age groups. Besides, it has tools to deploy customized symbols at the surveys with children
whose spatial recognition can be reflected better by visuals. This study describes a GIS-based
spatial mapping with the total of 63 children at the ages of 9-12 in a neighborhood of Konak
district (Izmir, Turkey). To complete the fieldwork with the 4th and 5th grade students at local
schools, we got the permission from the Ministry of Education. Each student worked with a
researcher and responded to a survey about the kind of neighborhood attributes (with built
environment, natural environment, people in age groups, animals, recreational, transportations)
they know/see and their (dis)likes around their home and on the way between home and school.
Also, they were asked to locate each of their responses on a digital (GIS) map that shows the
location and surrounding of their school and their home. To analyze the data, this study used
descriptive statics to compare whether and how the responses show gender differences with
recognition of neighborhood attributes. Also, we compared these individual spatial maps with
the current plan of the neighborhood with commercial areas, open-green spaces and roads. The
results suggest new ways of looking at the neighborhoods from the eyes of the children.
Keywords: Children, spatial mapping, methods for child studies, neighborhood attributes,
geographic information system
1. INTRODUCTION
Young school children (7-12 ages in Turkey) spend a considerable time at their school and
home surroundings. Home, school, and outdoor activities take up an important part of the time
that young children spend in their daily lives in Turkey. The physical, natural and social
environmental features they encounter during the journey between school and home and daily
outdoor activities affect their perception of the city. Through their school trip and daily outdoor
experiences, they develop their recognition of physical (e.g., buildings, roads, vehicles), natural
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(trees, animals, sky-sun) and social (children, adults, elderly) attributes of urban space and their
sense of safety, fear, comfort or other notions for daily survival.
Meanwhile, when gathering data about children’s urban experiences, the studies usually deploy
some traditional tools (such as survey with children or their parents) that sometimes lack
abilities to compare data about the spatial experiences of children.To understand the perceptions
and experiences of children in the city and in open spaces, research usually uses survey-based
traditional tools. However, comparing spatial experience data in such studies may be limited.
Instead of these tools, the tendency to GIS-based studies has increased recently (such as Chen
et al., 2011). In such studies, observations of children are recorded in fieldworks in certain open
spaces and maps are produced to understand the behaviors of children (such as Bozkurt et al.,
2019; Zhang et al., 2022). Another way of utilizing GIS tools produce space-time path based
clustering patterns (Chen et al., 2011). Beyond that, participatory and qualitative GIS studies
include the stakeholders in the mapping process through an interactive process (such as Wridt,
2010). In this way, it is ensured that the spatial data is marked directly instead of being
described. This method allows participants to express themselves and simplifies the process of
automatic mapping of data. Such processes produce dialogues between researchers and
residents and also offers the potential to produce interventions to promote physical activity in
neighborhoods (Wridt, 2010). This study uses GIS tools to directly map children's outdoor
experiences in addition to face-to-face interviews. This study performed spatial mapping with
63 children aged 9-12 from a neighborhood in Konak district of Izmir, Turkey. This study is a
part of a larger project on children's outdoor use1.
Studies on children’s open space experiences suggest that landscape elements, weather
conditions, amenities, walkability, and safety as well as personal characteristics (based on age,
gender, ethnicity, activity preferences, etc.) influence these experiences (Bozkurt et al., 2019;
Zhang et al., 2022). In this study, both personal differences and neighborhood attributes are
analyzed depending on the survey responses of children and their spatial maps.
2. STUDY SITE AND METHODOLOGY
2.1 Study Site
The study site is located in Izmir, the largest metropolitan city on the Aegean coast of Turkey.
Konak is one of the big districts where the traditional city center of Izmir is located. The district
covers commercial activities, dense residential fabric, and a hub of public transportation
networks including ferry, metro, tram and bus. It is among the first three districts in İzmir in
terms of total school garden areas and active green area size according to the findings of our
project funded by TÜBİTAK. However, in terms of the distribution of open areas, the project
findings showed that while the coastal area can be considered more park rich due to the
recreation area on the coast and around the Kültürpark, these opportunities are more limited in
the interior parts of Konak.

TÜBİTAK 1001 Project, No. 119K336, “Improving Living Environments according to Child Development and
Care: Accessibity and Usage Of Open Spaces by Children in Izmir”
1
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The study site covers Süvari neighborhood of Konak district and its surroundings, which is
adjacent to the Agora ruins and within walking distance of Kemeraltı Bazaar. The base map
shows building blocks, commercial areas, open spaces, and schools (Figure 1). In terms of its
social and demographic structure, it is a neighborhood with a high population of children and
low education level compared to İzmir average. A participatory mapping study was conducted
with 63 children aged 9-12 in this neighborhood. Special permission was obtained from the
Ministry of Education to work with these 4th and 5th grade children.

Figure 1. Study Site in Konak, İzmir

2.2 Data and Methods
This study gathered data with the GIS-based spatial mapping with a total of 63 children aged
9-12 in a neighborhood of Konak district (Izmir, Turkey). For data collection, we got
permission from the Ministry of Education to complete the fieldwork with the 4th and 5th-grade
students at local schools. The studies were conducted one-on-one and face-to-face in schools
and has two main stages. In the first stage, each student worked with a researcher and responded
to a structured survey (Table 1). These survey questions asked about the kind of neighborhood
features (such as the built environment, natural elements, people in age groups, animals,
recreational, and transportation) they know/see their likes/dislikes around their home and on
the way between home and school. Survey also asked the reasons for enjoying or not enjoying,
what their parents allowed them to do in the open spaces, and where they spent their daytime
outside of school and home.
Also, they were asked to locate their responses on a digital (GIS) map showing their school and
home location and surroundings, and the answers given were marked in the places displayed
on the map by researchers. Visuals to help with survey questions were used while mapping in
GIS. Since the research subjects are children, a more understandable and child-friendly
visualization was made for them and symbols were used in the relevant places in the questions
(Figure 2). These visuals are shown to the children in the survey question “what’s around your
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house?” by using the GIS software: built environment 1 and 2, natural elements, recreation,
people, animals, traffic vehicles, uncomfortable emotions, respectively. While these symbols
are sometimes concrete items such as buses and mosques, feature symbols for some emoticons
related to their enjoyment situations are also used in ArcMap.

Figure 2. Visuals to assist the survey questions to be mapped in GIS

Each of the children carried out this mapping and answering the questions together with a
researcher. Separate maps were obtained for each child (Figure 3). For the analysis, descriptive
statistics method was used in the first stage. In this way, it was investigated whether the answers
of the children changed according to their age and gender. In the second stage, the data on the
maps of the students were compared with the real data of the neighborhood.

Figure 3. A screen example of spatial mapping with children at GIS
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Descriptive results
The descriptive statistics in this study compared whether and how the survey responses show
differences among gender and age. The gender and age distribution of 63 children participating
in the study is shown in the graphs in Figure 4. According to this, while the ages of the children
are mostly between the ages of 10-12 (more than 70%), their gender ratios are very close to
each other (nearly 50%).

Figure 4. Age and gender distribution of children participated in the study

The distribution of responses among gender are significant for questions about built
environment, natural elements, expressions, and recreation (Figure 5). While girls focus more
on residential and commercial built environment elements, boys focus more on religious and
disturbing built environment elements. While girls focus more on plant related natural
environment elements, boys focus more on sky related natural environment elements. While
girls focus more on slope related elements, boys focus more on crowding related elements.
While girls focus more on play equipment, boys focus more on ball game elements.

Figure 5. Significant differences based on gender
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There are no significant differences among genders in relation to transportation, animals and
people related elements (Figure 6).

Figure 6. Insignificant differences based on gender

There are also significant differences among different age groups for questions about built
environment, animals, natural elements, and expressions (Figure 7). While 8-10 years olds
focus more on disturbing built environment elements, 10-12 years olds focus more on
commercial built environment elements. While 8-10 years olds focus more on cats and dogs,
10-12 years olds focus more on small animals. While 8-10 years olds focus more on trees, there
is no significant differences on other elements. While 8-10 years olds focus more on slope, 1012 years olds focus more on noise.

Figure 7. Significant differences among the age groups for the questions about the built
environment, animals, natural elements, and expressions

3.2 Spatial Mapping
In the spatial mapping process, this study used base maps including streets, parks, schools to
make the children easily orient to the map. First, all maps are produced separately for each
child. Then, all responses are aggregated for each question and separate maps were produced
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for each question. Afterwards, these maps were compared with the current exact neighborhood
attributes such as commercial areas, open green spaces, and roads.
The built environment map (Figure 8) shows that the three most marked things are the market,
the ruined house, and the mosque. Although the children have marked mosques almost
everywhere in the neighborhood, the mosques are exactly located in the places marked with
red. There are also many ruined houses in the area. This shows that children know that there is
a mosque in their neighborhood and are aware of the ruined houses, even if they probably have
difficulty in reading the map and put the points to the wrong places. According to the survey
responses, many children used mosques for worship or games.

Figure 8. Built environment attributes marked by children in the survey

According to the natural elements and human groups maps (Figure 9), there is a park in the area
with the purple circles and a school in the area with the red circles. Children mark this area as
tree-tree groups and human groups. In the place marked with blue, there is an undefined open
area. Children's marking of open and green spaces helps to interpret that they are aware of these
areas and use them.
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Figure 9. Natural elements and people groups marked by children in the survey

The overlay map showing exact land uses (results of fieldwork) and commercial facilities
marked by children in the survey (Figure 10) shows that commercial uses are exactly
concentrated in areas (1) and (2) indicated in pink. However, the children marked the opposite
areas (see blue marks (1) and (2)). It is possible that children perceive the school’s entrance
door as north and may misread the map.

Figure 10. Land use map overlaid to the commercial facilities marked by surveys

This area's defined open areas (park - school garden) are well-maintained. While "play,”
"friend," and "walking" were shown as the reasons for enjoying the most in the park area
indicated with (1), "learning,” "friend," and "animals" came to the fore in the school are
indicated by (2) (Figure 11). Parks and open spaces were the places that children marked the
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most as playground-park. This shows that children know/can map and use the locations of these
areas (Figure 12).

Figure 11. Physical maintenance of defined open spaces and the places of enjoyment by children

Figure 12. Physical maintenance of open spaces and the recreation areas marked by surveys

Children in the survey marked various places which they dislike because of garbage. The map
overlaid these marks and the garbage scatter in open spaces (results of fieldwork) showed that
the parks match each other (left of Figure 13). The same figure shows that the parks and school
gardens where dog and cat feces are found in field work matches the places marked by children
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as places where they see these animals. However, the animals which they see are distributed in
all over the neighborhood instead of the places in the south and along the road in the west (right
of Figure 13).

Figure 13. Garbage scatter ın open spaces and garbage as a reason of dıslıke marked by children

4. CONCLUSION
It is known that the way children experience their neighborhoods varies according to locationspecific characteristics. In addition, in this study, it was observed that these experiences differ
according to the age groups and genders of the children in the same neighborhood. Besides, it
has been determined that children's experiences in the open spaces vary depending on the
physical, natural or social attributes specific to that place in different locations of the
neighborhood. In this study, which focus on a neighborhood in Konak, Izmir, it is observed that
some parts of the neighborhood were marked as places that were more liked by children, and
this is associated with the presence of trees, the well-maintained open spaces, the collection of
garbage, the presence of animals or the characteristics of the houses and people there. The
outdoor spaces that children use a lot are not only limited to parks and school gardens in this
neighborhood in Konak, but also marked as mosque, streets and in front of their houses.
An important aspect of the study is related to the method used. In the maps produced with the
children in a participatory GIS environment, their perceptions of their neighborhoods are
visualized and the research process is child-friendly. The limitation of the study manifested
itself as sometimes incorrectly marking the locations of existing uses due to the limitation of
children's map reading skills. However, it is still an innovative research in terms of visualizing
children's feelings and thoughts through a participatory process. It is expected to be a step for
such research approaches, which is rare in Turkey. In the future, it will be more inclusive to
include similar processes in decision-making mechanisms.
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ÖZET
Kentsel dönüşüm, bozulmuş kentsel alanların ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel
koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesi için kullanılan strateji ve
eylemlerin bütününü ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, kentsel alanların iyileştirilmesini,
kullanılmayan/kullanıma elverişsiz yapıların/alanların yeniden işlevlendirilmesini ve kentsel
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için çöküntüye uğramış kentsel alanların yeniden
geliştirilmesini içeren bir değişim programıdır. Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan kentleşme
süreci, 1980’lerden sonra ivme kazanmış ve günümüzde de kontrolsüz bir şekilde devam
etmektedir. Yaşanan hızlı kentleşmenin sonucunda, Fikirtepe gibi planlamadan yoksun
gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır. Bu gecekondu mahallelerinin kente eklemlenme
sürecinde çağdaş şehircilik kurallarını dikkate alan düzenlemeler oldukça önem arz etmektedir.
Bu durum kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Kent planlama açısından dönüşüm süreci
tehditlerin fırsatlara dönüştürülebildiği bir süreç olmalıdır. Kentler, yıllar içinde oluşan yaşam
alanları olarak insanların anlam dünyalarıyla bütünleşen kolektif hafızanın mekanlarıdır. Bu
noktada, kentsel dönüşümü toplumsal bir süreç olarak görmek ve katılımcı bir yaklaşımla
sürdürmek çok önemlidir. Çünkü bu süreçte “kentli” kentsel dönüşüme uğrayan bölgedeki
uygulamanın her aşamasından etkilenmektedir. Pek çok farklı boyutu olan kentsel dönüşüm,
kentin gerçekliğini dikkate almalı ve kentin/kentlinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir.
Fikirtepe Bölgesi, merkezi konumu, ulaşım hatları üzerinde olması, bağlantı noktalarına ve
çevre yollarına yakınlığı ile kentsel dönüşüm için potansiyeli yüksek olan bir kaynak haline
gelmiştir. Bu noktada cevaplanması gereken “İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm kim
için?” sorusudur. Bu çalışmada, İstanbul Fikirtepe'de uygulanmaya başlanan ve halihazırda
devam etmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin etkileri 'Dönüşümün Sesi' başlığı altında ele
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Fikirtepe, Değişim, İyileştirme, Memnuniyet.

1.GİRİŞ
Kentsel alanlar, sürekli dönüşen ve yaşayan canlı sistemlerdir. Kentsel dönüşümde tasarım,
politik, sosyal, yönetimsel, ekonomik ve fiziksel yapısı sürekli değişim içinde olan çevrenin,
kentsel makroforumunun, yaşanabilir kent ölçeğinde yeniden planlanması ve dönüştürülmesi
sürecidir. Bu süreçte kentsel dönüşüme uğrayan bölgede ‘’kentli’’ sürecin her aşamasından
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olumlu/olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentsel dönüşüm projelerinin
’’dönüşümün sesi’’ başlığı altında yeni yaşam tarzının, alışkanlıkların ve imkanların değişimi
ve dönüşümünün kentli üzerindeki boyutu, etkisi ve sonuçlarını araştırmaktır. Kentsel dönüşüm
projelerinin kentli üzerinde birçok fiziksel, psikolojik ve yaşamsal boyutta etkisi vardır.
Dönüşüm projelerinin seçildiği çevrede kentlinin, uygulama süreci, dönüşüm sonrasında
gelişen yenilikler, dönüştürülmüş çevre ve yeniye uygun görülen yapılandırmalar ile yaşam
tarzlarında ciddi değişimler olmuştur (Görsel 1) . Bu değişimlere, bölgede yaşayan kullanıcılar
adapte olmak zorunda bırakılmış, dönüşüm sonrasında bölgeyi tercih eden kullanıcılar ise
alışmaya çalışmıştır. Çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm alanı olarak İstanbul/Fikirtepe
örneği incelenmiştir. Kentsel dönüşümün boyutları, kentin ve kentlinin sesi bağlamında
araştırılmıştır. Çalışmada neden-sonuç ilişkisine dayalı kaynak araştırması ve literatür taraması
yöntemi kullanılmıştır.
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Görsel 1: Dönüşüm sonrasında gelişen yenilikler (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm, bir kentin mevcut bölümlerinin rehabilitasyonunu, daha önce inşa edilmiş
alanların ve terk edilmiş binaların yeniden kullanımını ve kentsel sürdürülebilirliği artırmak
için bozuk kentsel alanların yeniden geliştirilmesini içeren bir kentsel dönüşüm programıdır
(Rosa ve diğerleri, 2017). Tarihi devirlerden günümüze kentler farklı sebepler doğrultusunda
değişim ve dönüşüm sürecine tabi olmuştur. Sanayi Devrimi sonrasında kentler üzerinde
görülen nüfus baskısı değişim ve dönüşüm hızını geometrik bir şekilde etkileyerek çarpık
kentleşme, altyapı sorunları, kentsel kirlilik ve kültürel çatışma gibi sorunları beraberinde
getirmiştir. Geçmişten bugüne kentte büyümenin ya da yıkımın doğurabileceği sonuçları
kontrol edebilme düşüncesi ile birlikte kent parçalarının yeniden planlanması gerekli
kılınmıştır. Bugünün kentlerinde globalleşme ile rekabet içerisinde olan dünya kentleri, dünya
pazarındaki önemli konumlarını koruyabilmek için kentlerini, ekonomik, sosyal ve siyasi
güçlerle dünya piyasasına açarak global dönüşüme katılmak durumundadılarlar. Kent
kavramına, ekonomik politikalar, küreselleşme, metropol kent, dünhya pazarı, sermaye
piyasası, rant, prestij projeleri gibi kavramlar eklenmesiyle kentsel dönüşümler meydana
gelmekte; bu kentsel dönüşüm ise beraberinde toplumsal ve mekansal dönüşüm getirmektedir
(Çizelge 1, Çizelge 2). Çavuşoğlu (2014) gecekondu alanlarının kentleşmedeki önemli rolünü
şu sözlerle anlatmıştır: “Affedilen işgal alanları ve kaçak yapılar giderek kentsel toprak
niteliğinden çıkmaya ve kentsel rant üretebilen sihirli bir araca, kentsel arsaya doğru evrilmeye
başlamıştır. Böylece giderek önemli bir gelir transfer aracı haline gelmeye başlamış ve üretimin
giderek gözden düştüğü bir dönemde büyük ssermayenin de ilgi alanı haline gelmiştir. 1980
sonrası yeni bir hegemonya döneminde hem tarihsel bloktan dışlanan emekçi kesimlerin
sisteme tutunmasında mekan yeniden dağıtım nesnesi olmayı sürdürecek, gecekondu alanları
bu süreçte merkezi bir rol oynayacaktır.”
Literatürde kentsel dönüşüm sürecini sosyal, mekansal ve politik açılardan inceleyen çalışmalar
bulunmaktadır. Güzey, (2009) kentsel dönüşüm süreçlerinin hukuki boyutunu incelemiş ve
Ankara örneğinden hareketle gecekondu dönüşüm projelerinin ve dönemin diğer güncel
projelerinin detaylarını ortaya koymuştur. Uysal (2012) kentsel dönüşümün toplumsal
boyutunu İstanbul-Sulukule örneğinden hareketle incelemiştir. Firidin Özgür (2013) kentsel
tasarım projelerinin kentsel planlama süreçlerindeki rolünü İstanbul'daki iki uygulama alanını
temel alarak incelemiştir. Güzey (2016), en son kentsel dönüşüm kanunu olan 6306 Sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Yenilenmesi Hakkında Kanun'u ele almıştır. Ay (2019), üç farklı
metropolde (Adana, Bursa ve İzmir) üç mahallede yerel halkın kentsel dönüşüm projelerine
tepkilerini analiz etmiştir. Türk ve diğerleri (2020), Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin
(İstanbul, Türkiye) sosyal ve mekansal yönünü analiz etmiş ve müştereklerin ve ortak
varlıkların bir arada yaşamasını ortadan kaldırmak için plan notlarının kullanılmasını içeren
bütünsel kentsel dönüşüm projesi konularına odaklanmıştır.
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Çizelge 1: Kentsel Dönüşümün Bileşenleri-1 (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Çizelge 2: Kentsel Dönüşümün Bileşenleri-2 (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Kent parçalarının zaman içinde değişme özellikleri ve kent geneline yayılan değişim kalıntıları,
kenti dönüşüm mekanlarına dönüştürmüştür. Dönüşüm mekanlarına dönüşen kentlerin de çok
yönlü değişme talepleri olmuştur. Kentsel dönüşümlerin hedeflediklerini; kentteki binaların
ömürlerinin uzun olması, kent ekonomisinin dünya ekonomisine eklenmesi, kent
makroformunda yapılan ulaşım iyileştirmeleri ile erişilebilir yerleşim ağı oluşturmak, kent
mekanında prestij projeleri yaratma arzusu ile çeşitli konut alanlarının yeniden
yapılandırılması, kentsel dönüşümün vizesi olarak adlandırılabileek deprem vb. afetlerin
yıkımlarının telafisi olarak sıralandırılabilir.
Mekansal anlamda güncel uygulamalar, insanların yaşadığı yerin kimliğini yansıtmayan
mekanların yaratılması (Öngel, 2013); bütüncül bir kentsel planlama perspektifi için gerekli
olanın tam tersi olan dengeli bir sektör dağılımına sahip olmaktan uzak yatırımlar (Özdemir,
2010); mekanın sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel vb. yönleri ayrı ayrı ve ayrı ayrı ele
alınarak parçalanması (Oatley, 2000); ve - haritalama sektörü açısından - projeler sırasındaki
sorun, mülkiyet haklarının (resmi veya gayri resmi) bazen yeterince güvence altına alınmaması
ve yeterince iyi belgelenmemesi ve karma bir haklar modelinin olmamasıdır (Bozdağ, İnam,
2021). Ayrıca, fiziksel ve sosyal sorunları ele almak için daha sürdürülebilir bir şehir içi
dönüşüme ihtiyaç vardır (Zhu & Huang 2015).
Kentsel alanlar dinamik yapısı ve gereği karmaşıktır. Bu alanlar fiziksel, toplumsal, çevresel,
ekonomik, siyasal ve ideolojik faktörlerin etkisinde değişim-dönüşüm gösterirler. Tanımı
gereği tekrara karşı yapısı ile “değişim-dönüşüm” kentlerin zaman içerisinde evrimleşmeye
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açık hale gelmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Kent üzerinde ömrünü yitiren binaların yıkyap evrelerinden, merkezi lokal idarenin talepleri doğrultusunda, kentin değerinin arttırılması
istenilen noktalarda uygulanan rant merkezli değişim-dönüşüm süreciyle birlikte, kentsel
dönüşümün çok boyutlu etkileri vardır (Çizelge 3).

Çizelge 3: Kentsel Dönüşümün Boyutları (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

3.TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamalarının amacının, arazi kullanımının doğru planlanmasını
sağlamak ve sorunlu kentsel alanlarda mülk tahsis stratejileri geliştirmek olduğu söylenebilir.
Ancak, gecekondu alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarda, kentsel dönüşüm, yerel
toplulukların yerinden edilmesi veya diğer (yani yerel olmayan) gruplara fayda sağlanması
nedeniyle istemeden soylulaştırmaya neden olmaktadır. Benzer şekilde, sosyo-ekonomik ve
sosyo-kültürel kullanımların gerektiği gibi değerlendirilmediği örneklerde, dönüşüm
uygulamaları arazi ve yapı alanlarının yeniden yapılandırılmasından başka bir şey değildir.
Türkiye 1950'lerden bu yana hızlı bir kentleşme süreci yaşamaktadır (Iban, 2020). 1940-1950
yıllarında yavaş yavaş kırdan kente göç başlamış ve yeni gelenler kentlerde yaşamlarına
başlamak için kamu arazilerine yerleşmek zorunda kalmışlardır. 1950-1960 yıllarında toplu
konut olmadığı için uzun vadeli kredi ile konut edinme imkanı ve mevcut altyapı ile ucuz/uygun
fiyatlı arsalar yoktu. Bu nedenle kırsal alanlardan kentlere göç edenler kamu arazilerinde kendi
konutlarını oluşturmuşlardır (Akın ve Özdemir, 2010). Böylece kırsal kesimden gelen düşük
gelirli göçmenlerin mülk ve barınma sorunlarını gayri resmi yöntemlerle çözdüğü bir
gecekondulaşma süreci başlamıştır.
1950-1980 dönemi incelendiğinde 1947 Marshall Planı ile Türkiye, tarımda makineleşme ile
kırsaldaki işgücü, kentlerde sanayi işgücüne dönüşmüş, Türkiye’deki kentsel nüfus yüzdesinde
artışa sebep olmuştur (Çizelge 4). Sanayi alanındaki gelişmeler İstanbul’un şehirleşme
sürecindeki önemli etkenlerden biridir. Geliştirilen ekonomik ve siyasi politikalarla
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Türkiye’nin orta sınıf tüketici ihtiyacı giderilmiştir (Çizelge 5). 1970’li yıllarda sanayi
alanlarının Çerkezköy, Bursa, Kocaeli vb. şehrin dış bölgelerine taşındığı zaman İstanbul’un
toprağının değeri anlaşılmış bu da İstanbul’da küreselleşmenin ilk filizlerinin yeşermesine
sebep olmuştır. Endüstrileşen İstanbul, toplumsal söylemde gittikçe artan marka olma isteği ile
güç sahipleri tarafından iktisadi bir aktör olarak dünya pazarına açılmıştır. İstanbul’u global
dünya kentleri içinde, enternasyonelleştirme projeleri, dünya bankasının da hatırlatmasıyla
İstanbul, global dünya kentlerinin rant yarışına hızlıca eklenmiştir.
1980 sonrası dönemde hükümet toplu konut projelerini hayata geçirmiş ve kapsamlı bir
formelleşme sağlamıştır. Ayrıca merkezi yönetimin yetkileri yerel yönetimlere devredilmiştir.
Gecekondu bölgelerine önemli yatırımlar yapan ve kentlerin çeperlerinde gelir düzeylerinde
değişimlere yol açan özel sektör yatırımcıları da bu sürece dahil edildi. Bu dönemin genel
olarak kentsel politika ve düzenlemelerin ilk kez ortaya çıkışına ve tanıtımına sahne olduğu
söylenebilir.

Çizelge 4: Türkiye’de Toplam ve Kentsel Nüfusun Yıllık Artış Hızları (Işık, 2005)
Yapısal-Bağlamsal
Sosyo-Ekonomik

•
•
•
•

Ekonomik büyüme
Kırsaldan kente göç
Konut Sunumu: Yapsatçı konut,
kooperatif, toplu konut.
Konut ihtiyacına çözüm
gecekondudur.

Yönetim-Uygulama

•

Yasa: İmar ve Kat Mülkiyeti
kanunları

Kent Yayılımı

•

Merkezde yoğunlaşma, gecekondu
gelişimi

Kentsel Dönüşüm
Uygulamaları

•

Gecekondu
bölgelerinin
sağlıklılaştırılması
Kent merkezlerinin çöküntü alanına
dönüşümü
Gecekondu alanlarının yeniden
yapılandırılması

•
•

Çizelge 5: Dönüşümü Etkileyen Faktörler: 1950-1980 (Ataöv, Osmay, 2007)
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Bu süreçte görülen gecekondu gelişiminin önemi Çavuşoğlu (2014) tarafından şu cümlelerle
açıklanmıştır:
“Affedilen işgal bölgeleri ve kaçak binalar gün geçtikçe kentsel toprak niteliğinden
ayrılmaya ve kentsel rant üretebilen sihirli bir araca, kentsel arsaya doğru dönüşmeye
başlamıştır. Böylece giderek önemli bir gelir transfer aracı haline gelmeye başlamış ve üretimin
giderek gözden düştüğü bir dönemde büyük ssermayenin de ilgi alanı haline gelmiştir. 1980
sonrası yeni bir hegemonya döneminde hem tarihsel bloktan dışlanan emekçi kesimlerin
sisteme tutunmasında mekan yeniden dağıtım nesnesi olmayı sürdürecek, gecekondu alanları
bu süreçte merkezi bir rol oynayacaktır”
1980-2000 dönemlerine gelindiğinde gerek aflarla korunan, gerek politik sebeplerle görmezden
gelindiği için sayıları oldukça artan gecekonduların apartmanlaşma süreci ile, 1970-1980 yılları
arasında yavaşlayan kentleşme ivmelenmeye başlamıştır (Ataöv, Osmay, 2007). 90’lı senelerin
ortalarından itibaren ise politika ve iş camiası İstanbul’u “dünya kenti”,
“enternasyonelleştirme”, “yaşanabilir bir dünya kenti”, “metropol kent İstanbul” vizyonları
üzerinden kenti dünya pazarına, rant merkezli inşaat hareketleri ile ekonomiyi canlandırmaya
çalışmıştır. Türkiye'de 1999 yılında AB uyum sürecinin başlaması ve 2001 yılında yaşanan
ekonomik ve siyasi kriz önemli reformları zorunlu kılmıştır (Afacan, 2015).

Yapısal-Bağlamsal
Sosyo-Ekonomik

•
•
•
•

Yönetim-Uygulama

•
•
•

Kentsel Yayılım

•
•

Kentsel Dönüşüm
Uygulamaları

•
•
•

Ekonominin dışa açılması
Kentsel nüfusun artışı
Konut Sunumu: Ruhsatlı ve
ruhsatsız yapılaşma
Kent merkezi ve çeperince
gecekondu alanlarının çoğalması
Planlama: Kentsel gelişmede sanayi
desantralizasyon
Yasa: Af Yasaları
•
Kentsel yayılma, ruhsat dışı
yapılaşmanın
yasallaşması
•
Yaşam kalitesi düşmüş riski alanlar
Islah-imar uygulamaları
Tarihi merkezlerin korunmasu,
soylulaştırılması

Çizelge 6: Dönüşümü Etkileyen Faktörler: 1980-2000 (Ataöv, Osmay, 2007)
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Çizelge 7: Dönüşümü Etkileyen Faktörler: 2000’ler (Ataöv, Osmay, 2007)

4.DÖNÜŞÜMÜN SESİ: FİKİRTEPE ÖRNEĞİ
Fikirtepe, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. D-100 (E 5)
Devlet Yolu, önemli ulaşım bağlantısı, Anadolu yakasında stratejik bir konuma sahip olan
bölgenin kuzeyinden geçmektedir (Görsel 2). Bu bölgede 1950’lere kadar bariz bir yerleşme
görülmemiştir (Görsel 3). 1950'lerin sonundan sonra Anadolu'dan yoğun göç altında iskân
edilen mahalle, Anadolu yakasının ilk gecekondu yerleşimlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.
1960’lı yıllara gelindiğinde Fikirtepe çok fazla göç almış bu durum da nüfus artışına ve haritada
lekelenmenin artmasına sebep olmuştur (Görsel 4). 1970’li yıllara gelindiğinde Fikirtepe 3
farklı mahalleden oluşan bir bölge halini almıştır (Görsel 5). 2014 yılına gelindiğinde ise kentsel
dönüşümün etkilerinin Fikirtepe üzerindeki etkilerini görmek mümkündür (Görsel 6).
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Görsel 2: Fikirtepe Lokasyonu (Türk ve diğerleri, 2020)

Görsel 3: Fikirtepe: 1950’ler (sehirharitasi.ibb.gov.tr, 2022)
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Görsel 4: Fikirtepe: 1960’lar (sehirharitasi.ibb.gov.tr, 2022)

Görsel 5: Fikirtepe: 1970’ler (sehirharitasi.ibb.gov.tr, 2022)
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Görsel 6: Fikirtepe: 2014 (sehirharitasi.ibb.gov.tr, 2022)
4.1. Kentsel Dönüşümün Hedefi ve Aktörleri
Fikirtepe bölgesinde dönüşüm projeleri, semti kalkındırmak amacıyla bölgesel olarak
ilerlemektedir. Özel sektörün bölgeyi hareketlendirmesi için emsal değerleri tepe noktalara
çekilerek, yatırımcı şirketlerin sayısı ve desteği arttırılmıştır. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi,
özel sektör ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığı ile ilerletilmekte, yüklenici şirketler nokta
imar planları ile uzlaşma sağladıkları adalarla ilgili, imar izni almaktadır. Bu noktada imar
planlaması, yalnızca istenilen ada bazındaki çalışmalara izin vererek, bölge genelinde
bütünlüğü olmayan, tasarım özelliği taşımayan, cephe düzeni yok sayılan, ayrı ayrı bakıldığında
iyi imaj veren yapı topluluğu olarak kente eklenmiştir (Görsel 7).

Görsel 7: Yeni Fikirtepe Yapıları (www.cumhuriyet.com)
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4.2. Fikirtepe’de Yaşamakta Olan İnsanlar İle Görüşmeler ve Dönüşüm Süreci
Röportaj
Yapılan
Kişi
İsimSoyisim

Kullanıcı
1

Nerelisiniz?

Sivaslı,
61 yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Fikirtepe’ye
Yerleşme
Sebebi
Nedir?
Kadıköy’e
yakın
konumu,
ucuz barınma
şartları,
bahçeli ev
alışkanlıkları
dır.

Mardinli, 19
yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Ucuz
barınma
koşulları ve
tanıdık
ilişkilerdir.

Kullanıcı
3

Ordulu, 55
yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Kullanıcı
4

Kullanıcı
2

Kullanıcı
5

Kullanıcı
6

Mesleğiniz
Nedir?

Tekstil
sektöründen
emeklidir.

Kentsel
Dönüşüm
Nedir?

Fikirtepe
için yatırım
fırsatıdır.

Ev Hanımı

Yıkım
Sürecidir .

Ucuz
barınma
koşulları ve
tanıdık
ilişkilerdir.

Hastanede
görevli

Depreme
dayanıklı
yeni
binalardır.

Karabüklü,
25 yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Ucuz
barınma
şartlarıdır.

İnşaat
boyacılığı
yapmakta
dır.

Gümüşhaneli,
51 yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Kadıköy’e
yakın
konumu ve
tanıdık
ilişkileridir.

Gümüşhaneli,
15 yıldır
Fikirtepe’de
yaşamaktadır.

Ucuz
barınma
koşulları ve
tanıdık
ilişkilerdir.

Sigortacıdır.

Anaokulu
öğretmen
idir.

Kira
yardımı
alınan,
yıkım
sürecidir.
Depreme
dayanıks ız
yapıların
sağlıklıla
ştırma
sürecidir.
Bölgeler e
değer
katmak için
yapılan
planlam
alardır.

Kentsel Dönüşüm
Kapsamında
Haklarınız Nelerdir?
Mandıra Caddesi ve
Gür Sokak arasındaki
mülkler ifrazlı
tapuludur. 2.07
emsalle imara
açıldığından, kentsel
dönüşüm yasasına
tabii değildir.

Kiracı

Taknik Yapı ile %55
üzerinden
anlaşılmıştır. 155m2
den 6 adet 56 m2 1+1
daire alacaklardır.
Selimoplu-Pana Yapı
ile %55 üzerinden
anlaşılmıştır. 98 m2
den; 1 adet 19.60 m2
1+0 daire alacaklardır

Dönüşüm
Sonrasında
Nerede
Yaşayacaksınız?
Daire sahipleri de
dükkan sahipleri
de, gelirlerinin
üstünde olduğu
için burada
yaşamayacaklar.

Ucuz barınmanın
olduğu,
tanıdıklarının
olduğu başka
semtlere ya da
memlekelerine
gidecektir.
Yenisahra ve
çevresinde
yaşayacaklardır.

Kiracı olarak
Kayışdağı’na
yerleşecektir.

Babacan Yapı %56
üzerinden
anlaşılmıştır. 225 m2
den, 6 adet 100 m2
2+1 daire alacaklardır

İş yerine yakınlığı
nedeniyle
Sancaktepe’y e
yerleşeceklerd ir.

Baysaş Yapı ile %52
üzerinden
anlaşılmıştır. 150 m2
den, 2 adet 80m2 2+1
daire alacaklardır

Kayışdağı,
Sahrayıcedit ve
Tuzla- Göçbeyli
seçenekler
arasındadır.

Dönüşüm
Sonrası
Fikirtepe Nasıl
Bir Yerleşme
Olur?
Yeni bölge
insanları gelir
seviyeleri
yüksek
kişilerden,
yüksek katlı
yapılardan
oluşacaktır.
Zemini sağlam,
mevcut yapılar
sağlıksız, üst
gelir gruplarına
hazırlanmaktad
ır.
Kadıköy’ün
gözde semti
olup, Bağdat
Caddesi’nde
geçecektir.
Yaşam
şartlarının
üstünde bir
yerleşim
olacaktır.
Yaşam
standardı
yüksek olan,
elit kesim
burada
yaşayacaktır .
İstanbul’un
gelişimine yön
veren, üst gelir
gruplarının
yaşadığı, otele
benzer
yapılardan
oluşacaktır.

Çizelge 8: Fikirtepe’de Yaşamakta Olan Kişilerle Yapılan Görüşmeler (Artuç, 2016)
Dönüşüm başlamadan önceki kullanıcıların yaşam alanı olarak Fikirtepe’yi tercih etme
sebepleri; uygun fiyatlı yaşam koşulları, İstanbul’un iş alanlarına yakın mesafesi, alışılan
bahçeli konut yaşam tarzının devamı ve akraba ya da tanıdık kişilerle olan ilişkilerin devamı
iken, başlayan dönüşüm ile Fikirtepe bölgesi, merkezi konumu, ulaşım hatları üzerinde olması,
bağlantı noktalarına ve çevre yollarına yakınlığı ile kentsel dönüşüm için potansiyeli fazla olan

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 72

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

bir kaynak haline gelmiştir (Görsel 8). Bu durum bölgeyi yeni yatırımlar için gözde noktalardan
biri getirmiştir.

Görsel 8: Fikirtepe Bölgesi Potansiyel İncelemesi (Artuç, 2016)

Fikirtepe, 6 bölgeye ayrılıp, bu bölgelerin potansiyelleri incelendiğinde (Görsel 8); A bölgesi
ilk başlarda, Mandıra Caddesi ve Gür Sokak arasında kalan alanda ifrazlı tapu sebebiyle kentsel
dönüşüm kapsamına alınmamıştır. Fakat Ekim 2022 tarihi itibariyle bu bölgelerde de yıkım
gerçekleşmiş ve dönüşüme dahil edilmişlerdir. Kentsel dönüşüm projeleri için özellikle E-5
Karayolu ve 0-1 yollarını gören bölgeler fazlasıyla değerlidir. B, C, D bölgeleri metro, metrobüs
durakları gibi ulaşım ağlarına yakın olmakla birlikte cepheleri de yolları görmektedir. Bu
adalarda proje yapan şirketler, Fikirtepe’de lokasyonları ile proje değerlerini daha da
katlamaktadır. E bölgesi, Fikirtepe’nin kendi içerisinde ana aksı olan Mandıra Caddesine
yakınlığı, hem dükkân, hem mülk sahipleri hem de yüklenici şirketler için bölgenin en kazançlı
noktası olarak görülmektedir (Artuç, 2016).
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Görsel 9 : Fikirtepe Mağdurları (www.fikirtepehaber.com)
2014 yılında imza sürecinin neredeyse tamamlanmak üzere olduğu görülmektedir. Fakat
2022’ye geldiğimizde dahi imza süreci çoktan tamamlanan projelerin tamamlanamadığını
görmekteyiz (Görsel 9-10). Çizelge 8’de belirtilen anlaşmalarda %55’lere kadar anlaşılan
projeler olmasına rağmen vatandaşların çoğunun mağdur edildiğini görmekteyiz. Fikirtepe’de
dönüşüm planlamasına kadar yaşayan daire sahibi ve kiracılar, yeni proje uygulamalarıyla yeni
anlamlar ve nitelikler atfedilen Fikirtepe’den ayrılarak farklı yerlere, dolaylı yollarla
sürüklenmektedir. Planlanan dönüşüm projeleri; rezidanslar, spor klüpleri vb. Uygulamalar
hedef kitlenin kimler olduğunu anlatmaktadır. Kentsel Dönüşüm kanunu olarak bilinen
kanunda yerinden ve mağdur edilmeden, yerinde dönüşüm projeleri, İstanbulu’un dönüşüm
uygulamalarında yazılı maddeler olarak kalıp, uygulamalar da kent hafızasında yerini
almaktadır.

Görsel 10: Fikirtepe Bölgesi Tamamlanmayan Projeler (Artuç, 2016)
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5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Görsel 11: “Fikirtepeliler Sağlıklı ve Güvenli Yuvalarına Kavuşuyor” (Yazarların kendi
arşivindendir.)
2014 yılında yapılan araştırmaları inceleyip, insanların bu konudaki fikirlerini okuduktan sonra
2022’deki durum karşılanmamış beklentileri, kentsel dönüşüm başlığı altında girilen rantı,
prestij projelerini, yola çıkılma amacı “Fikirtepeliler Sağlıklı ve Güvenli Yuvalarına
Kavuşuyor” gibi sloganlar iken (Görsel 11), Fikirtepelililer’in yuvalarından edildiği
görülmektedir. Bu araştırma, “kentsel dönüşümün herkes için mi yoksa bazı çıkar grupları için
mi” araştırma sorusunun cevabının önemini gözler önüne sermiştir.
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Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA İLE ETKİLEŞİMİNİN E-TİCARET
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Gizem Hediye EREN 1, Sinem DİKSU 2, Raheleh KHATİBİ 3, Tolga Berkay KESEN 4
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 0000-0003-1560-3237
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, 0000-0001-6948-9025
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 0000-0002-8399-7488
4 İstanbul Aydın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-8399-7488

ÖZET
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza katılan birçok yeniliklerden biri olan sosyal medya (SM)
teknolojisi, insanların yaşamında önemli bir yer almıştır. SM uygulamaları, anlık paylaşım
yapılabilen alanlar olup, bireysel ya da çoğunluk olarak iletişimi sağlayabildiği için yaşamın
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sosyal medya, Z kuşağı ile e-ticarette iletişim için temel bir
medya olarak ön plana çıkmaktadır. Z Kuşağı, dijital yerliler olarak teknolojik donanıma olan
yatkınlığı açısından öncüsü olan kuşaklardan farklıdır ve bu nedenle çalışmanın odağını
oluşturmaktadır. Z kuşağı aktif olarak SM’yi kullandığı için her yönüyle en çok etkilenen kitleyi
de yine Z kuşağı oluşturmaktadır. Dijital donanımları aracılığıyla katılım sağladıkları SM,
araştırmanın bir diğer önemli bileşenidir. Z kuşağının SM ile etkileşiminin e-ticaret tutumları
üzerine etkisi çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Z kuşağının SM ile etkileşiminin eticaret algılarına yönlendirici olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, Z kuşağının satın alma için
SM’yi kullanma niyeti ile ilgili yayınların belirlenmesi için sistematik bir literatür inceleme
metodolojisi uygulamaktadır. Amaç, tematik bir inceleme yapmak, araştırma yönelimlerini
belirlemek için sorunları tanımak ve böylece gelecekteki çalışmalar için bir gündem
hazırlamaktır. Araştırmanın ana yoğunluğu, Z kuşağının SM’yi tüketiciler olarak kullanma
şekliyle ilgilidir. Genç nesiller dijital yerlilerdir ve bu dijital genişlemenin bir parçası olarak
SM, gençleri ve dijital pazarlamadaki alışveriş davranışlarını etkilemek için daha fazla fırsat
yaratmıştır. Bu nedenle, çalışmanın temel hedefi, e-ticaret açısından Z kuşağı müşterileri veya
firmalar tarafından SM kullanımı ile ilgili güncel yayınlar üzerinden Z kuşağının sosyal medya
aracılığıyla tüketimini etkileyen faktörleri belgelemektir. Çalışmada, bahsi geçen araştırma
konularındaki eğilimleri ortaya çıkarmak için, veri toplama sürecinde doküman analizinden
yararlanılmış, daha sonra içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları sosyal etki, sosyal
medya pazarlama etkileşimi, kuşak farklılıkları, pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçin
hizmetlerin tasarımı gibi konuların sosyal medyanın Z kuşağının e-Ticaret tutumlarını
anlamada önemli başlıklar olarak öne çıktığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, sosyal medya, e-ticaret
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ABSTRACT
Social media (SM) technology, one of the many innovations that have joined our lives with the
development of technology, has taken an important place in people's lives. SM applications are
where instant sharing can be made and have become an integral part of life as they can provide
communication individually or as a majority. Social media comes to the fore as a primary
medium for communication in e-commerce with the Z generation. Generation Z, as digital
natives, is different from the pioneering generations in terms of their aptitude for technological
hardware and therefore constitutes the focus of the study. Since the Z generation actively uses
SM, they are the most affected audience in every aspect. SM, which they participate in through
their digital equipment, is another essential component of the research. The effect of the
interaction of the Z generation with SM on e-commerce attitudes is the focus of the study. It is
thought that the interaction of the Z generation with SM is a guide to e-commerce perceptions.
This study applies a systematic literature review methodology to identify publications about the
intention of Generation Z to use SM for purchasing. The aim is to conduct a thematic review,
clarify issues to identify research directions and thus set an agenda for future work. The
research's primary focus is on how Gen Z uses social media as consumers. Younger generations
are digital natives, and as part of this digital expansion, SM has created more opportunities to
influence youth and their shopping behavior in digital marketing. Therefore, the study's main
objective is to document the factors that affect the consumption of the Z generation through SM
by reviewing current publications on SM use by Z generation customers or companies in terms
of e-commerce. In the study, document analysis was used in the data collection process to reveal
the trends in the research as mentioned earlier topics, and then content analysis was performed.
Research findings show that topics such as social impact, social media marketing interaction,
generational differences, marketplace applications and online services design stand out as
essential topics in understanding the e-commerce attitudes of Generation Z on social media.
Keywords: Generation Z, social media, e-commerce

1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza katılan birçok yeniliklerden biri olan sosyal medya (SM)
teknolojisi, insanların yaşamında önemli bir yer almıştır. SM uygulamaları, anlık paylaşım
yapılabilen alanlar olup, bireysel ya da çoğunluk olarak iletişimi sağlayabildiği için yaşamın
ayrılmaz bir parçası olmuştur (Ünal ve Deniz, 2019).
İnternet ve dijital teknolojilerle birlikte ses, görüntü, veri paylaşımı ve bilgi dolaşımı hız
kazanmış, yeni medya çağını getiren siber iletişim araçlarıyla yaşamsal nitelikler de
dönüşmüştür. Yaşamın her alanı iletişimle biçimlenmekte ve 2000’li yıllara “yeni medya çağı”
denmesinin nedeniyse teknolojik gelişmelerin kitleleri yönlendiriyor olmasıdır. Küreselleşme
ve büyük ölçekli uluslararası şirketlerin güçlenmesi bu çağın oluşumunu hızlandıran diğer
önemli etkenlerdir (Baudrillard, 2004: 19).
Yeni iletişim teknolojilerinin ve internetin medya alanına kazandırdığı kavramlardan biri olan
SM, ağ toplumunun internet alanındaki yansıması gibidir.
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Kullanıcılar tarafından düzenlenen içeriklerle ve bu içeriklerin kullanıcılar arasında oluşan ağda
dolaşımıyla meydana getirilen SM siteleri yeni medyanın sosyal boyutu oluşturmaktadır. SM
türleri sosyal ağlar, bloglar, wikiler, podcastler, forumlar, içerik toplulukları ve
mikrobloglardır. Sosyal ağlar, kişisel web siteleriyle iletişim kurma ve içerik paylaşımına
uardımcı olurken, Facebook, MySpace, Wikipedia, Apple iTunes, YouTube, Twitter gibi
internet siteleri sosyal ağlara örnektir.
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza katılan birçok yeniliklerden biri olan SM teknolojisi,
insanların yaşamında önemli bir yer almıştır. SM uygulamaları, anlık paylaşım yapılabilen
alanlar olup, bireysel ya da çoğunluk olarak iletişimi sağlayabildiği için yaşamın ayrılmaz bir
parçası olmuştur.
Yeni medya teknolojileri ve onun bir ürünü olan SM’nin doğuş ve yükselişleri 2000’li yıllara
dayanmaktadır. Z kuşağı denilen jenerasyon ise 2000’li yıllarda doğan bireyler olarak
sınıflandırılmaktadır. Aynı dönem itibariyle var olma çabası içerisinde bulunan bu iki kavramın
birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Z kuşağına en yakın olan ve bir önceki nesil olarak adlandırılan Y kuşağı, günümüzdeki
yükselen teknolojinin temelleri ile 10 ila 20 yaş arasında tanışabilmişlerdir. Fakat doğar doğmaz
ileri teknoloji ile tanışan Z kuşağı için bu teknolojinin anlamı farklıdır. Bu teknoloji onların
elleri, kolları kadar değerli olan hatta vücudunun bir uzvu gibi işlevsel olan sosyal ağlardan,
internetin kullanımını sağlayan teknolojik cihazlardan oluşmaktadır. İlkokul çağında hatta daha
da erken, farklı ağlara üye oluyorlar ve sonradan hayatımıza giren birçok süreç ve yenilik onlar
için hayatın gerçeği ve kendisi olarak şekillenerek büyümektedir (Acılıoğlu, 2015, : 60).
Z Kuşağı üzerine yaptığımız bu çalışma, dijital yerliler olarak kuşağın teknolojik donanıma
olan yatkınlığı açısından diğer kuşaklardan farklılık taşıması sebebiyle seçilmiştir. Z kuşağı
aktif olarak SM’yı kullandığı için her yönüyle en çok etkilenen kitleyi de yine Z kuşağı
oluşturmaktadır. Dijital donanımları aracılığıyla katılım sağladıkları SM, araştırmanın bir diğer
önemli bileşenidir. Z kuşağının SM ile etkileşiminin e-ticaret tutumları üzerine etkisi
çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Z kuşağının SM ile etkileşiminin e-Ticaret
algılarına yönlendirici olduğu düşünülmektedir, bu yönlendirici faktörlerin tespiti
(motivasyonlarını-motivations, satın alma niyetlerini -purchase intentions, satın alma
davranışlarını-purchase behaviour, tüketici olarak karar vermelerini-consumer decisionmaking) için önceki çalışmaların sistematik analizi yapılmıştır. Z kuşağının SM ile ilişkisinin
e-ticarete yönelik tutumları üzerine etkisini araştıran çalışmalar sistematik inceleme yoluyla
analiz edilmiştir.
Araştırmada Z kuşağı, SM ve e-ticaret anahtar kelimeleri üzerinden bir arama gerçekleştirilmiş
ve açık erişimi olan İngilizce ve Türkçe yayınlar (makaleler, kitaplar, kitap bölümleri, bilimsel
toplantılarda sunulan bildiriler, tezler) araştırmanın kapsamına alınmıştır. Her ne kadar sadece
Türkçe ya da İngilizce makalelerin alınması bias (yanlılık*) oluştursa da çeviri imkanlarının
sınırlı olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir.
Bu çalışmada, Z kuşağının SM ile ilişkisinin e-ticaret tutumlarına etkisi literatürünün sistematik
bir haritasını çıkarmayı hedefledik. Amacımız, literatüre dayanan bilgiler doğrultusunda SM
kullanımı diğer kuşaklara göre daha fazla olan Z kuşağının (Coşkun, 2019; Göktaş, 2019; Altun
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ve Karataş, 2021) e-ticaret kanallarına adaptasyonları ve eğilimleri konusunda mevcut bilgi
birikimine katkı sağlamaktır.
E-ticaret geleceğin ticaret biçimi olarak ifade edilmektedir. SM ile büyüyen Z kuşağı ise
gelecek on yılın e-ticaret biçimini şekillendirmektedir. Z kuşağının SM ile ilişkisinin e-ticaret
tutumları üzerine etkisini araştıran çalışmalardan elde ettiğimiz verilerin SM platformlarının
ortaya çıkışı gibi onbeş yıllık yakın bir geçmişe tarihlendiğini göz önünde bulundurursak, bu
çalışmaların sistematik bir incelemesinin yapılmasının kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyacağı
düşünülmektedir. Araştırma sorularımız şunlardır:
•

Z kuşağının tüketici olarak SM pazarlamasını (s/e-commerce) alışveriş için kullanma
niyetini belirleyen/ etkileyen faktörler nelerdir?

•

SM aracılığıyla oluşan dijital kanallarda markalar, Z kuşağıyla etkileşimi neden
yapmaktadır ve nasıl faydalanmaktadır?

Bu çalışma şu şekilde organize edilmiştir: İlk olarak, SM, Z kuşağı ve e-ticaret üzerine
açıklamalar sunulmaktadır. Ardından, araştırma tasarımımız literatür tarama prosedürümüz,
filtreleme sürecimiz ve analiz yöntemlerimiz açıklanmış ve analiz çerçevesi formüle edilmiştir.
Bu sınıflandırmaya dayanarak, SMnin Z kuşağının e-ticaret tutumlarını nasıl yönlendirdiği
belirlenmiştir. Tematik çerçeveler kapsamında e-ticaret kanalları için SM’nin Z kuşağının eTicaret tutumlarını anlamada önemli olan başlıklar belirlenmiştir. EK 1’de araştırma
tasarımımızın belirli yönleri hakkında daha ayrıntılı bilgi ve literatür çalışmamızda yer alan
makalelerin bir listesini sağlanmıştır.
2. SOSYAL MEDYA VE Z KUŞAĞI
Sosyal medya, çevrimiçi olarak metin, görsel, video ve sesin oluşturulup ve paylaşılmasını
sağlayan, web tabanlı uygulamalardır (Safko, Brake, 2009: 6-7). Web 2.0 öncesinde medya tek
yönlü bir iletişim aracı olarak kullanıcılar sadece tüketici tarafında sınırlı seçeneklerden
birkaçını alabiliyor ve içeriklere müdahale edemiyorlardı. Web 2.0 içerik konusunda
kullanıcıların da ürertim ve paylaşıma dahil olmasını sağlamıştır. Kullanıcı Kaynaklı İçerik, ,
içeriğin kullanıcılar tarafından üretilmesini ve paylaşılmasını sağlayarak geleneksel medyadan
ayrışır (Poytner, 2012, 208). Web 3.0 kişiselleşmeyi hayatımıza sokmuştur. “Telefon İnterneti”
veya “Esnek İnternet” diye tabir edilen Web 3.0, karşımıza ilgilendiğimiz alışveriş sitelerini
önermesi buna örnek verilebilir (Domingues A., 2018).
SM’nin ortaya çıkışı olan 2000’lerin başı ve yine 2000 ve sonrasında doğan kuşağın Z kuşağı
olarak ayrılması, aralarındaki ilişkinin önceki kuşaklardan farklı şekilde yoğun olduğu ve
SM’yi en etkili, hızlı ve yaygın kullanan kuşağın Z kuşağı olduğu bilinmektedir. Z kuşağı SM
ile doğup büyüyen bir kuşak olarak bu teknolojiyle ilişkileri diğer kuşaklardan farklıdır. Sosyal
medya bu kuşağın günlük hayatlarında, öğrenme biçimlerinde, iletişim biçimlerinde öncelikli
yeri olan bir mecradır.
2000’den sonra teknoloji tüm dünyada yükselişe geçmiştir. Dönemin kuşağı olarak Z kuşağı
bilgiye erişimi kolay olan, farklı işleri aynı anda yapabilen ve iletişim araçlarını etkili
kullanabilen bir nesildir. Haberleşmek ve arkadaşlık ilişkilerini SM üzerinden yürüten,
bağımlılıktan ziyade, teknolojiyi bir yaşam standardı olarak gören bir kuşaktır. Z kuşağı
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bilgisayar, MP3 çalar, cep telefonları ve DVD oynatıcıları gibi donanımlar ile büyüdüğünden
teknolojiyi iyi kullanmaktadır.
Z Kuşağının büyük bir kısmı SM’yi kullanmakta ve SM’ye genellikle mobil araçlar aracılığıyla
erişmektedirler. Z kuşağının en sık kullandığı SM uygulaması Instagram iken onu YouTube
izlemiştir (Tutgun Ünal ve Deniz, 2020). Öte yandan Pinterest ve Tumblr’ı daha az
kullanmaktadırlar (Pruett, 2018; Wheeler, 2018; Williams, 2018). 24 saat içinde yok olan ve
SM’deki hızlı tüketimin en önemli göstergelerinden biri olan “hikâye” formatının başladığı yer
olan Snapchat sitesi daha çok Z kuşağı tarafından kullanılmakta, X ve Y kuşağı tarafından çok
tercih edilmemektedir (Sproutsocial, 2019). Snapchat ile başlatmış olan hikaye içreğini farklı
platformlar tarafından kullanılmış ve bu formatı ilk adapte eden SM sitesi Instagram olup, bu
siteyi en çok kullanan kullanıcıların yine Z kuşağı olduğu görülmektedir (Sproutsocial, 2019).
Z kuşağı ayrıca SM’de anonim kimlikler kullanmayı tercih ederken (Sehl, 2018), eğlenceli
içerikler aracılığıyla yenilikçi ürün ve fikirler sunan, kendilerini değerli hissettiren markaları
takip etmektedirler (Williams, 2018). Markaların, indirimlerini, kullanıcı yorumlarını ve
kullanım kılavuzu tarzındaki videoları SM üzerinden izlemektedir. Her ne kadar yararlı olduğu
konusunda hemfikirlere de, bir kısım SM’nin kendilerini stresli, üzgün ve depresif bir ruh haline
soktuğunu ifade etmiştir (Business Wire, 2018; McAteer, 2018).
Z Kuşağı için iletişimi yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Teknoloji onların kimliklerinin bir
parçası iken onsuz bir dünyayı hayal edemediklerini belirtmektedirler (Özkan ve Solmaz, 2015;
Singh, 2016). Önceki kuşaklara göre bilgiyi daha edinmekte ve yorumlayabilmektedir (Çetin
ve Karalar, 2016). Hızı daha çok sevmekte, çoklu görev yapabilmede ve bunu günlük işlerinde
rahatça kullanabilmek konusunda başarılıdırlar (Golovinski, 2011). Birden fazla işi aynı anda
yapabilmeleriyle, el, göz ve kulak becerilerinin de gelişmiş olduğu ve bunun gelecekte
gözlemleneceği tahmin edilmektedir (Berkup, 2014; Çetin ve Karalar, 2016). Dikkat süreleri
oldukça kısa olduğundan dikkatlerini çekebilecek görsel içeriklerin bulunması tavsiye
edilmektedir (Artemova, 2018). Bu durum SM kullanımındaki beklentileri de etkilemektedir.
21. yüzyılın ilk kuşağı olan Z kuşağına “dijital çocuklar”, “.com çocukları” da denmektedir.
Dönemin teknolojik gelişmelerinin sunduğu imkânlarla, deneyimlerinin önceki kuşaklara göre
oldukça farklı olduğu görülmektedir (Aydın ve Başol, 2014: 4). Bu kuşak “Kuşak I”, “İnternet
Kuşağı”, “Yeni Sessiz Kuşak”, “Dijital Çocuklar”, “Kristal Nesil” gibi farklı isimlerle
anılmaktadır (Tekin, 2015: 63). Bireysel yaşam tarzları olan bu kuşak, hayatlarının önemli bir
parçası olan akıllı telefonlar, tabletler gibi dijital araçlar ile SM aracılığıyla sosyalleşmekte
(Tuncer ve Tuncer, 2016: 2015) ve gerçek dünya ile sanal dünyayı kendi yaşantılarında
bütünleştirmektedirler (Sladek ve Grabinger, 2013: 1). Dünyaya geldikleri andan itibaren
teknoloji ile iç içe yaşayan ve teknolojiyle şekillenen Z kuşağı için teknoloji oldukça önemlidir.
Bu bir aradalık sayesinde sunulan iletileri almaya açık bir etkileşim içindedirler (Şener, 2018:
82).
3. SOSYAL MEDYA VE Z KUŞAĞI VE E-TICARET
Müşteriye, mal ve hizmetlerin internet üzerinden satışa sunulması, müşterinin alışveriş işlemini
gerçekleştirmesi E-ticaret olarak tanımlanır. (Özmen, 2012). E-ticaret, insanların karşılıklı bir
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araya gelerek para gibi alım gücü bulunan varlıkları kullanmadan, internet üzerinden iletişim
kurarak yapabildikleri her türlü ticari işlem olarak tanımlanmaktadır.
E-ticaret geleceğin ticaret biçimi olarak ifade edilmektedir. SM ile büyüyen Z kuşağı ise
gelecek on yılın e-ticaret biçimini şekillendirmektedir. Z kuşağının farkındalık düzeyleri,
yaşları gereği henüz tam gelişmedikleri için kararsız bir kuşak olma özelliği taşımaktadır. Bu
nesili hedef kitlesi alan pazar incelendiğinde, farklı pazarlama yöntemleri ile mümkün
olabileceği görülmektedir. Bu sebeple pazar içerisinde yer alan işletmelerin kendilerini sürekli
güncel tutmaları gerekmektedir (Altun ve Karataş, 2021). İşletmeler, Z Kuşağı’nın dikkatini
çekmek için aynı anda çeşitli SM platformlarını ya da hedef kitle odaklı nokta atışı platform
kullanma stratejisi ile alıcıya ulaşmalıdır. Müşteri hedefi Z kuşağı olan ve başarıya ulaşmak
isteyen markalar sosyal ağ ve teknolojiler üzerinden mesaj ulaştıranlar olacaktır (Gümüş, 2020:
390). Göktaş (2019)’ın çalışması, Z ve Y kuşağının X kuşağından biraz daha fazla internetten
alışveriş yapma eğiliminde olduğu ve Z kuşağının eğiliminin Y kuşağından az bir farkla daha
fazla olduğu sonucunu ortaya koyarak; Z kuşağı, SM ve e-ticaret kavramlarının anahtar kelime
olarak birlikte araştırılmaya değer olduğunu nitelemektedir.
Z kuşağının SM ile ilişkisinin e-ticaret tutumları üzerine etkisini araştıran çalışmalardan elde
ettiğimiz verilerin on beş yıllık yakın bir geçmişe tarihlendiğini göz önünde bulundurursak, bu
çalışmaların sistematik bir incelemesinin yapılmasının kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyacağı
düşünülmektedir. Nitekim Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi
coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan
servis olan Google Trendler’e göre de “sosyal medya” terimi ile ilgili aramaların 2004’ten bu
yana sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir (Görsel 1).

Görsel 1. Google Trends Taraması: "social media" (Google Trends, Aralık, 2021)

Google Trendler'de bir terimi aradığınızda, terimle ilgili aramaları sayfasının altındaki İlgili
aramalar bölümünde görürüz. Liste başı aramalar (top), seçilen kategori, ülke veya bölge içinde
aynı arama oturumunda girilen terimle birlikte en sık aranan terimlerdir. Yükselen aramalar
(rising), girilen anahtar kelime ile aranan ve istenen dönemde hacmi en fazla artan terimlerdir
(veya hiçbir anahtar kelime girilmediyse genel aramalardır). Yükselişte olan her arama terimi
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için, terimin önceki döneme kıyasla büyüme yüzdesini görülür. Google Trends’e baktığımızda
sosyal medya teriminin 2004’ten bu yana artış göstererek tarandığı görülmektedir.
İlgili konulara (related entities) baktığımızda ise istatistikler sosyal medya pazarlama, işletme,
reklam gibi aramaların liste başı aramalar arasında olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
aynı terimler artış gösteren aramalar arasında da bulunmaktadır.
İlgili sorgulara (related queries) dikkat edersek sosyal medya pazarlama (social media
marketing), işletmeler için sosyal medya (social media for business) arama terimlerinin en
popüler aramalar arasında; bunun yanında bu terimlerin, sosyal medya reklamcılığı (social
media advertising) terimleriyle birlikte yükselen bir trendde olduğunu görmekteyiz (Çizelge 1,
Google Trends, Aralık, 2021).

Çizelge 1. Google trendlerde “sosyal medya” (Aralık, 2021)
İlgili birimler (related entitites)

İlgili sorgular (Related queries)

4. YÖNTEM
Z kuşağının SM ilişkisinin e-ticaret tutumlarına etkisi hakkında fikir birliği, onlara yönelik eticaret ortamlarının gelecekteki gelişmelere önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bu amaçla, dört
bilimsel dijital kütüphanede indekslenen belgelerden önemli bilgileri çıkararak literatüre
sistematik bir haritalama yaklaşımı uyguladık. Araştırmamız, z kuşağı ve SM arasındaki ve
ayrıca SM ile e-ticaret arasındaki ilişkiye genel bir bakış elde etmeyi amaçlamaktadır.
Sonuçlarımıza dayanarak, gelecekteki araştırmalar için bir gündem ve e-ticaretin gelecekteki
gelişimi için öneriler sunmayı amaçlamaktayız.
Kitchenham et al. (2009) veya Webster ve Watson (2002) tarafından önerildiği gibi sistematik
literatür incelemeleri, belirli bir araştırma alanına ilişkin kapsamlı içgörüler elde etmek için bir
yaklaşım olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, geniş bir alanın yapısı, bu alanla ilgili
konular ve araştırma eğilimleri ile ilgili soruları yanıtlamak, Kitchenham et al. (2009)
sistematik bir literatür taramasının özel bir şekli olan bir haritalama çalışmasının kullanılmasını
tavsiye eder. Belirli bir araştırma sorusu tarafından yönlendirilen standart bir sistematik literatür
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taramasının aksine, Kitchenham et al. (2009) bir haritalama çalışmasının daha geniş bir konuyu
gözden geçirdiğine ve incelenen belirli alan içindeki birincil araştırmaları sınıflandırdığına
dikkat çeker. Böyle bir çalışmada önerilen araştırma soruları, hangi alt konuların tartışıldığı,
hangi yöntemlerin kullanıldığı gibi konuları içerir.
Bu çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, Z kuşağının SM ile ilişkilerinin e-ticaret
tutumlarına etkisine ilişkin araştırmayı sistematize etmeye ve yapılandırmaya odaklanılmıştır.
Bu nedenle sistematik inceleme yöntemi tercih edilmiş, veritabanlarından yayınların taraması,
erişilen yayınların incelenmesi ve sınıflandırılması çerçevesinden oluşan araştırma tasarımı
tanımlanmıştır.
4.1. İnceleme süreci
İnceleme sürecimiz, derinlemesine incelenecek bir çalışma listesine yol açan prosedürleri,
değerlendirmeleri ve kararları içermektedir. Wendler (2012) tarafından önerildiği gibi alana
genel bir bakış elde etmek için sistematik bir inceleme çalışması yürütülmüştür. İnceleme
kapsamının tanımlanmasından analiz için nihai çalışmaların belirlenmesine kadar genel
inceleme süreci, Görsel 2’de gösterilmiştir. Toplamda, yayın inceleme süreci çeşitli adımlardan
oluşmaktadır.

Görsel 2. Yayınları inceleme süreci

4.1.1. İnceleme kapsamının, anahtar kelimelerin ve araştırma sorularının tanımı (1. adım)
Araştırma kapsamında Z kuşağı, SM ve e-ticaret arasındaki ilişkilerin incelendiği yayınlar yer
almıştır. Arama sonuçları, tüm zamanlarda yapılmış hakemli dergilerdeki yayınları ve
konferans bildirilerini kapsamaktadır. Çalışmaların belirlenmesinde üç adet veritabanından
yararlanılmıştır. Yayınlara ulaşmak için İngilizce olarak “z kuşağı”, “sosyal medya” ve “eticaret” anahtar sözcükleri ve bu kavramlarla eş anlamlı diğer sözcükler kullanılmıştır.
Aramamız için bu ilgili kütüphaneler Scopus, Web of Science (WOS) ve Ebscohost Library idi.
Ebscohost Library, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, mühendislik, multimedya ve diğer
yazılımla ilgili yayınların alanlarını kapsayan zengin bir havuzdur. Scopus, teknoloji, doğa
bilimleri, bilgi teknolojileri, sosyal bilimler ve tıp alanlarını kapsayan geniş bir yayın alanı
yelpazesi sunar. Web of Science, sosyal bilimler, sanatlar ve beşeri bilimler alanlarını indeksler.
ACM, MIT Press, gibi yayıncılar ve Science Direct gibi diğer veri tabanlarından haberdardık,
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ancak içerdikleri makalelerin çoğunun zaten seçtiğimiz veritabanlarından Ebscohost ve
Scopus’un bir parçası olmasından dolayı, bunlar tarama kapsamı dışında bırakılmıştır. Ulusal
veritabanı olan TRdizin Ebscohost Araştırma Veritabanında tarandığı için buradaki yayınlara
da ulaşılabilmiştir. Ebscohost Scopus, WOS ve TR Dizin’deki yayınlara ulaşmaya müsaade
eder.
4.1.2. Üç veritabanında yayınların taraması (2. adım)
Veritabanı aramamız için öncelikle aşağıdaki arama dizisini tanımladık:
“gen z” or “generation z” or “igen” or “post-millenials” or “centennials”
AND “social media” or “social network*” or instagram or youtube
AND “e-commerce” or “electronic commerce” or “online shop*” or “online purchas*”
Her bir veri tabanından elde edilen sonuçlar önemli ölçüde değiştiğinden, kelime dahil etme ve
hariç tutma her bir veri tabanı için ayrı ayrı yapılmıştır. Farklı veri tabanlarının farklı tarama
terimleri ya da kısıtları ile en ilgili sonuçları karşımıza çıkardığını gözeterek bu terimler ile
farklı aramalar gerçekleştirdik. En fazla ilgili sonuç ile dönen ve en kapsamlı aramayı
belirleyerek bu sorguyu çalışmaya dahil ettik. Veritabanlarına taramalar Aralık 2021’in ilk
haftasında yapılmıştır. Aşağıda her veri tabanı için kullanılan arama dizileri verilmektedir
(Çizelge 2).
Çizelge 2. Veri tabanlarından erişilen ve çalışmaya dahil edilen yayınlar
Veritabanı

Arama ölçütü

Erişilen
yayın sayısı

Dahil edilen yayın sayısı

Scopus

Arama: Başlık, Özet, Anahtar kelimeler
Tür: Hakemli dergiler ve konferans
bildirileri
Yayın tarihi: Tüm zamanlar

95

28 (4 tanesi diğer
veritabanlarında da var)

Ebscohost

Arama: Konu terimleri
Tür: Hakemli dergiler ve konferans
bildirileri
Yayın tarihi: Tüm zamanlar

19

11 (1 tanesi diğer
veritabanlarıda da var)

Web of Science
Core Collection

Arama: Tüm alanlar
Tür: Makaleler ve erken erişim
Yayın tarihi: Tüm zamanlar
Rafine ederek yeniden arama-1
Rafine ederek yeniden arama-2

14

7 (3 tanesi diğer
veritabanlarıda da var)

125

38
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1. Veritabanı: Scopus
Scopus veritabanında aşağıda görüldüğü gibi başlık, özet ve anahtar kelimeleri içeren bir tarama
yapıldı ve 95 sonuca ulaşıldı. Bunun sebebi Scopus’un birçok yayınevinin yayınlarını
indeksleyen bir veritabanı olarak sadece indeks bilgisini kayıt olarak sunmasıdır (Görsel 2).
( ( TITLE-ABS-KEY ( "social media" OR "social network*" OR "instagram" OR
"youtube" ) ) AND ( ( "gen z" OR "post-millenial" OR centennial OR igen ) ) AND
( "*commerce" OR "electronic commerce" OR "online shop*" OR "online purchas*"
OR comsum* ) )

Görsel 2. Scopus veritabanı taraması (Sadece hakemli dergilerde yayımlanan araştırma ve derleme
makaleleri ve konferans bildirileri kapsam içine alınmıştır)

2. Veritabanı: Ebscohost
Ebscohost veritabanı tam metin aramaya izin verir. Bu veritabanında konu terimleri, başlık,
özet ve tam metin kullanılarak bir tarama yapıldığında 436 sonuca ulaşılmıştır. Ebscohost
taramasında Scopus’ta yapılan önceki taramaya paralel olarak “Konu terimleri” kıstası ile
taramada 19 yayına ulaşılmıştır. Bu sonucun önceki “tüm alanlar” taramasına göre daha ilgili
sonuçları getirdiği, “tüm alanlar” taramasında metin içinde geçtiği halde konudan uzak olan
yayınların varlığı tespit edilmiştir (Görsel 3).
SU ( gen z or generation z or igen or post-millenials or centennials ) AND SU ( social
media or Instagram or youtube or social network* ) AND SU ( consum* or online shop*
or online purchas* e-commerce or electronic commerce or m-commerce or s-commerce
)
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Görsel 3. Ebscohost veritabanı taraması (Sadece hakemli dergilerde yayımlanan araştırma ve derleme
makaleleri ve konferans bildirileri kapsam içine alınmıştır)

3. Veritabanı: Web of Science
WoS veritabanı tam metin aramaya izin verir. Bu veritabanında konu terimleri, başlık, özet ve
tam metin kullanılarak bir tarama yapıldığında 14 sonuca ulaşılmıştır.
WoS taramasında Scopus’ta yapılan önceki taramaya paralel olarak “Konu terimleri” kıstası ile
taramada 1 makaleye ulaşıldığından önceden bulunan 14 yayın konu ile ilgisi bakımından
özetleri okunarak gözden geçirilmiş ve ilgili olduğu sonucuna varıldığından, bu veritabanında
“tüm alanlar” taraması tercih edilmiştir. Buradaki 14 yayının 2 tanesi Scopus veritabanında
sadece başlık, özet ve anahtar kelimeler aracılığıyla aramada karşımıza çıkarken WoS’ta aynı
kıstas ile taramada karşımıza çıkmadığından tüm alanlar taraması bu veritabanı için tercih
edilmiştir.
Öncelikle “z jenerasyonu” üzerine yapılan çalışmalar aranmış, bu sonuçların içinden SM ile
ilgili olanları aranmış 142 sonuca, bu sonuçlar arasından da “e-ticaret” ve ilintili terimler ile
arama yapılmış ve 14 sonuca ulaşılmıştır (Görsel 4).
"gen z" OR "z generation" OR "post-millenial" OR centennial OR igen (All Fields)
Refined By: Search within all fields: "Social Media" Or "Social Network*" Or
"Instagram" Or "Youtube”
Refined By: Search within all fields: "E-commerce" Or "S-commerce" Or "Mcommerce" Or "Electronic Commerce" Or "Shop*" Or "Purchas*" Or Comsum*

Görsel 4. Web of Science Core Collection veritabanı taraması
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4.1.2. Yinelenen belgeleri kaldırma (3. adım)
128 yayından WoS ve Scopus’ta olan 4 adet yinelenen belge kaldırılmıştır.
4.1.3. Manuel seçim süreci: Hariç tutma ve dahil etme (4. adım)
Bu süreç üç adımdan oluşmaktadır: başlıkların ve özetlerin okunması, içeriğin okunması ve
alakasız makalelerin dışlanması. Tüm yazarlar elde edilen 124 özeti okuyarak makaleleri ilgili
veya alakasız olarak işaretlemiştir. İlgisiz içerikleri hariç tutma ve ilgili olanları dahil etme
ölçütleri olarak yalnızca “Z kuşağının tüketici olarak SM pazarlamasını (m/s/e-commerce)
alışveriş için kullanması”na odaklandığımız için başlık ve özetleri okurken bazı yayınları
eledik. Bu yayınlar SM’deki içeriklerin tüketimine odaklananlarıdır. Bunun yanında İngilizce
ve Türkçe olmayan yayınlar elenmiştir. Özetleri okunduktan sonra 38 ilgili yayın, bu
çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir.
4.1.4. Manuel seçim süreci-2: Hariç tutma ve dahil etme (5. adım)
Yayınların içeriği okunmuş ve bu aşamada, asıl kodlama süreci başlamıştır. Belirlenen
makaleler, Z kuşağı, SM ve e-ticaret alanındaki çalışmalar için temel temaları belirlemek için
bağlamsal olarak gözden geçirilmiştir. ÇİZELGE yayınların dizinlerini ve mecralarını
belirtmektedir. SSCI ve SCI indekslerinde taranan yayınların sayısı 17, iken, 11 adet ESCI
indeksli yayına rastlanmıştır (Görsel 5). Bu yayınlardan en eski tarihlisi 2017’dir (EK-1).

Görsel 5. Yıl Bazında Yayın Sayısı

5. BULGULAR
Çizelge 4’de görülen yayınlardan belirlenen temalar ve alt temalar gösterilmektedir. Sosyal etki, SM
pazarlama iletişimi, kuşak farklılıkları ve pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçi hizmetlerin tasarımı
konuları ön plana çıkmaktadır. Sosyal etki teması altında etkileyiciler ve fikir önderleri, akran etkisi,
kimlik ve sosyal ağ, beğeni ve yorum, ve kullanıcı tarafından üretilen içerik, SM pazarlama iletişimi
temasının altında medya zenginliği, değer odaklı pazarlama, etkileşimli SM pazarlama iletişimi, ve genç
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tüketicilerin SM üzerinde marka odaklı katılım davranışları; kuşak farklılıkları teması altında
demografik değişkenler, SM üzerinden iletişim ve tanıtım, pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçi
hizmetlerin tasarımı teması altında, alıcı karar süreci modelinin çevrimiçi hizmetlere uygulanması ve eyaşam tarzının sosyo-ekonomik yaşamına bilgi sağlaması ve hedeflenen segmente göre pazarlama
stratejileri geliştirmenin bir bileşeni olması alt temaları belirlenmiştir.

Çizelge 4. Temalar ve Alt Temalar
MAKALELER

ALT TEMALAR

TEMALAR

1

Social Media Influencers for Online
Purchase Behaviour: Mediation by Brand
Consciousness

Etkileyiciler (influencer), fikir
önderleri

Sosyal etki

2

Do Digital Natives Recognize Digital
Influence? Generational Differences and
Understanding of Social Media Influencers

3

‘Instagram made Me buy it!’: Generation Z
impulse purchases in fashion industry

4

Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar
Tarzlarının İncelenmesi

5

Unpacking Unboxing Video-Viewing
Motivations: The Uses and Gratifications
Perspective and the Mediating Role of
Parasocial Interaction on Purchase Intent

6

Influencing the influencers: The case of
retailers' social shopping platforms

7

Categorical Influencer Detection
microtext-based social media

8

Who are social media influencers for luxury
fashion consumption of the Chinese Gen Z?
Categorisation and empirical examination

9

Young consumers’ motivational drivers of
brand engagement behavior on social media
sites: A synthesized U&G and TAM
framework

10

The Impact of Peer-Influence: How Does
Social Network Endorsement Affect
Nonprofits and For-Profit Companies?

11

Profiling
purchasing
behavior
Generation Z (bildiri, 2020)

12

The
Influence
Consumption on
Attitude
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13

Social Media, Gen Z and Consumer
Misbehavior: Instagram Made Me Do It

14

The Potential Online Fashion Buyers of
Gen Z in Thailand

15

The use of social media by young
consumers in purchasing processes

16

Understanding the extent of adolescents’
willingness to engage with food and
beverage companies’ instagram accounts:
Experimental survey study

17

Impact of Electronic Word of Mouth To
The Purchase Intention - The Case of
Instagram

18

Profiling
purchasing
behavior
Generation Z (makale, 2020)

19

An integrative model of the influence of
self-esteem on adolescents’ consumer
innovativeness: the mediating role of social
network position and need for uniqueness

20

Mobile social media marketing: a new
marketing channel among digital natives in
higher education?

21

Extracting brand information from social
networks: Integrating image, text, and
social tagging data

Kullanıcı tarafından oluşturulan
içerik

22

An analysis of factors affecting young
consumers intention with online shopping
in Malaysia

Medya zenginliği

23

Influences of media richness on instagram
towards consumer purchase intention: The
mediating effect of brand equity

24

Branded Content: A Bridge Building Gen
Z's Consumer-Brand Relationship

25

Influence of social media marketing on the
purchase intention of Gen Z

26

Digital Marketing Strategies: Effectiveness
on Generation Z

27

The youtube marketing communication
effect on cognitive, affective and
behavioural attitudes among generation Z
consumers

28

Influence of social media marketing
communications on young consumers’
attitudes
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Değer odaklı pazarlama

29

Students' attitudes toward value-driven
digital marketing

30

Do brand relationships on social media
motivate young consumers’ value cocreation and willingness to pay? The role of
brand love

31

The perception and engagement of digital
natives and digital immigrants toward a
banking institution communications and
promotional tools on social

32

Social media communications and festival
brand equity: Millennials vs Centennials

33

B28New rules of social media shopping:
Personality differences of US Gen Z versus
Gen X market mavens

34

The
multi-generation:
Generational
differences in channel activity

35

Demographic differences on service quality
and perceived value in private online
shopping clubs

Demografik değişkenler

36

Understanding
digital
consumer:
Generation z online shopping prefences

SM’nin PY’ye tercih edilmesi

37

Understanding generation
decision-making in travel

Alıcı karar süreci modelinin
çevrimiçi hizmetlere
uygulanması

38

e-Lifestyle Confirmatory of Consumer
Generation Z

Z's

social

Algı, katılım, iletişim
farklılıkları

Kuşak farklılıkları

Pazaryeri (PY)
uygulamaları ve
çevrimiçin
hizmetlerin
tasarımı

E-yaşam tarzının sosyoekonomik yaşamına bilgi
sağlaması ve hedeflenen
segmente göre pazarlama
stratejileri geliştirmenin bir
bileşeni olması

Temalara göre dağılımlara baktığımızda en yükse oranda Z kuşağının e-ticarette SM tercihinde
sosyal etki (21) teması ağırlıklı olarak karşımıza çıkmadır. Onu sırasıyla Sosyal medya iletişimi
(9), Kuşak farklılıkları ve Pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçi hizmetlerin tasarımı (3) teması
takip etmektedir (Görsel 6).
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Görsel 6. Temalara göre yayınların dağılımı

İncelenen 38 yayında farklı veri toplama teknikleri kullanılmıştır. En yaygın teknik anket
uygulama (34) iken, onu gözlem ve mülakat (3) uzak bir farkla takip etmektedir. Bir adet yayın,
literatür taraması şeklinde yapılmıştır (Görsel 7).

Görsel 7. Veri toplama tekniklerine göre yayınların dağılımı

5.1. Tema (1): Sosyal etki
Temalara göre dağılımlara baktığımızda en yüksek oranda Z kuşağının e-ticarette SM’yi
tercihinde sosyal etki (21) teması ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu temanın alt
temalarında sırasıyla etkileyici pazarlama (9), akran etkisi (4), beğeni ve yorum (4), kimlik ve
sosyal ağ (3) ve kullanıcı tarafından üretilen içerik konusunda (1) yayınlar karşımıza
çıkmaktadır.
Etkileyici pazarlama alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla değinmek
gerekirse;
•

Social Media Influencers for Online Purchase Behaviour: Mediation by Brand
Consciousness: Marka bilincinin SM etkileyicilerinin etkinliği ve çevrimiçi satın alma
davranışı arasındaki aracılık rolünü incelemektedir (Lal ve Scharma, 2021).
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•

Do Digital Natives Recognize Digital Influence? Generational Differences and
Understanding of Social Media Influencers: Genç yetişkinlerin etkileyici pazarlama
çabalarıyla paylaşılan deneyimlerini ve algılarını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir
(Childers ve Boatwright, 2020).

•

‘Instagram made Me buy it!’: Generation Z impulse purchases in fashion industry:
Reklamlar, kanaat önderleri ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin, Z Kuşağı
kadınlarda olumlu duyguları uyandırmada uyarıcı, daha sonra ise dürtüsel satın almaları
tetikleyen görevi gördüğünü belirtmektedir (Djafarova ve Bowes, 2021).

•

Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi: Z kuşağının satın
alma kararlarında SM ünlülerinin etkisi üzerinde durmuştur (Gümüş, 2020).

•

Unpacking Unboxing Video-Viewing Motivations: The Uses and Gratifications
Perspective and the Mediating Role of Parasocial Interaction on Purchase Intent: Kutu
açıcıların tüketicilerin karar verme sürecini nasıl etkileyebileceğini göstermektedir
(Kim, 2020).

•

Influencing the influencers: The case of retailers' social shopping platforms:
Etkileyicilerin perakendecilerin sosyal platformlarında sosyal alışveriş üzerindeki
etkilerini incelemektedir (Ramadan ve Farah, 2020).

•

Categorical Influencer Detection on microtext-based social media: SM kanallarında
(hedeflenen kategorilerde aktif olan) kategorik etkileyicileri belirlemek için bir
yaklaşım önermektedir (Quan vd., 2020).

•

Who are social media influencers for luxury fashion consumption of the Chinese Gen
Z? Categorisation and empirical examination: Dört popüler SM etkileyicileri grubu
arasında sırayla arkadaşların ve akranların, ünlülerin, kanaat önderlerinin, Z kuşağının
lüks moda tüketimi üzerindeki etkilerinin istatistiksel olarak anlamlıyken reklamcıların
etkilerinin önemsiz olduğunu belirtmiştir (Sun, 2021).

•

Young consumers’ motivational drivers of brand engagement behavior on social media
sites: A synthesized U&G and TAM framework: Genç tüketicilerin marka odaklı
katılım davranışlarını hedefleyen markaların, mevcut ve gelişmekte olan SMde başarılı
katılım stratejileri (ör. oyunlaştırma ve etkileyici pazarlama) geliştirmesi gerektiğini
bildirmektedir (Florenthal, 2019).

Akran etkisi alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla değinmek
gerekirse;
•

The Impact of Peer-Influence: How Does Social Network Endorsement Affect
Nonprofits and For-Profit Companies?: Bir kişinin kar amacı gütmeyen bir kuruluşu,
lüks veya faydacı bir şirketi destekleme üzerinde farklı akran onay türlerinin
(Facebook'a karşı çevrimdışı sosyal katılım) farklı etkilerini incelemektedir (Tofighi,
2022).

•

Profiling purchasing behavior of Generation Z: Z kuşağının satın almada stratejik bilgi
kaynağının aile ve arkadaşları, perakende mağazayı ve YouTube’u; sosyal bağlantı
ortamınınsa WhatsApp, Facebook ve Snapchat olduğunu bildirmiştir (Kahawandala,
2020).
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•

The Influence of Social Media Consumption on Gen Z Consumers' Attitude: Z
kuşağının kullandığı platformlarda çok takipçisi olan pazarlamacıların, akranlarından
gelen önerilerin, fiyat-kalite dengesinin online alışveriş yapma alışkanlığı konusunda
etkili olduğunu bildirmiştir (Yussof vd., 2018).

•

Social Media, Gen Z and Consumer Misbehavior: Instagram Made Me Do It: SM’deki
sosyal baskının tüketici yanlış davranışlarına katılmaya yol açmasını ele almaktadır
(Jacobsen ve Barnes, 2020).

Beğeni ve yorum alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla değinmek
gerekirse;
•

The Potential Online Fashion Buyers of Gen Z in Thailand: Fiyat duyarlılığı, güvenlik
ve çevrimiçi incelemelerin hacminin, Z kuşağı tüketicilerinin çevrimiçi moda
alışverişinde niyet üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bildirmektedir
(Kanthawongs vd., 2021).

•

The use of social media by young consumers in purchasing processes: SMda yayınlanan
içerikler, genç tüketicilerde ihtiyaç üreterek onları plansız satın almaya teşvik etmenin
yanı sıra, ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif arama aşamasında da önemli bir ilham
kaynağı oluşturmaktadır.

•

Understanding the extent of adolescents’ willingness to engage with food and beverage
companies’ instagram accounts: Experimental survey study: Daha fazla "beğeni" ve
yorum içeren reklamların en yüksek tercihleri gösterdiğini belirtmektedir (StachowiakKrzyżan, 2019).

•

Impact of Electronic Word of Mouth To The Purchase Intention - The Case of
Instagram: Alışveriş yapmayı etkileyen e-WOM (electronic word-of-mouth: elektronik
kulaktan kulağa pazarlama) faktörlerini, bilgi sağlayıcının uzmanlığı, e-WOM miktarı,
e-WOM'un kaynak güvenilirliği ve eWOM'un kalitesi olarak belirlemiştir (Ho vd.,
2021).

Kimlik ve sosyal ağ alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla değinmek
gerekirse;
•

Profiling purchasing behavior of Generation Z: Bilgisayar okuryazarlığının, akran ve
sosyal etkinin ve SM kimliğinin Z kuşağının satın alma alışkanlıklarını etkilediğini
bildirmektedir (Kahawandala vd., 2020).

•

An integrative model of the influence of self-esteem on adolescents’ consumer
innovativeness: the mediating role of social network position and need for uniqueness:
Benlik saygısının tüketici yenilikçiliği üstündeki etkisini benzersizlik ihtiyacı ve sosyal
ağ (sosyal bir aradalık) arasındaki dengeye bağlı olduğunu belirtmektedir (Gentina ve
Kratzer, 2020).

•

Mobile social media marketing: new marketing channel among digital natives in higher
education?: Mobil SM pazarlamasının benimsenmesinde sosyal kimlik ve sosyal ağ
(sosyal bir aradalık) arasındaki dengenin önemine değinmiştir (Wong vd. , 2020).
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Kullanıcı tarafından üretilen içerik alt temasında incelenen makalenin ele aldığı konuya
değinmek gerekirse;
·

Extracting brand information from social networks: Integrating image, text, and
social tagging data: Markayla ilgili kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği
derleyerek pazarlamacıları, tüketicilerin farklı içerik ve bağlamlarla ilgili olarak
markaları hakkında ne düşündüklerini ve hissettiklerini çıkararak anlamlı içgörüler
elde etmeye teşvik etmeyi hedeflemektedir (Klostermann vd., 2018).

5.2. Tema (2): Sosyal Medya pazarlama etkileşimi
Sosyal medya pazarlama etkileşimi (9) temasının alt temalarında sırasıyla medya zenginliği
(4), etkileşimli sosyal medya pazarlama iletişimi (3), değer odaklı pazarlama (2) konusundaki
yayınlar karşımıza çıkmaktadır.
Medya zenginliği alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla değinmek
gerekirse;
•

An analysis of factors affecting young consumers intention with online shopping in
Malaysia: Web sitesi özelliklerinin alt faktörü olan web sitesi kalitesi, çevrimiçi
alışveriş niyetini etkileyen tek faktördür (Doulatabadi ve Sheng, 2020).

•

Influences of media richness on instagram towards consumer purchase intention: The
mediating effect of brand equity: Instagram'daki medya zenginliğinin, marka değerinin
aracılık ettiği tüketicilerin satın alma niyetine etkisinin önemli olduğunu tespit etmiştir
(Hasim vd., 2020).

•

Branded Content: A Bridge Building Gen Z's Consumer-Brand Relationship: Marka
içerik videolarının Z kuşağının markaya yönelik tutumuna etkisinde satın alma
niyetinde, olumsuz bilgilere karşı dayanıklılıkta etkili olduğunu vurgulamıştır
(Bezbaruah ve Trivedi, 2020).

Etkileşimli sosyal medya pazarlama iletişimi alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı
konulara sırasıyla değinmek gerekirse;
•

Influence of social media marketing on the purchase intention of Gen Z: SM
pazarlamasının satın alma niyetleri, marka bilinirliği, ürün algısı, marka sadakati ve
müşteri-iş etkileşimleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsetmektedir (Ninan vd., 2019).

•

Digital Marketing Strategies: Effectiveness on Generation Z: Yotube'un
farkındalığa/satın almaya etkisinin değerlendirerek bilgi, beğeni, tercih, satın alma
niyeti, satın almada olumlu katkısını bildirmiştir (Anjum vd., 2010).

•

The youtube marketing communication effect on cognitive, affective and behavioural
attitudes among generation Z consumers: YouTube pazarlama iletişiminin (YMC) yanıt
hiyerarşi modellerinin geleneksel ve geleneksel olmayan tutum ilişkileri (bilgi,
beğenme, tercih, satın alma niyetii, ve satın alma) üzerindeki etkisini araştırmaktadır
(Duffett, 2020).
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•

Influence of social media marketing communications on young consumers’ attitudes:
Etkileşimli sosyal medya pazarlama iletişiminin Güney Afrika'daki gençlerin bilişsel,
duygusal ve davranışsal tutum bileşenleri üzerindeki etkisinin her tutumda olumlu
olduğunu bildirmiştir (Duffett, 2017).

Değer odaklı pazarlama alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara sırasıyla
değinmek gerekirse;
•

Students' attitudes toward value-driven digital marketing: Genç kuşağın önemsedikleri
aynı nedenlere önem veren şirketleri seçip seçmediklerinde dijital pazarlamada etkinliği
araştırılmış ve ortak değerlerin önemli olduğu vurgulanmıştır (Jadanec ve Babić, 2020).

•

Do brand relationships on social media motivate young consumers’ value co-creation
and willingness to pay? The role of brand love: SMde takip edilen markalar için
tüketicilerin birlikte değer yaratma niyeti ve marka için yüksek bir fiyat ödemeye
istekliliğini araştırmış, ancak birlikte değer yaratırken marka ile yüzeysel bir arkadaşlık
kurulabileceğine dikkat çekmiştir (Wallace vd., 2021).

5.3. Tema (3): Kuşak farklılıkları
Kuşak farklılıkları (5) temasının alt temalarında sırasıyla Algı, katılım, iletişim farklılıkları (4)
ve demografik değişkenler (1) konusundaki yayınlar karşımıza çıkmaktadır.
Algı, katılım, iletişim farklılıkları alt temasında incelenen makalelerin ele aldığı konulara
sırasıyla değinmek gerekirse;
•

The perception and engagement of digital natives and digital immigrants toward a
banking institution communications and promotional tools on social: Maybank
tarafından kullanılan iletişim ve tanıtım platformlarında SM’nin kullanımını hem Dijital
Yerliler hem de dijital Göçmenler açısından keşfetmeyi amaçlamıştır (Kar vd. ,2019).

•

Social media communications and festival brand equity: Millennials vs Centennials: SM
iletişiminin marka değeri yaratma üzerindeki etkisinde nesiller grubunun düzenleyici
rolü ve bunun bağıntılarını araştırmaktadır (Llopis-Amorós vd., 2019).

•

B28New rules of social media shopping: Personality differences of US Gen Z versus
Gen X market mavens: Kuşaklararası kişilik farklılıklarının alışveriş alışkanlıkları ve
SM davranışlarına etkisini araştırmaktadır (Goldring ve Azab, 2021).

•

The multi-generation: Generational differences in channel activity: Farklı kuşak
gruplarının kullanım ve harcama modelleri açısından çok kanallı (cep telefonu, tablet,
bilgisayar, mağaza) davranışlarını (satın alma sıklığı, ortalama satın alma miktarlarını)
incelemektedir (Dorie ve Loranger, 2020).

Demografik farklılıklar alt temasında incelenen makalenin ele aldığı konuya değinmek
gerekirse;
•

Demographic differences on service quality and perceived value in private online
shopping clubs: özel çevrimiçi alışveriş kulüplerinde Y Kuşağı ve Z Kuşağı açısından
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kuşak yaş farklılıklarına ilişkin olarak demografik değişkenlerin e-hizmet kalitesi ve
algılanan değer üzerindeki farklılıklara etkisine odaklanmıştır (Yarimoglu, 2017).
5.4. Tema (4): Pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçin hizmetlerin tasarımı
Pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçin hizmetlerin tasarımı (3) temasının alt temalarında
sırasıyla SM’nin PY’ye tercih edilmesi (1), alıcı karar süreci modelinin çevrimiçi hizmetlere
uygulanması (1), e-yaşam tarzının sosyo-ekonomik yaşamına bilgi sağlaması ve hedeflenen
segmente göre pazarlama stratejileri geliştirmenin bir bileşeni olması (1) konusundaki yayınlar
karşımıza çıkmaktadır:
•

Understanding digital consumer: Generation z online shopping prefences: Pazaryeri
uygulamalarında algılanan kullanım kolaylığına rağmen Z kuşağının alışverişte SMyi
(Instagram) tercih edildiğini belirtmektedir (Mulyani vd., 2019).

•

Understanding generation Z's social decision-making in travel: Z kuşağı alıcı karar
süreci modelinin (davranışları ve alışkanlıkları) turizm çevrimiçi hizmetlerine
uygulanmasına odaklanmaktadır (Dimitriou ve AbouElgheit, 2019).

•

e-Lifestyle Confirmatory of Consumer Generation Z: e-yaşam tarzının sosyo-ekonomik
yaşamına bilgi sağlaması ve hedeflenen segmente göre pazarlama stratejileri
geliştirmenin bir bileşeni olması üzerine bir çalışmadır (Wijay vd. ,2020).

6. SONUÇ
Çalışma Z kuşağının SM etkileşiminin e-ticaret tutumlara etkisine odaklanmış ve bu konuda
yapılmış yayınların hangi konuları ele aldığı üzerine analizler sunmaktadır. SM, e-ticarette
iletişim için temel bir medya olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makale, Z kuşağının satın alma için
SM’yi kullanma niyeti ile ilgili makalelerin belirlenmesi için sistematik bir literatür inceleme
metodolojisi uygulamıştır. Amaç, tematik bir inceleme yapmak, araştırma boşluklarını
belirlemek için sorunları tanımak ve böylece gelecekteki çalışmalar için bir gündem
hazırlamaktır. Araştırmanın ana yoğunluğu, Z kuşağının SM’yi tüketiciler olarak kullanma
şekliyle ilgilidir.
Genç nesiller dijital yerlilerdir ve bu dijital genişlemenin bir parçası olarak SM, gençleri ve
dijital pazarlamadaki alışveriş davranışlarını etkilemek için daha fazla fırsat yaratmıştır. Bu
nedenle, ana endişe alanı, e-ticaret açısından Z kuşağı müşterileri veya firmalar tarafından SM
kullanımının haritasını çıkarmak ve Z kuşağının SM aracılığıyla tüketmesini tetikleyen
faktörleri belgelemektir.
Çalışma, bahsi geçen araştırma konularındaki eğilimleri ortaya çıkarmak için önce veri
toplamak için doküman analizi kullanılmış, bunu da içerik analizi izlemiştir. Araştırma
bulguları gösteriyor ki sosyal etki, sosyal medya pazarlama etkileşimi, kuşak farklılıkları,
pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçi hizmetlerin tasarımı gibi konular SM’nin Z kuşağının eTicaret tutumlarını anlamada önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır:
•

Etkileyici pazarlama, akran etkisi, beğeni ve yorum, kimlik ve sosyal ağ, kullanıcı
tarafından üretilen içerik, SM’nin e-ticarete sosyal etkisinin bileşenlerini,
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•

Medya zenginliği, etkileşimli sosyal medya pazarlama iletişimi, değer odaklı
pazarlama, sosyal medya pazarlama etkileşiminin bileşenlerini,

•

Algı, katılım, iletişim farklılıkları ve demografik farklılıklar, SM’de marka değeri
yaratmada kuşak farklılıklarının önemli unsurlarını,

•

SM’nin PY’ye tercih edilmesinin altında yatan nedenler, Z kuşağının satın alma
kararlarını verirken ortaya koyduğu davranışları ve alışkanlıklarının modelinin (alıcı
karar süreci modeli) çevrimiçi hizmetlere uygulanması, e-yaşam tarzının sosyoekonomik segmentleri belirlemek için dikkate alınması ise Pazaryeri uygulamaları ve
çevrimiçi hizmetlerin tasarımına yön verebilecek ipuçlarını oluşturmaktadır.

Bu bakımdan markalar online olarak çevrimiçi ortamlarda görünür olurken bu konulara ve
sosyal medyanın e-ticaret açısından bu bileşenlerine dikkat etmeleri önemlidir.
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ÖZET
Gerçek veya tüzel kişiler yatırım kararları, müşteri analizleri, borç alacak ilişkisinin tesisi,
takip-izleme faaliyetleri, kaynak kullanımı ve benzeri nedenlerle karşı taraf risklerini minimize
edebilmek amacıyla mali analiz ve istihbarat teknik ve işlemlerine başvurmaktadır. Mali analiz
ve istihbarat ile ilişki kurulacak taraf detaylı incelenerek tanınmakta, finansal verileri analize
uygun hale getirilerek çeşitli tekniklerle incelemeler yapılmakta, sermaye ve likidite yapıları
irdelenmekte, hüviyet ve moralite, yetenek ve işte başarı, krediyi engelleyen veya kısıtlayan
hallerin olup olmaması tespit edilmekte ve gerektiğinde puanlama ve derecelendirme
yapılabilmektedir. Mali sistemin içerisinde önemli bir yere sahip olan Bankacılık sisteminde
kredilendirme sürecinde mali analiz ve istihbarat faaliyetlerine başvurulmaktadır. Yeni müşteri
edinimi ve/veya mevcut müşterilerin periyodik olarak izlenmesi aşamalarında bu çalışmalara
yer verilmektedir. Bankacılık sistemindeki gelişmeler doğrultusunda mali analiz ve istihbarat
süreçlerinde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Mali analiz ve istihbarat birbirini
tamamlayıcı nitelikte süreçlerdir. Mali analiz tarafının ana hatlarını oluşturan mali tablo
kaynaklı veriler yasal mevzuat gereği yıllık veya çeyreklik periyotlarla hazırlanmakta bu durum
da analiz sürecinde görece geçmişe dayalı bir bilgi sunmaktadır. İstihbarat tarafında ise çok
daha güncel ve davranış nitelikli bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Mali veriler yasal mevzuat
kapsamında hazırlandığından dünden bugüne içeriğinde önemli değişikler yaşanmamıştır.
Ancak gerek finansal enstrümanlardaki artış gerekse davranış anlamında bırakılan izler
istihbarat kaynaklarının çeşitlenmesine ve erişebilirlik ölçüsüne etki etmektedir. Bu noktada
teknoloji ile gelen anlık bilgi akışlarının etkisi hissedilmektedir. Geçmiş dönemlerde yüz yüze
veya çok kısıtlı kamu kaynakları ile elde edilen istihbarı bilgiler günümüzde sadece bu amaca
hizmet eden şirketlere dönüşmüştür. Bilgiler anlık hale gelmiş ve tamamı konsolide halde
incelemeye tabi tutulmaktadır. İnternet kullanımındaki artışla birlikte günümüzde habere ve
bilgiye yoğunlukla sosyal medya araçları üzerinden ulaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yeni ve
farklı temalara sahip platformların sayısı da hızla artmaktadır. Habere ve bilgiye ulaşmak için
yoğun olarak sosyal medya araçları kullanıldığı gibi, mali tahlil ve istihbarat süreçlerinde bir
unsur olarak da sosyal medyadan yararlanmak söz konusu olabilir. Teknolojinin getirdiği yeni
enstrümanların zaman içerisinde özellikle istihbarat tarafıyla birlikte mali analiz ve istihbarat
süreçlerine dahil edildiği görülürken, son dönemde popülaritesi artan sosyal medya bilgi ve
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haberlerinin de sürece entegre edilmesinin sürece katkı sağlayabileceği görüşüyle çalışma
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Analiz ve İstihbarat, Teknoloji.

THE RELATIONSHIP OF FINANCIAL ANALYSIS TECHNIQUES AND
TECHNOLOGY USED IN THE EVALUATION OF LOAN REQUESTS
ABSTRACT
Real or legal persons resort to financial analysis and intelligence techniques and transactions
in order to minimize counterparty risks due to investment decisions, customer analysis,
establishment of debt-credit relationship, follow-up-monitoring activities, resource utilization
and similar reasons. With financial analysis and intelligence, the counterparty to be established
a relationship with is examined and recognized in detail, its financial data are made suitable
for analysis and examined with various techniques, its capital and liquidity structures are
examined, its identity and morality, ability and success in business, whether there are any
conditions that prevent or restrict credit are determined and scoring and rating can be made
when necessary. In the banking system, which has an important place in the financial system,
financial analysis and intelligence activities are used in the lending process. These activities
are included in the acquisition of new customers and/or periodic monitoring of existing
customers. In line with the developments in the banking system, there have been significant
developments in financial analysis and intelligence processes. Financial analysis and
intelligence are complementary processes. Financial statement-based data, which constitute
the main lines of the financial analysis side, are prepared in annual or quarterly periods in
accordance with legal regulations, and this situation provides relatively historical information
in the analysis process. On the intelligence side, it is possible to access much more up-to-date
and behavioral information. Since financial data are prepared within the scope of legal
regulations, there have been no significant changes in their content from past to present.
However, both the increase in financial instruments and the traces left behind in terms of
behavior affect the diversification and accessibility of intelligence sources. At this point, the
impact of instant information flows brought by technology is felt. In the past, intelligence
information was obtained face-to-face or with very limited public resources, but today it has
been transformed into companies that serve only for this purpose. Information has become
instantaneous and all of it is subject to consolidated scrutiny. With the increase in the use of
the internet, news and information are now mostly accessed through social media tools.
Accordingly, the number of platforms with new and different themes is rapidly increasing.
While social media tools are used intensively to access news and information, social media
can also be utilized as an element in financial analysis and intelligence processes. While it is
seen that new instruments brought by technology have been included in financial analysis and
intelligence processes over time, especially with the intelligence side, this study has been
prepared with the view that integrating social media information and news, which has recently
increased in popularity, into the process can contribute to the process.
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1. GİRİŞ
Bankalar genel anlamda fon fazlası olanlardan mevduat ve benzerlerinin toplanması ve fon
ihtiyacı olanlara kredi kullandırılması faaliyetlerini sürdürmektedir. Bankalar bu faaliyetleri
kapsamında, sermayenin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmek suretiyle ülke
ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bankaların kıt kaynaklarını güven içerisinde ve verim
sağlayacak biçimde ekonomik süreçlere aktarılması ilk olarak doğru seçimler yapılmasıyla
alakalıdır. Seçimlerin sağlıklı olabilmesi ve olası risk unsurların azaltılması için küresel, ülkesel
ve sektörel gelişmeler izlenmeli ve yararlanıcı iyi bir şekilde tanınmalıdır. Müşterilerin
moralite, borç ödeme gücü ve özvarlık bakımından çok iyi tanınması, işletme içi ve işletme dışı
faktörlerin iyi değerlendirilmesi, yeni risk yönetimi anlayışını yansıtan uluslararası kredi-risk
normlarına uygun hareket edilmesi, genel ekonomi ve sektörel koşulların değerlendirilmesi
gerekir.
Tanıma ve izleme aşamasında güvenilebilir bilgiler ve belgeler önem arz etmektedir. Amaç
doğrultusunda bilgiler toplanmakta, araştırılmakta, incelenmekte, analiz edilerek
raporlanmakta ve kurum içinde gerekli birimlerce kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar
genel itibarıyla mali tahlil ve istihbarat faaliyetleri olarak nitelendirilebilir. Sağlıklı seçimler
yapabilmek ve olası risk unsurlarını azaltmak ancak doğru ve objektif olarak gerçekleştirilen
mali tahlil ve istihbarat faaliyetleriyle mümkün olabilmektedir. Bankalar, istihbarat ve mali
tahlil çalışmaları ile kredilendirme faaliyetlerini verimli ve ölçülebilir riskleri en aza indirecek
şekilde yürütebilirler. Bankaların faaliyet alanları, müşteri segmentleri, nitelikleri ve kredi
ilişkilerine göre inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılan mali tahlil ve istihbarat
çalışmaları da özü itibarıyla benzerlik arz etse de finans kurumlarının bakış açılarına göre
farklılık da gösterebilmektedir.
Mali tahlil ve istihbarat faaliyetlerinde amaç kredi isteklisinin krediyi geri ödeme kapasitesine
ve arzusuna sahip olup olmadığını saptayarak kredi riskini azaltmak, firmanın finansman
ihtiyacının doğru tespit edilerek ihtiyacına uygun nitelik, tutar ve vadede kredilendirilmesini
sağlamaktır. Kredili müşterilerin ise belirli periyotlarda takibini yaparak izlemek ve
kredibilitelerindeki değişimi ve gelişmeleri vurgulamaktır. Mali tahlil ve istihbarat
çalışmalarında gizlilik esastır. Bu faaliyetlerde görevli kişinin tarafsız olması, her türlü ön
yargılardan uzak olması ve olayları objektif olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Toplanan
bilgilerin çeşitli kaynaklardan doğrulanması, doğrulanmayan bilgilere değer verilmemesi önem
taşımaktadır. Bankacılık Kanunu ve BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında hesap durumu belgesi alınması zorunlu işlemlerde
kredinin kullanıldığı sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde hesap durumu belgesi
alınması koşulu bulunmaktadır (Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Tarih:
01.11.2006, Sayı: 26333, Madde: 8).
Mali tahlil ve İstihbarat faaliyetlerinin mali tahlil tarafı mali mevzuata uygun hazırlanan bilanço
gelir tablosu, ekleri yanında firma detay mizanı üzerinden genellikle son üç yıllık verilerin ve
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hesaplatılan rasyoların analizine dayalı bir sistemdir. Ara dönem verileri alınabildiği ölçüde
rasyo hesaplaması yaptırılarak dönemsel mukayeselerde kullanılabilmektedir. Son üç yıllık
faaliyet geçmişi olmayan firmalar mevcut verilere göre analiz edilebilmektedir. Bu çalışmada
firmanın mali verilerinin büyüklükleri yanında gelişim trendi ve sektöre göre mukayesesi
yapılarak yorumlanması sağlanmaktadır (Çabuk, ve diğerleri, 2019). Mali tahlil çalışmaları
oldukça zaman alan meşakkatli bir iş olduğundan ciddi anlamda yetişmiş personel kaynağına
ihtiyaç duyulmaktadır. Personel kaynağının yanı sıra zamanın da kısıtlı olması nedeniyle
istisnalar dışında mevcut mali veriler üzerinden yapılan detay çalışmanın yılda bir kez
yapılması esastır. Yıl içinde yapılacak mükerrer incelemelerde aynı çalışmanın tekrarlanmasına
gerek duyulmamakta, firmaların cari dönem verilerinin yorumlamaya dâhil edilerek daha özet
raporlaması yapılmaktadır.
İstihbarat çalışmaları ise mali tahlil çalışmalarından son derece farklı bir durum arz etmektedir.
Zaman mefhumu olmadan gerektiğinde her zaman yapılabilecek çalışmalardır. İstihbarat
çalışmalarında mali verilerden daha öte güncel gelişmeler çerçevesinde bilgi toplanarak henüz
mali verilere yansımadığı halde gelecekte bilanço üzerinde muhtemel etkileri olabilecek sıcak
gelişmeleri takip edilmektedir. Aynı zamanda istihbarat çalışmaları ilgili firmanın diğer
kurumlarla ilişkilerini ve seyrini ortaya koyması açısından da anlamlıdır. İstihbaratın kaynakları
son derece farklılık arz etmektedir. Alınan bilgilerin farklı kaynaklardan teyidi yapılma imkânı
olmakla birlikte bu bilgilerin bir kısmı şifai niteliktedir. Bu nedenle hangi bilgilere itibar
edilerek aksiyon alınacağı son derece önemlidir.
Gerek uzman personel yetiştirme süresi ve maliyeti, gerekse hazırlanacak raporlardaki bekleme
sürelerinden kaynaklı kayıpları önlemek adına mali tahlil ve istihbarat faaliyetleri sistematik
hale getirilmeye başlanmıştır. Oluşturulan algoritmik altyapılar sayesinde firmaların daha kısa
sürelerde daha az insan kaynağı ile derecelendirilmesini sağlamak amacıyla skor/rating
hesaplamaları yapılmaktadır. Bu uygulamada firma hakkında temin edilen bilgi ve belgeler
gerekli formlar aracılığı ile sistemleştirilmekte ve daha önce firma hakkında oluşan tüm sistem
dataları ile birlikte belirlenen prensipler çerçevesinde analiz edilerek sonuçlar türetilmektedir.
Sistem uzman görüşünden çok sistemsel veriler üzerinden sonuç türetmektedir. Sistemin kendi
dinamik yapısı sayesinde sürekli geliştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sistemsel,
sektör ve ciro sınıflandırılmasına göre alt modeller geliştirilerek sonuç üretebilmektedir. Pratik
bir çalışma olduğundan gerektiğinde hızlıca sonuçlandırılabilmektedir.
2. MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT
Borçlunun borç ödeme yükümlülüğünü zamanında ve tamamen yerine getirmeme olasılığı
sonucunda finans kurumunun taşıdığı zarar kredi riski olarak tanımlanmaktadır. İçsel ve dışsal
faktörler olarak ayrılabilecek olan kredi riskinde içsel faktörler arasında müşteriye ve finans
kurumuna yönelik faktörler yer alırken, finans kurumu faktörleri arasında mali tahlil ve
istihbarat yapısını dahil etmek mümkündür (Sonbul İskender, 2014).
Mali Tahlil ve İstihbarat çalışmalarında, mali tahlil daha statik bir çalışma ve gerçekleşmeler
üzerinden yapılmakla birlikte istihbarat son derece dinamik bir bilgi paylaşım çalışmasıdır. Her
ikisinin de birbirini tamamlayan özellikleri olduğundan bu çalışmalar genellikle birlikte
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kullanılarak raporlanmaktadır. Mali tahlil raporlarının bilanço gerçekleşmesi akabinde yıllık
istihbarat çalışmaları ile birlikte yapılması yeterli olmakla birlikte, istihbarat çalışmaları ihtiyaç
duyulduğunda ayrıca yapılabilmektedir.
2.1. Mali Tahlil
BDDK tarafından yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında
hesap durum belgesi olarak kabul edilecek belgeler, hesap durum belgesi alımının zorunlu
olduğu işlemler ve hesap durum belgelerinin denetlenmesine ilişkin hususlar belirtilmiştir
(Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Tarih: 01.11.2006, Sayı: 26333, Madde: 9)
İlgili düzenleme kapsamındaki belgeler temel mali veri kaynağı olarak dikkate alınabilir.
Kesinleşmiş mali tablolar üzerinden çalışma yapılabileceği gibi henüz kesinleşmemiş yılsonu
mali tabloları ve ara dönem mizan verileri dikkate alınarak çalışma yapılabilecektir. Değişiklik
olması halinde ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler esas alınacaktır.
Mali tahlil söz konusu belgelerde yer alan veriler ve veriler üzerinden hesaplanan rasyoların
analizine dayanmaktadır. Mali tablolardan yararlanarak gerçekleştirilen mali analiz yöntemleri
trend/eğilim yüzdeleri analizi, oran/rasyo analizi, yatay/karşılaştırmalı tablolar analizi ve
dikey/yüzde metodu ile analiz olarak dört gruba ayırmak mümkündür (Öney, 1978).
Yatay/Karşılaştırmalı Tablolar Analizinde birden fazla döneme ait bilgilerin karşılaştırılması
ve değerlemesi öngörüldüğünden dinamik bir yapıya sahiptir. Karşılaştırmalı finansal tablolar
analizinde işletmenin birkaç döneme ait finansal tablolarını yan yana konmak suretiyle
incelenerek, işletmenin iktisadi ve finansal yapısı ile karlılığındaki gelişmeler konusunda
önemli bilgiler elde edebilir (Bektöre, 1975). Bu teknikle işletmenin geçmişteki durumu ile
bugünkü durumu karşılaştırılmak suretiyle elde edilecek bilgiler işletmenin geleceğiyle ilgili
kararlara ışık tutar.
Dikey/Yüzde Metodu Analiziyle her bir bilanço kaleminin toplam içerisindeki göreli önemi
tespit edilir, şirketin varlıklarının nerelerde yoğunlaştığını ve kaynaklarının daha çok nereden
sağladığı hakkında bilgi sahibi olunabilir ve aynı endüstri kolundaki benzer şirketlerle
karşılaştırılarak yorum yapılabilir (Gönenli, 1972).
Trend/Eğilim Yüzdeleri Analizi yönteminde, bir döneme ait veriler 100 olarak kabul edilmekte
ve izleyen dönemlere ait aynı verilerin ilk döneme göre yüzdelik değişimleri hesaplanarak
uygulanmaktadır. Bir istatistik yöntemi olarak geliştirilen yöntem değişim yüzdeleri veya trend
yüzleri olarak da anılmaktadır (Güvemli, 1981).
Herhangi bir şirketin muhasebesinde yer alan muhtelif hesap elemanları arasında çeşitli oranlar
halinde ve bu oranlara bakarak o şirketin özvarlıkları, faaliyet halinde arz ettiği durumu ve bir
faaliyet devresi sonunda sağlayabildiği rant ile iktisadi verimliliği hakkında belirli hükümlere
varılması rasyo olarak tanımlanmaktadır (Öney, 1978). Oran analizi yöntemi de şirketlerin mali
verilerinde yer alan veriler arasında matematiksel bağlar kururak şirketlerin çeşitli
perspektiflerden incelenmesidir. Mali tabloların içerisinde yer alan hesap kalemlerinde bir çok
oran hesaplamak mümkündür. Bu oranlar bir çok farklı kritere göre sınıflandırılabilirken, en
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yaygın sınıflandırma faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik olandır. Buna göre oranları
likidite, mali yapı, faaliyet ve karlılık oranları olarak sınıflandırmak mümkündür (Çabuk, ve
diğerleri, 2019).
Mali analiz aşamasında, mali tabloların doğruluğu ve güvenliği, bilgi paylaşılmama
alışkanlıkları, firma dışı kullanıcıların mali analize önem vermemesi, muhasebe sisteminin
eksikliği, bilgi ve ilgi yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Mali analiz sürecinde,
müşterilerin büyüme, likidite, borçlanma, faaliyet döngüsü, kar ve karlılık oranları, net işletme
sermayesi, nakit akışı gibi hususlar incelenmektedir (Çabuk, ve diğerleri, 2019).
5411 sayılı Bankacılık Kanunun 52. Maddesinde; ¨Bankalar, kredileri nedeniyle maruz
kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek,
gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara ilişkin esasları belirlemek zorundadır. Kredi
müşterileri bu çerçevede konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri
bankalara vermekle yükümlüdür. ¨ ifadesi bulunmaktadır.
Kredi müşterileri tarafından beyan edilen mali raporlar, bilinçli ya da bilinçsizce sağlıklı olarak
düzenlenmeyebileceği gibi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde
hazırlanmamış da olabilmektedir. Bu bağlamda, sağlıklı bir analiz yapabilmek için hataların
tespiti önem taşımaktadır. Analiz sürecinden önce veya sırasında mali tablolar dikkatlice
incelenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Hatta zaman zaman
özellikle ara dönem mali veriler dikkate alınarak bilanço ve gelir tabloları
düzenlenebilmektedir.
2.2. İstihbarat
Türk Dil Kurumu istihbarat kelimesini yeni öğrenilen bilgiler, haberler veya bilgi toplama,
haber alma, duyum şeklinde tanımlamaktadır (Türkçe Sözlük, 2005). Firmaların kimlik,
çalışma alanı, iş kabiliyet ve gayreti, menkul ve gayrimenkul varlıklarını belirlemek üzere
yapılan soruşturma ve araştırmalara istihbarat denilmektedir (Öney, 1978).
Finans kurumları müşterilerini hem nitelik hem nicelik yönden incelemeye tabi tutmaktadır.
Önceki bölümde detaylandırılan mali tabloların yanı sıra faaliyet ve yönetim raporları finansal
ve sektörel tablolar veya veriler niceliksel incelemeye örnek oluşturmaktadır. Niteliksel
inceleme de ise müşteri hakkında bilgi toplanmakta, kredi kullanım amacı belirlenmekte, borç
ödeme kapasitesi ölçülmekte, diğer finans kurumu ilişkileri irdelenmekte, müşteri ve/veya ortak
ve yöneticiler ile bilgiler tespit edilerek ayrıntılı bir çalışma yürütülmektedir (Şakar, 2011).
Banka işlemlerine ilişkin faaliyetlere yönelik olarak bankalar müşterilerileriyle ilişki kurduktan
sonra müşterilerle ilişki veriler müşteri sırrı olarak kabul edilmektedir. Banka ve finans
kuruluşlarının kendi arasında veya Risk Merkezi veya aralarında kuracakları şirketler
aracılığıyla bilgi ve belge alışverişinde bulunması ise sır saklama yükümlülüğünden istisna
tutulmuştur (Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik, Tarih:
04.06.2021, Sayı: 31501, Madde: 4 ve 5).
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Müşteri taleplerinin ölçülmesinde son derece önem taşıyan firma ve ortaklarının borç ödeme
güçleri, mali durumları, karakterleri gibi konularla ilgili çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Finans
kurumlarının istihbarat faaliyetleri kapsamında sıklıkla kullandığı temel kaynakları müşteri ile
görüşme, müşteri ziyareti, sicil kayıtları, tapu verileri, vergi borçları, sosyal güvenlik kurumu
kayıtları, oda kayıtları, senet, çek, icra, iflas kayıtları, müşteri ve tedarikçilerden alınan istihbarı
bilgiler, mevcut finans kurumu nezdindeki geçmiş dönem verileri, kredi kayıt bürosu, risk
merkezi kayıtları ve internet sitelerinden yapılan sorgulamalar şeklinde sıralamak mümkündür
(Tuğcu, ve diğerleri, 2013).
Ülkemizde vergiden kaçınma ve ticari faaliyetlerin tam anlamıyla mali sisteme entegre
edilememesi gibi nedenler dolayısıyla kayıtdışı ekonomi kayda değer boyuttadır. Kayıt dışılığın
yüksek olması istihbarat faaliyetlerine olan ihtiyacı doğurmaktadır. Ayrıca, gerçek veya tüzel
kişilerin kendileri hakkında sahip oldukları bilgiler ile finans kurumlarının sahip olduğu bilgiler
farklı olduğundan asimetrik enformasyan sorunu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, eksik,
yanıltıcı, sahte ve spekülasyon ihtimali içeren bilgilerin sunulma ihtimali de istihbarat ihtiyacını
arttırmaktadır (Geçer, Turgay, 2014).
3. TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Türkiye’de mali analize yönelik çalışmaların II. Dünya Savaşından öncesine dayandığı, Yüksek
Denetleme Kurulunca Devlet Teşekküllerinin denetimi kapsamında İsviçre’den gelen
danışmanlarca hazırlanan raporla başladığı düşünülmektedir. 1960 yılında ise kurulca
yayınlanan İktisadi Murakabe Rehberi de ilk yayınlar arasında yer almaktadır (Destereci, 2009).
Türkiye Bankalar Birliği 1963 yılında Bankaların istihbarat yönetmeliklerindeki asgari esasları
içeren dokümanı yayımlanmıştır (Bankaların İstihbarat Yönetmeliklerinin İhtiva Edeceği
Asgari Esaslar , 1963). Yine Birlik tarafından aynı yıl yayımlanan kredi ilişkilerinde hesap
vaziyeti dökümanıyla mali analiz ve istihbarat süreçlerinde ilk adımlar atılmıştır (Bankaların
Açacakları Krediler İçin Talep Sahiplerinden Alacakları Hesap Vaziyeti ve Tahlil Esasları
Semineri , 1963).
Yayımlanan esaslarla birlikte kredi ilişkilerinde belirli bir düzene ve bilgilere sahip tablolar
oluşturulmuştur. Bu dönemde Mali Tahliller ve Gelir Durumunu İnceleme Tablosu örnek
olarak paylaşılmış ve analizler yapılmaya başlanmıştır. Tablo içerisinde temel bilanço ve gelir
tablosu kalemleri, likidite, kar ve faaliyet rasyoları yer almaktadır. Bu tabloların kredi başvuru
sürecinde yetkili personellerce müşterilerden temin edilen bilgiler doğrultusunda hazırlandığı
ve manuel hesaplamalarla dokümante edilerek arşivlendiği düşünülmektedir. Günümüzde mali
analiz çalışmalarında firmaların özet görünümüne bakıldığında büyük ölçüde benzer kalemler
ve rasyolar kullanılmaktadır. Zaman içerisinde yazı ve manuel yapılan hesaplar ve analizlerin
yerini hesap makineleri, daktilo, bilgisayar ve internet gibi araçlar almıştır. Basit hesaplama ve
yönetici özeti şeklindeki görünümler saniyeler içerisinde veri tabanlarından karşılaştırılmalı
olarak dönemsel bazda çekilebilmektedir. Örneğin, firmaların Kamuoyu Aydınlatma
Platformunda verilerin yayımlanmasının akabinde birçok yatırım kuruluşu, finansal teknoloji
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şirketleri, hatta bireysel yatırımcı ve uzmanlar dahi özet görünümleri internet üzerinden çok
hızlı bir şekilde yayınlamaktadır.
Mali analiz ve istihbarat süreci ve çalışmaları özü itibarıyla belirli bir temele otururken,
kaynaklara çok daha hızlı bir şekilde erişebilme ihtiyacı hasıl olabilmektedir. Mali analiz
tarafında kullanılan mali tablolar yasal mevzuat çerçevesinde günün şartlarına uygun şekilde
güncellenirken, temel muhasebe prensipleri dahilinde benzer özelliklerini sürdürmektedir.
Buna karşın ihtiyaç bulunan dönemsel veriler, veri tabanlarından hızlıca temin edilerek
incelenebilmektedir. Yine bu veriler bulunduğu sektör veya örnek firma verileri ile de
karşılaştırılabilmektedir. Bu karşılaştırma, takip ve izleme işlemleri doküman üzerinden de tabi
ki gerçekleştirilebilir, fakat kâğıt, arşiv, karşılaştırma, manuel gözlem ve benzeri süreç ve
operasyonel maliyet gerektirebilmektedir. Yine istihbarat tarafında kullanılan birçok veri
müşterilerin kişisel özellikleri ile ticari geçmişlerini ve finansal kurumlara erişim kabiliyetlerini
içermektedir. Geçmiş dönemlerde de o günün finansal dünyası dahilindeki olanaklar
çerçevesinde benzer birtakım verilerle incelemeler yapılmaktaydı. Örneğin basit bir bilgiye
ulaşmak için mektup veya yüz yüze iletişim gerekirken, bu durumu zamanla telefon, internet
almıştır. İstihbarat kaynağı olarak nitelendirilebilecek unsurlar belirli noktalarda
toparlanmakta, izlemek ve takip için arşivlenmektedir. Geçmiş dönemlerde yazı veya daktilo
ile kayıt altına alınan bilgiler, kitaplaştırılan dokümanlar üzerinden incelemeler yapılırken,
zaman içerisinde dijital ortamda takip edilmeye başlanmıştır. Özellikle bilgisayar
teknolojisindeki gelişmeler akabinde veri günden güne önemini arttırırken, veri tabanları
üzerinden de bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Bu noktada istihbarat kaynağı olarak
nitelendirilen bazı verilerin dijitalleşme süreçlerine yönelik özet bilgilere aşağıda yer
verilmiştir.
2004 yılında Vergi Usul Kanında yapılan değişiklikle birlikte vergi beyannameleri ve
bildirimleri internet de dahil olmak üzere elektronik bilgi iletişim araç ve ortamlarında
verilmeye başlanmıştır (Resmi Gazete, Tarih: 31.07.2004, Sayı: 25539). Söz konusu değişiklik
ile birlikte mükelleflerin kağıt kullanımı azaltılmış ve beyannamelerini elektronik yöntemlerle
kamu idaresine gönderilmesi uygulamasına başlanmıştır. Bu çerçevede mali analiz sürecinin
temel yapı taşı olan mali verilerin belirlenen format üzerinden internet ortamı ile kolay ve hızlı
şekilde erişilebilir olması sağlanmıştır. Kamu otoritesi ilgili belge ve bilgileri ticari sır
niteliğinde olması nedeniyle doğrudan paylaşmasa bile mükellefler idareye gönderdikleri
şekliyle finans kurumları ile de paylaşmaya başlamıştır. Finans kurumları ise temin ettikleri bu
belgelerdeki şekil şartlarını kontrol ederek kendi sistemlerine aktarmaktadır. Zaman içerisinde
beyannamelerin OCR (Optical Character Recognition- Optik Karakter Tanıma: taranmış
evraklar, PDF dosyalar veya dijital kamerayla çekilen resimler gibi belgelerin düzenlenebilir
ve aranabilir verilere dönüştürülmesini sağlayan teknoloji (Seyir Defteri, 2022) ile sisteme
aktarma veya PDF üzerinden sistemsel okuma ile yüklenmesi sağlanabilmektedir. Bu şekilde
finans kurumu açısından operasyonel yük oluşturan bilanço ve gelir tablosu oluşturma işlemleri
saniyeler içerisinde kurumların sistemlerine aktarılabilmektedir. Hızlı aktarım mali analiz
sürecinin kısalmasına katkı sağlamaktadır.
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Firma özelinde yapılan analizlerin yanı sıra mali analiz ve istihbarat süreçlerinde sektörel
değerlendirmeler de bir hayli önem taşımaktadır. Merkez Bankası tarafından 1990 yılından bu
yana ülke ekonomisine yön veren reel sektör oyuncularına yönelik gelişmelerin takibi ve
yararlanıcılara doğru ve detaylı veriler sağlamak amacıyla sektör bilançoları yayınlamaktadır
(TCMB Sektör Bilançoları, 2022). Analizi yapılan firmalar ile aynı sektörde faaliyet gösteren
firmaların konsolide bilançoları ve istatistiki verilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmakta ve
karşılaştırma yapabilmek adına önemli bir kazanç sağlanmaktadır.
KKB-Kredi Kayıt Bürosu, 11.04.1995 tarihinde dokuz banka ortaklığında kurulmuştur (Kredi
Kayıt Bürosu). TBB nezdinde, kredi ve finansal kuruluş müşterilerinin risk bilgilerinin
toparlanarak, toplanan bilgileri söz konusu kuruluşlarla birlikte gerçek ve tüzel kişilerin
kendileri ve onaylanması halinde özel hukuka tabi tüzel ve diğer gerçek kişiler ile
paylaşılabilmesini temin etmek üzere Risk Merkezi kurulmuş ve 2013 yılında faaliyete
geçmiştir (Resmi Gazete, Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857). KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekalet
ederek kurumun operasyon ve teknik süreçlerini yürütmekte ve risk merkezi üyelerine veri
toplama ve paylaşma hizmet de vermektedir. Reel sektöre ve bireylere, bankalar ve finans
kurumlarına yönelik faaliyet gösteren kurum Kredilere, Çeklere ve Senetlere ilişkin çok sayıda
rapor hizmeti vermektedir. Üye kuruluşlara internet sitesi üzerinden sorgulama ve web servis
aracılığıyla veri paylaşımı yapmaktadır (Kredi Kayıt Bürosu). KKB 2021 Faaliyet Raporuna
göre 2017’de 30 milyon adet olan kurumsal büro sorgulaması adeti yıllar itibarıyla sırasıyla 40
milyon TL, 54 milyon adet, 73 milyon adet ve nihayetinde 2021’de 89 milyon adete
yükselmiştir. Sorgulama adetlerinde yaşanan artış eğilimi hizmetin verimli olduğunu, sürekli
gelişim kaydederek günün ihtiyaçlarına cevap verebildiğini ve sorgulama ihtiyacının arttığını
göstermektedir.
Finansal kurumlarda mevcut kredilerin ödeme alışkanlıklarının tespiti için hazırlanan risk
raporunun özet görünümü Findeks Kredi Notu olarak verilmektedir. Çok sayıda bilgi içeren
verilerden sorguya konu müşterinin ödeme alışkanlıkları izlenmekte, ödeme taahhütlerini
yerine getirip getirmediğine ilişkin bilgiler vermektedir. Finans kurumlarına özgü skorlardan
ziyade ülkede mevcut kredi kullanımına ilişkin genel görüntü vermektedir (Cücük, 2019).
Findeks Kredi Notunun hesaplanmasında kredili ürün ödeme alışkanlıkları %45, mevcut hesap
ve borç durumu %32, kredi kullanım yoğunluğu %18 ve yeni kredili ürün açılışı %5 oranında
paya sahiptir. Söz konusu not ile gerçek veya tüzel kişinin kredi iştahı, ödeme alışkanlıkları
gibi davranışsal verileri özet olarak hızlıca temin edilebilmektedir. (Findeks Kredi Notu, 2022).
Türk Ticaret Kanunu’nda Ticaret Sicilinin ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılacağı
hükme bağlanmıştır (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Madde 35) Ticaret sicil gazetesinde
firmaların ticari faaliyetlerine ilişkin kuruluş, sermaye değişikliği, nev’i, faaliyet alanı, adres ve
şubeleri gibi birçok bilgi yer almakta olup firma incelemesi açısından önemli bir kaynak
niteliğindedir. Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılmakta olup ilk
nüshası 1957’de yayınlanmıştır. Firmaların yanı sıra ticaret hayatının gelişimini ihtiva eden bir
arşiv olarak nitelendirilebilecek olan TTSG’nin tüm nüshaları dijital ortama aktarılmıştır
(Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü). Kurum web sitesi üzerinden üyelik esası ile sicil kayıtlarının
sorgulanmasına izin verirken, aynı zamanda web servis ile de hizmet vermektedir.
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Ülkemizde e-dönüşüm süreçlerinde kamu tarafında elektronik hizmetler için MERNİS-Merkezi
Nüfus İdaresi Sistemi, UAVT-Ulusal Adres Veri Tabanı, TAKBİS-Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi ve MERSİS-Merkezi Sicil Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. MERSİS tüzel kişilerin
kayıt, değişiklik ve terk işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve içeriklerin depolanmak
suretiyle servis edilmesi ile bilgilerin tekil bir numara ile toplanması ve tek noktadan bilgilere
erişim sağlanmasıdır (Mersis). Bu veri tabanı ile incelemeye konu firmaların merkezi
kayıtlardaki durumu ve toplanan bilgileri teyit edilebilmektedir. TAKBİS ile ülke genelindeki
mülkiyet verileri elektronik ortamda izlenebilmektedir (TAKBİS). Kişisel verileri içermesi
nedeniyle müşterilerden alınan muvafakatname ile yapılan sorgulamalarla mülkiyet durumları,
varsa mülkiyet üzerindeki ipotek ve sınırlamalar gözlemlenmektedir.
Dijitalleşme ile birlikte gelişmiş teknolojiler kullanılarak meydana getirilen finansal tabanlı
ürün veya hizmetler ile birlikte bu hususları sağlamakta olan şirketler ve şirketlerden meydana
gelen global sektör FinTek olarak tanımlanmaktadır. Fintek 21.yy’da finansal kurumların iç
sistemlerinin geliştirilmesi ve dijitalleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Alt kategorileri oldukça geniş
olan FinTek kavramı içerisinde dijital bankacılık da ön planda yer almaktadır. Veri odaklı
olarak yapay zeka ve makine öğrenmesi ile finansal süreçlerdeki kararlar otomatik davranış
biçimleri haline getirilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi).
Nitelik itibarıyla mali analiz ve istihbarat süreçleri özünü korumaya devam ederken, kaynak
anlamında dijitalleşme yolunda hızla ilerlemektedir. Firma görüşme ve ziyaretleri ile inceleme
ve araştırma gibi aşamalardan oluşan ve alanında uzman kişilerce sürdürülen mali analiz ve
istihbarat süreçleri geçmiş dönemlerde oldukça uzun günler ve haftalar alabilmekteydi. Süreç
uzun olsa da temelinde incelenen verilerin mali tablolar, diğer kurumlarla ilişkiler, piyasalara
erişim kabiliyeti olduğu bilinirken, günümüzde benzer verilere daha hızlı şekilde erişim
sağlanmasının sonucu olarak mali analiz ve istihbarat süreçlerinin çok daha hızlı sonuçlandığı
ve istenildiği anda sonuç verebilecek şekilde otomotize edildiği görülmektedir. Hız
noktasındaki bu kolaylıkta yukarıda detaytları verilen dijitalleşme unsurlarının etkili olduğunu
söylemek mümkündür.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Mali analiz ve istihbarat incelemeye konu şirketin finansal açıdan durumunu, mevcut
faaliyetleri ve bu faaliyetlerinin sonuçlarını ve gelişimini tespit etme ve öngörüler yapmak için
gerçekleştirilmektedir. İncelemeye konu döneme ilişkin veriler ile daha önceki dönemlere
ilişkin veriler doğrultusunda geleceğe yönelik tahminler yapılmaktadır. Önceki, mevcut ve
gelecekteki durumun incelenebilmesi için bu dönemlere ilişkin veriler arasındaki ilişkiler
incelenmeli ve periyodik eğilimler izlenmektedir. Genel anlamda kredi talebinde bulunan
gerçek veya tüzel kişinin borç ödeme istek veya kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Mali analiz ve istihbarat çalışmalarının mali analiz tarafında finansal faaliyetlerin özeti olarak
nitelendirilebilecek mali tablo ve veriler kullanılmaktadır. Muhasebe sistemleri doğrultusunda
kayıt ve sınıflandırma işlemleri ile belirli periyotlarla raporlanan bu veriler genel kabul görmüş
teknikler ile analiz edilmektedir. Analiz teknikleri farklı amaçlara yönelik yapılsa da birlikte
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kullanılması anlamlı sonuçlara ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Ayrıca söz konusu verilerin benzer
faaliyet gösteren şirketlerle karşılaştırılması da analizi zenginleştirecektir.
İstihbarat tarafı ise mali tabloları doğrultusunda incelemesi yapılan kredi taleplisi şirketin kredi
açısından değerliliği tespit edilmekte ve risklerin azaltılması için ahlak ve mali yapıların tespit
edilebilmesine yönelik çeşitli kaynaklardan bilgi toplanması ve değerlendirilmesi
faaliyetleridir. Kredilerin ilkelerine uygun bir şekilde kullandırılabilmesi için talep eden
işletmenin tanınması ve bir nevi güven sağlanması ve riskin azaltılması amaçlanmaktadır. Kredi
ihtiyacı olan şirketlerin finans kurumlarına sundukları bilgi ve belgelerin her zaman gerçek ve
objektif olmayabileceği düşüncesi doğrultusunda, şüpheli durumların bertaraf edilebilmesi,
verilen bilgilere güvenilip güvenilmeyeceğinin tespiti ancak farklı kaynaklardan elde edilen
bilgilerle mümkündür. Bu doğrultuda, istihbarat çalışmaları olabildiğince farklı ve güvenilir
kaynakla zenginleştirilmektedir.
Ülkemizde 1960’lı yıllarda resmiyet almaya başlayan mali analiz ve istihbarat faaliyetlerinde
başlangıçtan bu yana esas alınan temel unsurlar da önemli bir değişme yaşanmadığı
görülmektedir. Benzer şekilde mali tablolar ve tablolar üzerinden hesaplanan rasyolara ilişkin
mali tahlil çalışmaları ile şirketlerin hüviyet, davranış ve piyasa itibarı gibi unsurları içeren
istihbarat çalışmaları yapılmaktadır. Günümüze gelen süreçte esas alınan çalışmaların benzer
olduğu ancak dijital unsurlarla desteklenerek hızlı, operasyonel yükü azaltan, anlık bilgi
sağlayan şekle geldiği görülmektedir.
Yukarıda ürün ve hizmet bazlı detaylandırılan hususlar finansal teknoloji penceresinde izlemek
mümkündür. Mevcutta var olan bu ürün ve hizmetler dijitalleşme süreçleriyle birlikte daha
etkin ve hızlı kullanılmaya, daha işlevsel hale gelmeye başlamıştır. Kamu otoritesince
belirlenen şekilde matbu formlarda yayınlanan mali veriler finans kurumlarının veri tabanlarına
aktarılmakta ve çok sayıda açıklayıcı rasyo ve analiz saniyeler içerisinde
gerçekleştirilebilmektedir. Mali tablo tarafında kamu otoritesince belirlenen dönemler
dahilinde verilerin açıklanması görece güncel görüntüyü yansıtamayabilmektedir. Bu açıdan
daha güncel veriyi içermesi nedeniyle istihbarat faaliyetleri izleme ve takip faaliyetlerinde
önemi arttırmaktadır. Yapılan geliştirmelerle birlikte şirketlerin bir gün öncesine ait davranış
verilerinin gözlemlenebilmesi de teknolojinin geldiği noktayı göstermektedir.
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Özet

Sağlık sektörünün karakteristik özelliğinden dolayı yaşanan yapısal, davranışsal, bilişsel
ve konjonktürel değişimler maliyetler üzerindeki baskıları artırmaktadır. Ancak sunulan sağlık
hizmetlerine ayrılan kaynaklar sınırlıdır. Dolayısıyla tahsis edilen finansal kaynakların doğru
programlara ve müdahalelere ayrılması gerekmektedir. Birçok ülkede sağlık teknolojilerinin
geri ödeme kararlarında maliyet ve faydalarının kanıta dayalı olarak tespit edilmesi artan bir
yaklaşım olmuştur. Bu noktada ekonomik değerlendirmenin önemi giderek önem
kazanmaktadır. Ekonomik değerlendirme yöntemleri arasında yer alan maliyet-etkililik analizi,
önemli bir karar verme aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sağlık
kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesinde maliyet-etkililik yönteminde izlenmesi gereken
adımlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın karar vericilere ve politika yapıcılarına
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal kaynaklar, maliyet, maliyet-etkililik, sonuçlar

ECONOMIC ASSESSMENT IN HEALTHCARE TECHNOLOGIES: COSTEFFECTIVENESS APPROACH AND PROCESSES
Abstract
Having occurred in healthcare sector due to its characteristic features, the changes such
as structural, behavioral, cognitive and cyclical has increased the pressure on costs. However,
the resources allocated to the health services providing are limited. Thus, financial resources
allocated to health required to deal out to the right programs and interventions. In many
countries, health technologies in reimbursement decisions has become an increasing approach
as an evidence-based establishment of the costs and benefits. At this point, the value of
economic evaluation becomes gradually gaining importance. Cost effectiveness analysis, which
is among the economic evaluation methods, is considered as a significant decision-making tool.
Accordingly, in this study, the steps to be followed in the cost-effectiveness method in the
economic evaluation of health resources are evaluated in detail. It is thought that the study will
be beneficial to decision makers and policy makers.
Keywords: Financial resources, cost, cost-effectiveness, outcomes
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GİRİŞ
Sağlık teknolojilerinde ekonomik değerlendirme, elde edilmek istenen bir birimlik
fayda karşılığında ne kadarlık bir maliyete katlanması gerekliliğini vurgulayarak “değer” odaklı
bir yaklaşımı desteklemektedir. Bunun için hangi teknolojinin ne kadarlık bir maliyetle istenen
sonucu elde edeceği, hasta beklentilerini hangi düzeyde karşılayacağı ile yaşam süresi ve yaşam
kalitesi gibi faydaların elde edilmesinde hangi oranda bir maliyet kombinasyonuna
katlanılabileceği ekonomik değerlendirmeyle sınanabilmektedir (Drummond ve ark., 2005;
Dewar, 2010; Muennig ve Bounthavong, 2016). Higgins and Harris (2012) teknolojik
değerlendirmede maliyet ve faydaların birlikte değerlendirilmesinin, müdahaleler için kapsamlı
bir değer anlayışını güçlendireceğini vurgulayarak olası alternatif teknolojilerin sonuç ve
maliyet gibi girdi unsurları hakkında karar vericilere, politika belirleyicilere ve sağlık
profesyonellerine yol göstereceğini belirtmişlerdir.
Tercih edilen müdahalenin sağlayacağı ya da vaz geçilen müdahaleden mahrum kalınan
fayda, sağlık ekonomisinin temel kavramlarından olan fırsat maliyetini gündeme taşımaktadır.
Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde yapılan harcama seçeneklerinin ve kararların fırsat maliyetini
dikkate almak gerekmektedir. Fırsat maliyeti ilk kez Green (1894) tarafından literatüre
kazandırılmıştır. Green fırsat maliyetini, “kabul edilen belirli bir aktiviteden dolayı vazgeçilen
faydalar” olarak tanımlamıştır. Bu kavram daha sonra sağlık teknolojilerinin ekonomik
değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmıştır. Sağlık hizmetleri kararında fırsat maliyeti, bir
teknoloji yerine alternatifinin seçilmesiyle bu alternatifin sağlayacağı faydalardan vazgeçmek
şeklinde tanımlanmaktadır. Fırsat maliyeti mantığı, maliyetin sadece para ya da para ile ifade
edilebilen kaynaklardan çok, bu parayla satın alınabilecek sağlık ve fayda (Kaliteye Uyarlanış
Yaşam Yılları/QALYs, daha iyi işlevsellik, ağrısız hayat vb.) gerçeğine dayanmaktadır (Culyer,
2018).
Maliyet-etkililik yöntemi, bazı dezavantajlarına rağmen alternatif ekonomik
değerlendirme tekniklerine göre sağlık hizmetlerinde girdi ve sonuçlarının değerlendirmesinde
sıklıkla kullanılmaktadır (Glick ve ark, 2015). Bu araştırmada ekonomik değerlendirme
yöntemlerinden maliyet-etkililik analizine geniş yer verilerek mevcut teknoloji ve alternatifinin
değerlendirilmesinde izlenmesi gereken aşamalara ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilmiştir.
Teknoloji ve alternatifinin değerlendirmesinde, maliyet-etkililik aşamaları doğru yapıldığı
takdirde müdahalelerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları rasyonel
değerlendirilebilmekte ve müdahalelere ilişkin kaynak dağıtımı, öncelik belirleme ve finansal
kaynak sağlama hakkında bilimsel bir çerçeve sunulabilir.
1. Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
Drummond ve ark. (2005) bir sağlık teknolojisinin ekonomik değerlendirmesini dört
yöntem (maliyet-minimizasyonu, maliyet değer, maliyet-fayda ve maliyet-etkililik) ile
değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilk kez Russell (1992) tarafından tanımlanan
maliyet-sonuç analizi de bir ekonomik değerlendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirme yöntemleri sağlık ekonomisinde geniş kabul görmüş ve literatürde sıklıkla
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kullanılmaktadır. Bu değerlendirme yöntemlerinin ortak yönü, sağlık teknolojilerinin parasal
birimlerle ölçülmesidir. Değerlendirme yöntemlerinin temel farkı ise elde edilen çıktılar ve bu
çıktıların ölçülme biçimidir. Örneğin maliyet-fayda yönteminde temel çıktıların ölçülmesinde
ödemeye isteklilik ve beşeri sermaye yaklaşımı önemli iken; maliyet-etkililik yönteminde kalp
krizi riskinin düşürülmesi, kazanılan yaşam süresi ve azaltılan hasta günü sayısı gibi beklenilen
sağlık düzeyi göstergeleri olabilmektedir (Višnjić ve ark., 2011; Hopkins ve Goeree, 2015).
Maliyet-sonuç analizi, program ve karşılaştırıcısının maliyet, sonuç ve etkilerinin
kapsamlı bir şekilde tanımlanıp sunulduğu basit bir ekonomik değerlendirme yöntemidir.
Programların/müdahalelerin maliyet ve sonuçlarına ilişkin genel, kapsamlı ve basit bir veri seti
özetini tanımlayıp ölçtüğünden karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. Maliyet-minimizasyon
analizinde eş sonuçlar veren program ya da teknolojiler, tükettikleri kaynaklar bakımından
karşılaştırılarak maliyet bakımından daha etkin olan tercih edilmektedir (EUnetHTA, 2011).
Eğer teknolojiler benzer etkililikleri bakımından karşılaştırılıyorsa gerekli olan sadece bu
teknolojilerin maliyetleri ile ilgili verileri analiz etmektir (Kristensen ve Sigmund, 2008).
Maliyet-fayda analizi; bir proje veya programla doğrudan ilişkili maliyetler ile faydaları parasal
olarak tahmin eden bir değerlendirme tekniğidir. Bu yöntem, ağırlıklı olarak önceliklerin
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Sağlık sektörde sağlığın her zaman için parasal değerlerle
ölçülememesi, yönetsel ve etik kaygıları taşıması gibi faktörler nedeniyle tıp literatüründe
uygulanabilirliği tartışmalıdır (Peacock ve ark., 2001).
Maliyet-değer analizi ve maliyet-etkililik analizleri sağlık müdahalelerin
değerlendirilmesinde yaygın kullanılan yöntemlerdir. Maliyet-değer analizinde teknoloji ya da
müdahalelerin ortalama maliyet farklılıkları ile ortalama değer farklılıklarını karşılaştırılarak
ekonomik değerlendirme yapılmaktadır (Khan, 2016). Maliyet-değer analizi, sağlık
müdahaleleri ya da tedaviler yoluyla üretilen çıktıların kalitesi üzerine odaklanan bir yöntemdir
(Drummond ve ark., 2005). Maliyet-değer analizi yönteminde girdiler parayla ölçülürken
çıktılar QALYs ve sağlıklı geçen yaşam yılları gibi fayda (utility) ölçütleri ile
değerlendirilmektedir (EUnetHTA, 2011). Bu yöntemde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi önemli
bir sonuç olarak kabul edilecekse ve sağlık sektöründeki faaliyetler karşılaştırılacaksa bu
yöntemin önemi artmaktadır (Kristensen ve Sigmund, 2008). Maliyet-etkililik analizi, en iyi
sonucu veren farklı sağlık programlarının karşılaştırılmasına dayanan bir öncelik belirleme
yöntemidir. Maliyet-etkililik analiziyle ilgili ayrıntılar aşağıda değerlendirilmiştir.
1.1. Maliyet-Etkililik Yöntemi
Maliyet-etkililik analizi bir sağlık teknolojisinin alternatifine göre ilave maliyetlerini ve
bu ilave maliyetlerin ek faydalarını değerlendirmektedir (Tragakes ve Vienonen, 1998). Bu
yöntemde maliyetler parayla, elde edilen sonuçlar ise kazanılan yaşam süresi, sağlığa dayalı
yaşam kalitesi, tanı konulan kişi sayısı, önlenen komplikasyonlar, kurtarılan yaşamlar ve
QALYs gibi hastalıkla ilgili ölçülebilen birimler ile ifade edilmektedir (Hauck ve ark., 2004;
Kristensen ve Sigmund, 2008; Nuijten ve Dubois, 2011). Program/müdahale çıktıları her
alternatif için etkililik birim başına katlanılması gereken maliyetlerle ifade edilmektedir.
Etkililik birim başına göreli olarak en düşük maliyete sahip olana alternatif, ekonomik
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verimlilik sebebiyle maliyet etkin olarak kabul edilir (Creese ve Parker, 1998). Örneğin son
dönem böbrek yetmezliğini yaşayan iki hastadan birine böbrek transplantasyonu diğerine de
diyaliz tedavisi uygulandığında her iki yöntemde de hedeflenen hastanın yaşam süresini
artırmaktır. Ancak bu yöntemlerde etkililik birim başına maliyetler hesaplanmaktadır.
Hesaplama sonucunda daha az kaynak tüketen ve daha fazla yaşam süresini artıran program
maliyet-etkilidir.
Sağlık programlarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan ekonomik
değerlendirme yöntemi olan maliyet-etkililik analizi, çeşitli aşamalar dikkate alınarak
gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar aşağıda sıralanmıştır (Warner, 1989; Polinder ve ark.,
2011):
Problem ve amaçların belirlenmesi
Karşılaştırılacak olan müdahale ya da programların tanımlanması
Ekonomik değerlendirmede perspektifin belirlenmesi
Maliyet kalemleri ve etkililik ölçütlerinin belirlenmesi
Maliyet-etkililik oranının belirlenmesi
Zaman dilimi
İndirgeme
Duyarlılık analizleri
Bütçe etki analizi
Karar analizi
1.1.2. Perspektifin Belirlenmesi
Teknolojilerin maliyet-etkililiklerinde; problemin tanımlanması ve amaçların
belirlenmesi ile hedeflenen program ya da müdahaleler ayrıntılı tanımlandıktan sonra nasıl bir
perspektif kapsamında ekonomik değerlendirilmenin yapılacağı belirlenmelidir. Maliyetetkililik analizlerinde tek bir perspektife göre maliyetler belirlenebileceği gibi birden fazla
perspektife göre de maliyetler belirlenebilir. Perspektif türleri, ülkelerin sağlık politikalarına
göre değişkenlik göstermektedir (Kernick ve McDonald, 2002; Özgülbaş, 2014).
Sağlık sonuçlarının hastanın sağlık statüsünde ve vücut fonksiyonlarında yarattığı
değişimler, hastanın ödeme gücüyle uyumlu olması ve hasta memnuniyeti hasta perspektifini
oluşturmaktadır. Hastanın cepten yaptığı ödemeler, hizmete erişimle ilgili maliyetler, kayıp iş
günü maliyetleri, ağrı ve acı maliyetleri, mortalite ve morbidite ile hizmetin aile ve diğer bakım
sağlayıcılar üzerindeki etkileri hastanın katlanabileceği maliyetlerdir. Toplumun beklentilerine
uygun ve genel sağlık statüsünde iyileşmelerin sağlanması durumunda sağlık sonuçları sosyal
perspektif bakış açısını oluşturmaktadır. Sağlık harcamalarına ilişkin yapılan tüm olası
maliyetler sosyal perspektiften değerlendirilmektedir. Sağlık kuruluşları perspektifi (hizmet
sunucu) hastanede kalış süresi, kullanılan kaynaklar ve hastanın hizmet satın alma sürecinde
üretilen hizmetler yönünden değerlendirilir. İşçilik maliyetleri, hizmetin verildiği yapı maliyeti
ve diğer genel giderler bu perspektifte değerlendirilmektedir. Verilen hizmetlerin maliyetlerine
katlanma istekliliği ya da ne kadarına katlanabileceği ödeyici kurum perspektifini
oluşturmaktadır. Ödeyici kurum sadece meydana gelen maliyetlerin parasal yönünü
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içermektedir. Geri ödeme kurumları hastanın doğrudan tıbbi maliyetlerine katlanmaktadırlar.
Burada ödeyici kurum, gerekli olan ilaç, tedavi maliyetleri, tıbbı araç-gereç ve hastalık
yönetimiyle ilişkili diğer sağlık hizmetleri kaynak kullanımları gibi maliyetlere katlanmaktadır.
Ayrıca karar vericilerin ve politika yapıcıların perspektifi de dağıtım kararlarında mutlak
belirleyici olabilmektedir (Cylus ve ark., 2017; Fakhri ve ark., 2017; Garrison ve ark., 2018;
Scott ve ark., 2019; Kim ve ark., 2020).
1.1.3. Maliyet Kalemleri ve Etkililik Ölçütlerinin Belirlenmesi
Ekonomik değerlendirmede maliyetlerin kimin perspektifinden ve ne tür maliyetlerin
dâhil edileceği belirleyicidir. Sağlık hizmetlerinde maliyetler doğrudan maliyetler, dolaylı
maliyetler ve maddi olmayan maliyetleri içeren psikolojik maliyetlerden oluşmaktadır.
Maliyetlerin nasıl belirleneceği ve hangi maliyet kalemlerinin analize dâhil edileceği,
yanıtlanması gereken temel sorulardır (Muennig, 2008; Khan, 2016).
Doğrudan maliyetler, hastalık durumuna bağlı ve tedavi süreci ile ilgili ortaya çıkan
tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetleridir. Doğrudan maliyetler genel olarak koruyucu, teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve uzun süreli “tıbbi bakım gerektiren” maliyetlerdir. Hekim giderleri, ilaç ve
tıbbi teknoloji giderleri, konsültasyon, tanı ve tedavi giderleri, hastaneye yatış ve poliklinik
başvurusu gibi maliyetler tıbbi bakımla ilgili maliyet kategorileridir. Elektrik, su, taşıma,
yiyecek ve konaklama ile hastaların hizmet almak için harcadıkları zaman, bir sağlık kurumuna
gidiş-geliş maliyetleri, hastanın cepten yaptığı ödemeler ve refakatçilerin giderleri “tıbbi
bakımla ilişkili olmayan” doğrudan maliyetlerdir (Drummond ve ark., 2005; Özgen ve Tatar,
2007; Khan, 2016; Kara ve Kurutkan, 2018).
Dolaylı maliyetler, sağlık sektörü dışında ortaya çıkan maliyetlerdir. Örneğin bir
hastalık ya da sakatlık sonucu ortaya çıkan üretkenlik kaybı bu tür maliyetlere örnek olarak
verilebilir. Üretimde yer alan kayıplar, verimliliğin düşmesi, dinlenme zamanının hasta bakımı
için harcanması gibi koşulların maliyeti bu kapsamda değerlendirilmektedir (Drummond ve
ark., 2005; Özgen ve Tatar, 2007; Kara ve Kurutkan, 2018). Bir hastalık ya da müdahale
nedeniyle bireyde gözlemlenen ağrı, acı, endişe, hayat kalitesinin azalması, yan etki ve
duygusal sıkıntılar maddi olmayan maliyetlerdir. Değerlendirilmesi ve ölçülmesi çok zor ve
araştırmalarda pek dikkate alınmayan psikolojik maliyetlerdir. Ancak bazı ölçüm araçları
yoluyla hastanın o an ki ağrı şiddeti ölçülebilmektedir (Drummond ve ark., 2005; Özgen ve
Tatar, 2007; Kara ve Kurutkan, 2018).
Maliyet-etkililik analizlerinde çıktı ölçütü olarak genelde QALYs kullanılmaktadır.
QALYs, tedavi sonrası bir hastalığa özgü ya da hastaların genel sağlık durumu ölçülmek
istendiğinde tedavi yöntemlerinin gözlenen sonucudur. Programların/müdahalelerin sunduğu
yaşam kalitesi ve yaşam süresinin birleşiminden oluşan QALYs ile birlikte tedavi yöntemlerin
sunduğu fayda (utility) birimi de bir sağlık sonucu (etkililik) olarak kullanılmaktadır. Hastalara,
tedavi sonrası yapılandırılmış olan ölçüm araçları uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar
farklı ülkeler tarafından geliştirilmiş olan fayda skorları skalaları yoluyla ölçek puanları etkililik
birimine dönüştürülerek değerlendirilir. Elde edilen QALYs skorları ya da fayda
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skorları/etkililik (utility), tedavi yöntemlerinin hastalara sağladıkları sağlık sonuçları olarak
tanımlanmaktadır.
1.1.4. Maliyet-Etkililik Oranının Belirlenmesi
Maliyet-etkililik oranında, karşılaştırılması planlanan müdahaleler; sonuçlar (outcomes)
ve maliyetler bakımından oranlanarak hangi yöntemin daha avantajlı ve tercih edilebilirliğini
göstermektedir. Sonuç göstergeleri, programların sağladığı yaşam kalitesi olabileceği gibi
kazanılan yaşam yılları, önlenen ölümler, semptomların azaltılması, yeniden yatışların
önlenmesi ve doğru teşhis konulan vaka sayıları gibi parametrelerden oluşmaktadır
(Drummond ve ark., 2005).
Sağlık teknolojilerinin ekonomik değerlendirmede maliyet-etkililik oranı (MEO) ve
ilave maliyet-etkililik oranı (İMEO) kullanılmaktadır. Bu oranlar, hem en düşük maliyete hem
de en yüksek etkililiğe sahip olan program maliyet-etkin olarak kabul edilmektedir. Maliyetetkililik yönteminde değerlendirilecek alternatifler ilave maliyetler ve karşılığında elde edilen
ilave kazanımlar oranlanarak İMEO belirlenmeye çalışılır. İMEO, kullanılan sağlık teknolojisi
ile elde edilen her ilave yaşam yılı başına katlanılacak ek maliyetleri göstermektedir (Uğurlu,
2017). Uygulanması denenen yeni program (A) ile mevcut program (B) şeklinde iki
müdahalenin İMEO’su aşağıdaki şekilde modellenmiş olur.
İMEO=

A ve B Arasındaki Maliyet Farkı
A ve B Arasındaki Etkililik Farkı

Bu denklemle aslında yeni alternatif programa harcanacak paranın değeri
özetlenmektedir (Özgen ve Tatar, 2007). Diğer bir ifadeyle eğer yeni teknoloji ilave bir birimlik
fayda karşılığında ilave bir maliyetle elde ediliyorsa söz konusu ilave fayda için katlanılması
gereken ilave maliyetin hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda İMEO sonucunun yüksek
olması ilave bir birimlik çıktı (etkililik) elde etmek için katlanılması gereken maliyet miktarının
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yüksek İMEO, alternatif müdahalenin daha
az maliyet-etkin olduğu anlamını taşımaktadır (Tatar ve Wertheimer, 2010).
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Şekil 1. Maliyet-etkililik düzlemi (Gray ve ark., 2011)

Sağlık hizmetlerinde alternatif programların maliyet-etkililik analizlerinde maliyetetkililik düzleminden yararlanılmaktadır (Şekil 1). Programların analizi sonucunda dört farklı
olası durumla karşılaşılmakta ve her durum farklı karar vermeyi gerektirmektedir (Phillips,
2009). Maliyet-etkililik düzlemi, koordinat düzlemi üzerinde matematiksel varayım üzerinde
tanımlanmaktadır. Bu düzlemde yatay eksen Apsisi (X), düşey eksen Ordinatı (Y) ve doğruların
(eksen) kesişim noktası ise orijini (0) ifade etmektedir. Bu düzleme göre iki doğrunun kesişim
noktası sıfırı (0) temsil etmektedir. Merkezden sağa doğru ya da yukarı doğru hareket artışı (+),
merkezden sola doğru ya da aşağı doğru hareket ise azalışı (-) temsil etmektedir. Düzlem, yeni
bir sağlık programının maliyet-etkililik bakımından kabul edilebilir sınırlar içinde olup
olmadığını göstermektedir. Yatay eksen, alternatif sağlık müdahalesinin net etkisini
göstermektedir. Dikey eksen ise alternatif programın maliyetlerindeki değişimi göstermektedir.
Orijinin üstü pozitif net maliyetleri, orijinin altında kalan ise negatif net maliyetleri
göstermektedir (Santerre ve Neun, 2013).
Bir tedavinin ya da müdahalenin kabul ya da ret kararının verilmesinde İMEO tek başına
yeterli değildir. Farklı programların ürettikleri değer için bir ödeme arzusu eşiğinin belirlenmesi
gerekebilir. Ortaya konan etkililik farkı genelde, ülkelerin kendi ekonomik ve sosyal koşulları
ile politik öncelikleri doğrultusunda belirledikleri eşik değer (threshold) referans alınarak karar
verilmektedir (Uğurlu, 2017). Eşik değer tercih edilen sağlık teknolojisine kaynak tahsis
edilmesi kararında kullanılmaktadır. Bu bağlamda eşik değer; ilave sağlık kazanımı için
toplumun ya da ilgili kişinin ne kadarlık ek bir maliyete katlanabileceğini ya da ödemeye
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istekliliğini göstermektedir. Aynı zamanda eşik değer, bir geri ödeme kurumunun ilave bir
birimlik sağlık kazanımına verdiği değeri ifade etmektedir. Geri ödeme kararlarında İMEO’nun
eşik değer ile karşılaştırılması önerilmektedir. Alternatif teknolojilerin ürettikleri İMEO
değerleri belirlenen eşik değerin altında ya da eşit ise program, maliyet-etkili olarak kabul
edilebilmektedir (Tatar, 2017; Jimenez ve ark., 2019). Ancak eşik değer ve İMEO
oranlamasında genelde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri kabul edilmektedir. DSÖ, kişi
başına gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) eşik değer olarak alınabileceğini belirtmiştir. Bir
alternatif programın maliyet-etkili olup olmadığı aşağıdaki şekilde belirlenebileceği DSÖ
tarafından önerilmektedir (Tatar, 2017):
İMEO<GSYİH ise program çok maliyet-etkili,
İMEO= (1-3) GSYİH ise program maliyet-etkili,
İMEO>3GSYİH ise program maliyet-etkili değildir

1.1.5. Zaman Dilimi
Maliyet-etkililik analizlerinde hedeflenen değerin değerlendirmesinde zaman dilimi
(time horizon) tercihinin ne olması gerektiği, geri ödeme kurumları açısından tartışmalıdır.
Maliyet-etkililik analizlerinde zaman süresi tercihi, tıbbi müdahalelerin değerlendirmesini
etkilediği varsayılmaktadır. Veriler, zamana bağlı olarak değiştiğinden ekonomik
değerlendirmede hangi zaman dilimini kapsayacağı belirlenmelidir. Bu sürenin hem maliyetler
hem de etkililik bakımından gözlemlenebilir olması tercih edilmektedir (Kim ve ark., 2017).
Örneğin radikal mesane kanseri tedavisinde amaçlanan bir yıldan sonra hastaların yaşam
kalitesine ilişkin bulguların ölçülmesi doğru sonucu verecektir (Başay ve Yurtarslan, 2008).
Veyahut diyabet ve kalp-damar gibi kronik hastalıklar ve birçok kanser vakalarında maliyetetkililik çalışmaları tasarlayabilmek için yaşam boyu zaman dilimini seçmek gerekebilir (NICE,
2018).
Klinik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ICER) maliyet-etkililik analizlerinde yeni
bir tedavinin ya da müdahalenin bütçe üzerindeki etkisini ölçmek için 5 yılı esas almaktadır.
Müdahalelerin bütçe üzerindeki etkisini 5 yıldan fazla bir zaman diliminde değerlendirilmesi
amaçlanacaksa “uzun vadeli zaman dilimi” olarak nitelendirilmektedir. 5 yıl ve daha kısa bir
süre içinde müdahalelerin bütçe üzerindeki etkisi test edilmek isteniyorsa, bu süre “kısa süreli
zaman dilimi” olarak değerlendirilmektedir (ICER, 2016). Ödeyici kurumların daha çok kısa
süreli zaman dilimini önceliklendirdiği bilinmektedir (Kim ve ark., 2017).

1.1.6. İndirgeme
İndirgeme (discount rate), bir projenin ya da müdahale programının gelecekte ürettiği
fayda ve maliyetlerin mevcut piyasa değerine göre düzeltmede kullanılan bir orandır. Gelecekte
gerçekleşecek olan maliyet ve faydalar genelde ilk yıla göre farklıdır. Dolayısıyla bu farklılığın
minimize edilmesi için indirgeme oranı kullanılmaktadır. İndirgeme ile oluşabilecek zaman
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farkı elimine edilerek fayda ve maliyetler oluştukları zamana indirgenmeye çalışılır (Katz ve
Welch, 1993; Drummond ve ark., 2005).
Gelecekteki değeri bu günkü değere dönüştürme söz konusu olduğundan indirgeme
şöyle formülize edilmektedir (Tatar ve Werthemier, 2010):
Bugünkü değer = Maliyet veya etkililik değeri/(1+indirgeme oranı)Yıl
Bir yıldan daha uzun süre içerisinde meydana gelen maliyet ve faydalar için indirgeme
yapılarak bu günkü değerleri tespit edilir. Dolayısıyla karşılaştırılacak olan teknolojilerin
maliyet ve faydaları ilk yıl hariç olmak koşuluyla ilave diğer yıllarda hem maliyetler hem de
faydalar (etkililik) için sabit bir indirgeme oranı yapılmaktadır. STD ile ilgili çalışmalarda hem
maliyetlerde hem de faydalarda indirgeme oranının %2,5-10 arasında değiştiği
gözlemlenmiştir. Sosyal perspektifi yansıtmak amacıyla %5 indirgeme oranının kullanımı
önerilmektedir. DSÖ’nün önerisi ise %3 yönündedir (Sorenson ve ark., 2008; Tatar ve
Werthemier, 2010).
1.1.7. Karar Analizi
Bir sağlık programının alternatifine göre etkin olup olmadığı, etkinse ne kadar etkin
olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sağlık teknolojisinin ekonomik
değerlendirmesinde karar analistlerinin yararlandığı en önemli araçlardan biri karar
analizleridir. Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesinde geniş kullanım alanı bulan
karar analizleri, Karar ağaçları ve Markov modelidir. Adı geçen modeller sabit olmayan geçişli
sağlık durumlarında maliyet ve etkililik verileri değişebileceğinden doğru tahmin yapma
olasılığına sahiptirler. Bu karar analizleri çeşitli yazılım programlarından faydalanılarak
yapılmaktadır (Muennig, 2008).
Karar ağaçları; basit ve etkili karar analizi yöntemidir. Analizi yapılan programların ve
müdahalelerin olası sonuçlarını tahmin eder. Ancak bu sonuçlar genelde uzun zaman dilimini
gerektirmeyen, daha az kompleks ve yakın gelecekte oluşması muhtemel durumlardır (Berger
ve ark., 2003; Muennig, 2008). Basit ve şeffaf olması Karar ağaçlarını avantajlı kılmaktadır.
Aynı zamanda hangi olası seçeneklerin daha umut verici olduğunun tespitinde güçlü kanıtlar
sağlar (Qu ve ark., 2018).
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Şekil 2. Karar Ağacı Analizi Şeması (Onur, 2008)

Tipik bir Karar ağacı nasıl çalışır? Şekil 2 dikkate alındığında, kare biçimindeki
geometrik şekil, tedavide kullanılan iki yönteme ilişkin karar noktasını (düğümünü)
oluşturmaktadır. Karar noktasından çıkan doğrular, alternatif seçenekleri ifade eder ve elips
şeklindeki olasılık (şans) noktalarına gider. Bu olasılık noktaları verilen kararın olası
sonuçlarıdır. Olasılık noktalarından uzanan doğruların üçgen şeklindeki sonlanım noktasına
ulaşması ile karar ağacı sonlanmış olur. Karar ağacının çizimi soldan sağa; verilerin ilgili
düğümlere yerleştirilmesi ve hesaplanması sağdan sola gerçekleştirilmektedir. Hesaplama
işleminde, her sonlanım düğümünün değeri, kendisinin solundaki dalın olasılık değeri ile
çarpılmaktadır. Aynı şans-olasılık (elips) noktasından çıkan gerçekleşme olasılıkları toplamı 1
olmalıdır (Briggs ve ark., 2006; Onur, 2008).
Markov modeli; zaman içinde tekrarlayan olayların ve bu olaylarla ilgili klinik
durumları ele alır. Bundan dolayı stokastiktir (olasılıksal). Modelde tanımlanan sağlık
durumları (komplikasyonlar) arasında geçiş olasılıkları kullanarak belirsiz olaylara ilişkin
tahminlerde bulunur. Markov döngüsüyle belirli bir zamanda meydana gelebilecek olaylar
tahmin edilir. Devam eden klinik olaylar için daha avantajlı sonuçlar üretir. Programların hem
kısa süreli hem de uzun süreli sonuçlarının simülasyonunda Markov modellemesi yapılabilir
(Onur, 2008).

Şekil 3. Markov Modelinin Basit Gösterimi (Sonnenberg ve Berk, 1993).
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Markov, sağlık durumları arasında geçiş olasılıklarını dikkate alarak ilgili modellemeyi
yapar. Maliyet-etkililik çalışmalarında Markov’un yapılabilmesi, karşılaştırılması planlanan
teknolojilerin sağlık durumları ve bu durumların birinden diğerine geçiş olasılıklarının olması
gerekmektedir. Geçiş olasılıkları genelde yayımlanmış klinik çalışmalardan elde edilmektedir.
Markov’daki her bir döngü, hastanın bir sağlık durumundan diğerine geçebileceğini
göstermektedir (Şekil 3).

1.1.8. Duyarlılık Analizi
Ekonomik değerlendirmede; maliyet ve etkililik değerleriyle ilgili belirsizlikler söz
konusu olabilmektedir. Bu belirsizlikler gerek kullanılan parametreler gerekse de sonuçların
analizinde kullanılan modellemeyle ilgili olabilir. Bu bakımdan parametrelerde ve analizde
belirsizliğin etkisini ölçmek için duyarlılık analizleri yapılmaktadır (Taylor, 2009). Maliyetetkililik analizlerinde maliyet ve sonuçlar; kullanılan indirgeme oranları, zaman dilimi ve
modelde kullanılan diğer başka parametrelerden kaynaklı farklı derecelerde belirsizlikleri
içermesi yüksek ihtimal dâhilindedir. Bu belirsizlikleri minimize etmek için duyarlılık
analizlerine başvurulmaktadır (Yiğit ve Erdem, 2014).
Maliyet-etkililik analizlerinde tüm değişkenlerin dikkate alınarak modellemenin
yapılması oldukça zordur. Bu nedenle olası belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu belirsizlikleri
ortadan kaldırmak ya da minimize etmek için parametrelerde artış ya da azalışlar yapılarak
duyarlılık analizleri yapılmaktadır. Ekonomik değerlendirmede maliyetlerde yapılan küçük
değişimlerin sonuçları ne ölçüde değiştirebileceği önemlidir. McPake ve ark. (2013), maliyetetkililik çalışmalarında maliyetlerde %15’lik artış/azalış analiz sonuçlarını büyük oranda
değiştirmiyorsa bu durumda gerçekleştirilen analizin güvenilir sonuçlar verdiğini
belirtmişlerdir. Ancak bu yüzdelik değişim İMEO değerini eşik değerin üstüne çıkarıyorsa
gerçekleştirilen analizin sorgulanmasına neden olabileceği araştırmacılar tarafından
vurgulanmıştır.
1.1.9. Bütçe Etki Analizi
Bütçe-etki analizi; ekonomik değerlendirmenin önemli ve kapsamlı bir bileşenidir. Bir
sağlık teknolojisinin üretilmesi, onanması, yayılması ve geri ödeme kapsamına alınmadan önce
bütçeye olan etkisini ve finansal sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bütçe etki analizi,
ekonomik değerlendirme yöntemlerinden özellikle maliyet-etkililik yönteminin tamamlayıcısı
olarak düşünülmektedir. Maliyet-etkililik yöntemi, sağlık teknolojisinin maliyet ve sonuçlarını
belirli bir zaman diliminde ekonomik etkinliklerini karşılaştırırken; bütçe-etki analizi bu
teknolojilerin satın alınması ve ödeme kapsamına alınmasının finansal sonuçlarını ve bütçeye
getirisini değerlendirmektedir. Bütçe etki analizi, özellikle geri ödeme kurumlarının geri ödeme
kararlarında, bütçelerin planlanmasında ve kaynak tahsisinde sıklıkla kullanılmaktadır
(Mauskopf ve ark., 2007; Sullivan ve ark., 2014).
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Amacı, kısıtlı kaynaklar varsayımı altında yeni bir sağlık programının uygulanmasının
finansal sonuçlarını ya da programın ödenebilirliğini tahmin etmek olan bütçe-etki analizi; ilgili
sağlık durumunun insidans, prevalans, tanı ve tedavi, kaynak kullanımı, mortalite ve morbidite
gibi sosyal epidemiyolojik verilere ihtiyaç duyar (Özgen ve Tatar, 2007; Leelahavarong, 2014).
Birçok ülkede geri ödeme kararı alınırken programın ekonomik değerlendirmesine ilaveten
bütçe-etkisi de dikkate alınmaktadır. Ekonomik değerlendirmelerde programların olası
ekonomik değerleri/etkililikleri tespit edilmektedir. Ancak bütçe-etki analizinde alternatif
programın bütçe üzerindeki yükü ve bu programın ödenebilirliği amaçlanmaktadır (Hartz ve
John, 2007).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık ekonomisinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması gerekliliği hizmet
üretim sürecinde girdi ve çıktı/sonuç analizini gerektirmektedir. Girdi ve çıktı analizinin uygun
değerlendirme teknikleri ile yapılması bilimsel ve kanıta dayılı uygulamalar doğrultusunda
karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. Ekonomik değerlendirme tekniklerinden olan maliyetetkililik yöntemi, kullanılan kaynakların parasal değeri ile elde edilen sonuçlar ve etkilerinin
(yaşam süresi, yaşam kalitesi vb.) kazanımlarını göreli olarak değerlendirme imkânı
tanımaktadır. Sağlık üretim sürecinde tercih edilen sağlık teknolojilerinin ya da müdahale
programlarının değerlendirmesinde maliyet-etkililik süreci aşamaları dikkate alınarak
yapılması doğru sonuçları meydana getirecektir. Maliyet-etkililik kapsamında doğru ve
güvenilir analizlerin yapılabilmesi için ilgili kurumlardan hizmet alıcılara ilişkin maliyet
verilerinin doğru bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tedavi tekniklerinin
hastaların yaşam kalitesi ve süresi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde hastalara erişimin
önündeki engellerin esnetilmesi gerekmektedir. Sağlık teknolojilerinin değerlendirmesinde
maliyet-etkililik yöntemi giderek yaygınlık kazandığından bu analiz yönteminin geri ödemede
zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
İbn Mâce (ö. 273/887), Ebû Dâvûd (ö. 275/889) ve Tirmizî (ö. 279/892) gibi önemli hadis
kaynaklarında yer alan bir hadiste Hz. Peygamberin, âlimin âbid kula üstünlüğünün dolunayın
yıldızlara olan üstünlüğü gibi olduğu, âlimlerin peygamberlerin varisleri olduğu,
peygamberlerin altın veya gümüş gibi maddi miras bırakmayacakları, onların ancak ilim miras
bırakacağı ve o mirası (ilmi) elde edenin de tam bir pay (devlet/bahtiyarlık) elde etmiş olacağını
söylediği belirtilmektedir. Bu hadisi ile Hz. Peygamber, ilim öğrenmenin önemini vurgulamış,
Müslümanları ilim öğrenmeye teşvik etmiş ve âlimlerin de en üst payeyi elde etmiş kişiler
olduklarını vurgulamıştır. Hadiste geçen “Âlimler peygamberlerin varisleridir.” ifadesindeki
“ulemâ/âlimler” kelimesi ile özellikle dini ilimleri öğrenmiş, İslam’ı öğretme ve yayma
konusunda Hz. Peygamberin misyonunu sürdüren din bilginlerinin kastedildiği görülürken,
bazı sufî müelliflerce hadisteki “ulema” ifadesi hakkında belirttiğimiz bu anlamdan ziyade
Allah’ın veli kullarının ifade edildiği dile getirilmektedir. Bu durumda onlara göre
peygamberlerin varisleri olan ulemâ, ilham ve keşf gibi manevi ilim vasıtalarıyla ledünnî ilimler
elde etmiş mürşid-i kamillerdir. Bu nedenle olsa gerek sûfîler nazarında belirli manevi
mertebelere ulaşmış bu velîler, talim yoluyla zahiri ilimleri öğrenmiş olan alimlerden mertebe
olarak üstün görülmüştür. Bazı mutasavvıflar ise hadisteki “ulemâ” kelimesinin iki kısım
olduğunu, birinci kısmın zahiri şer’î ilimleri tahsil etmiş rüsum (zahir) ulemâsı, diğerinin ise
çeşitli manevi yollarla doğrudan Allah’tan ilim alan ulema-i bâtın olduğunu belirtmişler, yine
de mertebe olarak bâtın ehlini zahir ehlinden önde görmüşlerdir. Batın ulemâsının üstünlüğü
konusunda ilginçtir ki bu hadisin de delil olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bildiride;
“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” şeklindeki hadise mutasavvıflarca bu yönde yapılan
yorumlar ortaya konmak amaçlanmış olup, böylece bu konudaki görüş ve tartışmalara bir
zenginlik katılmış olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulema, Peygamberlerin Varisi, Sufî.
THE COMMENTS OF SOME SUFI AUTHORS ON THE HADITH "SCHOLARS
ARE THE INHERITORS OF THE PROPHETS"
ABSTRACT
It is stated in a hadith in important hadith sources such as Ibn Majah (d. 273/887), Abu Dâwûd
(d. 275/889) and Tirmidhi (d. 279/892), Hadrat Prophet mentioned that the superiority of the
scholar over the devotee is like the superiority of the full moon on the stars; that the scholars
are the inheritors of the prophets; the prophets will not leave any material as a legacy such as
gold or silver; that they will only legate the science and the one who gets that heritage (science)
will gain a full share (state/happiness). With this hadith, Hadrat Prophet emphasized the
importance of learning science, encouraged Muslims to learn science and highlighted that
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scholars are people who have achieved the highest honor. With the word "ulama/scholars" in
the expression "Scholars are the inheritors of the prophets", it is seen that the religious scholars
who learned religious sciences and followed the mission of Hadrat Prophet in teaching and
spreading Islam are implied. However, rather than the meaning we have mentioned about, some
sufi authors remarked that the expression "ulama" in the hadith meant the Pious servants of
Allah. In this case, the ulema, who, to them, are the heirs of the prophets are the perfect masters
of science who have acquired innate sciences by means of spiritual science such as Ilhaam
(spiritual inspiration and unveiling (kashf). For this reason, these awliyas, who had reached
certain spiritual levels on Sufis' part, were considered superior to the scholars who had learned
the external sciences through practice. Some sufis, on the other hand, stated that the word
"ulama" in the hadith has two parts; the first is the zahir scholars who had studied the apparent
religious sciences, and the other, the batin scholars who received knowledge directly from Allah
through various spiritual ways; but still, they considered the batin masters to be ahead of the
zahir masters. Interestingly, it is seen that this hadith is also used as evidence for the superiority
of the Batin scholars. In this paper, it is aimed to reveal the interpretations of sufis in this
direction on the expression "Scholars are the heirs of the prophets". Thus, the views and
discussions on this subject are thought to be enriched.
Keywords: Ulema, Inheritor of Prophets, Sufi.
1. GİRİŞ
Hz. Peygamberin ilim öğrenmeye teşvik eden birçok hadisi bulunmaktadır. Aynı zamanda ilim
sahibi âlimleri öven, onların faziletini ve üstünlüğünü belirten de birçok hadisi bulunmaktadır.
Bunlardan birisi de güvenilir birçok hadis kitabında yer alan şu hadistir: “Bir kimse ilim öğrenmek
arzusuyla bir yola girerse, Allah da o kişiye cennetin yollarından bir yolu kolaylaştırır. Muhakkak ki
melekler de ilim öğrenmek isteyen kişinin bu çabasından hoşnut olduklarından onlar üzerine kanat
gererler…. Âlimin âbide üstünlüğü, dolunay gecesi ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.
Şüphesiz âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş paralar miras
bırakmazlar. Onlar sadece ilim miras bırakırlar. Bu mirastan alan (ilim elde eden) kişi de bol bir pay
(nasip/bahtiyarlık) elde etmiş olur.” (Ebu Davud, “İlim”: 1)
Bu hadisteki “ilim” kelimesi, her ne kadar ilk planda dini ilimleri çağrıştırsa da kullanımın
genel olduğu görüldüğünden tarihi süreçte ortaya çıkan insanlığa yararlı bütün ilim dallarını kapsadığı
söylenebilir. (Akyüz, 2013: 126) Âlimler ise hadiste Hz. Peygamber tarafından peygamberlerden sonra
en yüksek payeye/rütbeye sahip insanlar olarak belirtilmiştir. Zira onlar insanları aydınlatma, iyiye ve
güzele yönlendirme konusunda peygamberlerin misyonunu sürdüren insanlardır. Burada övülen ilim
sahipleri, sahip olduğu ilmin gereğini yerine getiren (kısaca ilmiyle âmil) ve ilmini insanlığın yararına
kullanan âlimlerdir. Hadisteki dikkat çeken bir diğer husus ise ilim sahibi âlimin, vaktini çokça ibadet
ederek geçiren âbidden daha üstün konumda olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Bu durum âlimin hem
ilim sahibi olması hem ilmi ile âmil olması ve aynı zamanda da sahip olduğu ilimle başkalarını da
aydınlatması yönüyle olsa gerektir. Âbid ise genelde sadece kendisine faydası dokunan ibadetler ile
meşguldür. Bununla birlikte ibadetlerini güzel bir şekilde yerine getirebilmek için yine ilim öğrenmeye
de muhtaçtır. (Akyüz, 2013: 130-131)
Bu bildiride yukarıdaki hadiste yer alan “Şüphesiz âlimler peygamberlerin varisleridir”
şeklindeki ifadenin bazı mutasavvıflar nezdinde kullanıldığı anlam ortaya konmaya çalışılacaktır.
Hadisteki bu kavram ile genel anlamda dini ve diğer ilim dallarında üst derecede bilgi sahibi olmuş ve
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bu ilminin gereğini yerine getiren insanlar kastedildiği görülmekte iken, bazı mutasavvıflar ise bu
kavramın Allah’a yakınlık ve dostluk payesine erişmiş velî kulları ifade eder şekilde kullanıldığı
yönünde açıklamalar yapmışlardır. Onların bu tür düşüncelerinin temelinde Hz. Peygamberden
manevi bir takım ilimleri almış olmaları nedeniyle evliyânın peygamberin varisi ve nâibi olduğu
düşüncesi yatmaktadır.
2. MUTASAVVIFLARA GÖRE İNSANLARIN DERECELERİ
Mutasavvıflar mertebe olarak insanları sıralarken genelde peygamberler, evliyâlar (velî
kullar), âlimler ve avam halk olarak bir sıralamayı dile getirmektedirler. Örneğin Gazzâlî (ö.
505/1111), insanların mertebelerini sayarken fazilet yönüyle en üst rütbede olanların
peygamberler olduklarını, sonrasında evliyâların (Allah’ın veli kullarının) geldiğini, onlardan
sonra ilim sahibi (rasih) âlimlerin ve daha sonrasında ise iyilik sahibi salih kimselerin geldiğini
belirtmektedir. (Gazzâlî, 2005: I, 65).
Mutasavvıf müfessir İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) de; “Onlar (insanlar)
Allah’ın katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir.” (Âli İmran,
3/163) ayetinin tefsirinde insanların dört farklı dereceye sahip olduklarını belirterek bunları şu
şekilde açıklamaktadır: Birincisi en yüksek derecedir ki bu resul ve nebilerin makamıdır.
Bunlardan sonra ikinci derecede evliyâlar bulunur ki bunlar da peygamberlerin varisleridir.
Üçüncü tabakada ise âlimler yer alır. Bunlar gözlem ve akli delillerle Allah’ı bilenlerdir.
Dördüncü tabaka ise mukallit (taklit yoluyla iman etmiş) olan müminlerdir. (Bursevî, 1910: II,
119) Bursevî’nin ikinci grupta yer aldığını belirtiği Allah’ın velî kulları hakkındaki bu görüşünü
dile getirirken; “ األولياء ورثة األنبياء/ Evliyalar peygamberlerin varisleridir.” ifadesini kullanması
dikkat çekicidir. Zira hadis metnindeki “ العلماء/ ulemâ” kelimesinin yerini burada “ األولياء/
evliyâ” kelimesi almıştır. Bunu, onun hadiste tahrifte bulunduğu gibi bir iddia için
söylemiyoruz. O bu ifadeyi Peygamberin bir hadisi olarak söylememekte, sadece evliyâ
hakkındaki görüşünü bu şekilde dile getirmektedir.
Sûfîler nazarında ilimlerin zahir ve bâtın ilimler olarak iki türe ayrılması sonucunda,
ilham ve keşf gibi manevi bilgi vasıtaları ile elde edilen marifet ilmine sahip olanlar en üst
derecede ilim sahibi kimseler olarak görülmektedir. Yani onlar da kalplerine ilham olan marifet
bilgilerine sahip olmaları nedeniyle ‘ulema’ olarak görülmekte, bu yüzden de hadisteki
peygamberin varisleri olarak nitelenen ulema kapsamında olmaktadırlar. (Bursevî, 1910: VIII,
166). Onların üstünlükleri ilham yoluyla elde ettikleri bu ilimden kaynaklanmakta, zira
peygamberlerin haber alma vasıtası olan vahiy ile evliyanın haber alma yolu olan ilham aynı
kaynaktan beslenmektedir. Çünkü deniz (ilim aldıkları kaynak) birdir. Bu nedenle
peygamberlere inen vahyin mahfuz (korunmuş) olduğu gibi, evliyanın ilhamı da aynı şekilde
muhafaza altındadır. (Sülemî, 2003: 178; Bursevî, 1910: VII, 407) Muhyiddin Arabî (ö.
638/1240) de derin sırlara, hakikat ve marifet ilimlerine sahip olmaları nedeniyle evliyânın Hz.
Peygamberin varisi olduklarını Füsûsu’l-Hikem’de birçok kez dile getirmekte ve onların
benzeri olmayan bir ilme ve üstünlüğe sahip olduklarını belirtmektedir. (İbn Arabî, ts:
97,98,101,205).
3. İBN ACÎBE’YE (ö.1224/1809) GÖRE ALİMLERİN KATEGORİLERİ
18. yy. âlimlerinden olan ve mutasavvıf müfessirliği ile öne çıkan İbn Acîbe’nin, Bahru’lMedîd adlı işârî tefsirinde âlimler hakkında dile getirdiği hususlar dikkat çekici olduğundan onun
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görüşleri bildirimizde ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. O, âlimleri farklı kategorilere ayırmakta ve
peygamberin varisi olmaları konusunda da diğer mutasavvıflara göre daha net ve açıklayıcı ifadeler
kullanmaktadır.
İbn Acîbe’ye göre ulemâ iki kısımdır: Bunlardan birincisi “ulemâ-i billah” olarak isimlendirilir
ki bunlar, “Allah'ı yakînen tanıyan âlimler”dir. Bu âlimler müşahede ehli olup “ârifbillâh” olarak
isimlendirilirler. Allah'ı tanıyan âlimler, aynı zamanda bâtın ilmine (kalbî/vehbî ilimlere) sahip
kimselerdir. İkinci grup ise “ulemâ-i biahkâmillah”tır. Bu gruptakiler ise Allah'ın ahkâmını bilen
âlimlerdir. Allah'ın ahkâmını bilen âlimler ise şer’î ahkâmı ve sonradan ortaya çıkan hükümleri bilen,
kesbî ilimlere sahip kimselerdir. Allah'ın ahkâmına hâkim bu âlimlerin üst derecesinin bittiği yerde,
Allah'ı tanıyan âlimlerin derecesi başlamaktadır. Yani kesbî ilimlere sahip (zahir) âlimlerinin sonu,
bâtın âlimlerinin başlangıç noktasıdır. Çünkü zahir ulemanın ilminin büyük kısmı (galip) zanna
dayanmakta iken, bâtın ehli âriflerin ilmi ise müşahedeye, bizzat yaşamaya (tecrübe etmeye) dayanır.
Bir şeyi nakil olarak almak (haberini duymak), onu bizzat görmek gibi değildir. Ayrıca ârifleri, zahir
ilim sahiplerine karşı üstün yapan şeyin, bu durumların yanında bir de onların nefisleriyle mücâhede,
riyâzet, nefse muhalefetin zorluklarını çekme ve bir kısım nurları ve aklın aciz kalacağı sırları
müşahede etmeleri olduğunu dile getirmektedir. (İbn Acîbe, 1999: IV, 180-181) İbn Acîce, “ulemâ-i
billah’ olarak nitelediği bu âlimlerin peygamberlerin varisi konumunda olduğunu ise; “  الداعون،العلماء باهلل
 هم ورثة األنبياء والرسل، إلى هللاAllah'ı yakînen tanıyan ve insanları Allah'a çağıran âlimler, nebilerin ve
resullerin vârisleridir” şeklinde ifade etmekte ve bu sözün bağlamından bunların havass (seçkin ârifler)
olduğu anlaşılmaktadır. (İbn Acîbe, 1999, IV, 444)
Görüleceği üzere müşahede yoluyla, yani Yüce Allah’a kurbiyet (yakınlık) sağlayarak ve O’nu
müşahede ederek bir kısım gaybi bilgileri elde etme derecesine ulaşmış âlimler en üst mertebe alimler
olarak nitelenmektedir. Bu durumu ifade etmek üzere sûfiler nazarında “ârif” olunmasının şartının da
zahiri delillerle istidlal ederek ilim öğrenme seviyesinden, müşahede makamına ulaşmak olduğunu, bu
makama ulaşmayana da “ârif” değil, “alim” dendiğini belirtmektedir. (İbn Acîbe, 1999: I, 524)
İbn Acîbe, Fâtır suresi 28. ayette geçen; “Allah’tan kulları içinde ancak âlimler gereğince
korkarlar” kısmını açıklarken, âlim billah olan yani Allah’ı yakinen tanıyan âlimlerin Allah’a olan
yakınlıklarını kaybetmekten (uzaklaştırılmaktan) ve perdelenmekten korkacaklarını, Allah’ın ahkâmını
bilen âlimlerin ise Allah’ın gazabından (öfkesinden) ve cezalandırmasından korkacaklarını; bu nedenle
de Allah’ı tanıyan âlimlerin O’nun huzurunda edep yönüyle hata yapmaktan sakınırlarken, Allah’ın
ahkâmını bilen âlimlerin ise yalnız günaha düşmekten korktuklarını belirtir. Bu ayette Allah’tan
sakınma anlamını ifade etmek üzere “haşyet” kelimesi kullanıldığını, “havf” ve “rahbet” kelimelerinin
de korkmak ve sakınmak anlamına geldiğini ancak bunların azaba uğramaktan korkmak veya itâptan
(azarlanmaktan) korkmayı ifade ettiğini belirtmekte, ayetteki “haşyet” kelimesinin ise ilahî huzurdan
uzaklaştırılmayı ifade ettiğini ifade ederek, böylece ayette Allah’tan hakkıyla korkan âlimlerin de âlim
billah olan (yani Allah’ı yakinen tanıyan) âlimler olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca âlim billah olan
âlimlerin ilimlerini doğrudan Allah’tan aldıkları, diğer âlimlerin (zahir ulemanın) ise önceki âlimlerden
ve onlardan nakledilen şeylerden ilimlerini aldıkları yönündeki Beyazid-i Bistamî’nin (ö. 858/1454)
sözünü de aktarmakta ve böylece âlim billah olan alimlerin üstünlüğüne de vurgu yapmaktadır. (İbn
Acîbe,1999: IV 438-439)
İbn Acîbe tefsirinin bazı yerlerinde ise zahir uleması ile bâtın ulemasını birlikte zikretmektedir.
Bu konudaki ifadeleri ise; “ األولياء والعلماء ورثة األنبياءVeli kullar ve âlimler peygamberlerin varisleridir”
ve “ العلماء ومشايخ التربية ورثة األنبياءÂlimler ve terbiye şeyhleri peygamberin varisleridir.” şeklindedir. (İbn
Acibe, 1999: I, 337; IV, 455) Zahir ve bâtın âlimlerini birlikte zikrettiği yerlerde bunların alanlarını
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ayırmakta, zahir ulemasının şer’î ahkâm konusunda peygamberin varisleri olduğunu; âriflerin ise
hakikatler, marifet gibi manevi konularda ve bu tür konularda yaşanan şüphe, vesvese gibi hastalıklar
hakkında insanları aydınlattıkları, böylece onların da manevi sahada peygamberin varisi konumunda
olduklarını dile getirmektedir. Zahir âlimlerinin meselelerin hallinde nakil ile aldıkları ilimleri ve
kitaplarını kullandıklarını, velilerin ise kalplerine ve manevi tecrübelerine (keşf, müşahede gibi)
müracaat ettiklerini belirtmektedir. Bu konuda evliyâyı öne çıkarmak babından selef âlimlerinden
bazılarının çözemedikleri meseleleri, önceden herhangi bir zahiri eğitim almamış ümmî velilere
getirerek onlardan cevap istediklerini ve onların da zahir âlimlerinin çözemediği bu meseleleri
çözdüklerini belirtmektedir. (İbn Acîbe, 1999: I, 523; II, 336; V, 261)
4. SONUÇ
Mutasavvıf müelliflerin; “Âlimler peygamberin varisleridir” hadisine dair
kullanımlarını incelediğimiz bu kısa bildiri neticesinde görülmektedir ki, bazı sûfî müellifler bu
hadisteki “ulema” kelimesini daha çok bâtın âlimi, ârif, âlim billah, evliyâ, Allah’ın velî kulları,
meşâyih gibi anlamlarda kullanmaktadırlar. Bazı durumlarda zahir âlimlerini de bu kapsama
dahil ettikleri görülmekle birlikte, yine de zahir âlimlerini, Allah’ın velî kullarından sonra gelen
bir dereceye yerleştirmektedirler. Bu üstünlüğe gerekçe olarak da onların Allah’a kurbiyet
sağlamış olmaları, müşahede ehli olmaları, ilham ve keşf gibi manevi ilim vasıtaları ile
doğrudan Allah’tan ilim almaları gibi argümanları kullandıkları görülmektedir. Bu durumun
ilham, müşahede ve keşf gibi vasıtalarla bizzat yaşayarak (tecrübe) ederek Allah’tan alınan
manevi ilimlerin en yüce ilim olarak kabul edilmesi düşüncesine dayalı olduğu da açıktır. Zira
bu en üst derece ilme sahip olanlar, doğal olarak en üst derecedeki âlimler konumunda olacaktır.
Böylece Hz. Peygamberin varisi olma payesini elde etmenin de bu bâtın âlimlerin hakkı olarak
görüldüğü anlaşılmaktadır.
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TASAVVUF-FIKIH İLİŞKİSİNDE İŞARÎ TEFSİRİN ROLÜ
Dr. Derviş DOKGÖZ1
1

Milli Eğitim Bakanlığı, ORCID ID: 0000-0002-0891-0696

ÖZET
Fıkıh ve tasavvuf ilimleri hem ilgilendikleri uğraş alanları hem de sahip oldukları yöntemler
ve yaklaşım tarzları yönüyle farklı özellikler taşıyan disiplinlerdir. Kendilerine has farklı
hususiyetler taşımaları nedeniyle bu ilimler, zaman zaman birbirinin karşıtı gibi görülse de
temelde aralarında zıtlık değil birbirini tamamlama (veya bütünleme) konumunda oldukları
söylenebilir. Fıkıh tasavvuf ilişkisi konusunda etkin olabilecek hususlardan birisi de
mutasavvıfların ayet ve hadislere yaptıkları işârî yorumlama faaliyetidir. İşârî/tasavvufî
yorumlar, mutasavvıfların Kur’an ayetlerini ya da Hz. Peygamberin hadislerini okuduklarında
kalplerinde beliren anlamlar olup, bunlar herhangi bir ön bilgi ve araştırma da
gerektirmemektedir. Bir sûfînin kalbine doğan bu kişisel ve göreceli anlamlar ile yapılan tefsir
faaliyeti birçok yönüyle eleştiriye açıktır ve eleştirilmektedir de. Buna karşın geniş çerçevede
düşünüldüğünde makul sınırlar içerisinde yapılmış, ayet ve hadisin zahiri hükmüne aykırılık
teşkil etmeyen ve dinin temel esasları ile çelişmeyen yorumların fıkıh tasavvuf ilişkisine katkı
sunabileceği kanaatindeyiz. Örneğin abdest veya gusül için yapılan işârî yorumlarda sadece
vücut azalarının maddi olarak yıkanması ile kalınmaması, buna ilaveten insanın Haktan uzak
kalmasına sebep olan tüm manevi kirlerden de temizlenmek (uzaklaşmak) gerektiği şeklindeki
işârî yorumlar, abdest ve gusül gibi dini uygulamaların daha mükemmel şekilde ifasını ve
bunlar ile amaçlanan gayelerin daha üst seviye de elde edilmesini sağladığı söylenebilir. Buna
göre ayetin veya hadisin zahiri hükmünü ortadan kaldırmayan ve yan (ikincil) anlamlar
mesabesinde olan işârî yorumlar, bu konuda anlamsal derinlik sağladığı gibi, aynı zamanda
dinin genel maksatlarını sağlama ve ahlakî yönden kemale ulaşma açısından birçok yararı da
içerisinde barındırabilir. İşte bu yönüyle düşünüldüğünde mutasavvıfların özellikle ahkâm
ayetlerine yaptıkları işârî yorumlarının fıkhın da ulaşmak istediği gayeye hizmet edebileceği
rahatlıkla söylenebilir. Bu bildiride de bazı ahkâm ayeti veya hadislere yapılan örnek işârî
yorumlar ele alınarak, bunların fıkıh tasavvuf ilişkisine sağladığı katkılara değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İşarî Tefsir, Fıkıh, Tasavvuf.

THE ROLE OF ISHARI INTERPRETATION IN THE SUFISM-FIQH
RELATIONSHIP
ABSTRACT
Fiqh and Sufism are disciplines that have different specialities in terms of both their fields of
interest and their methods and approaches they have. Although these sciences are occasionally
seen as opposites due to their different characteristics, it can be said that basically they are not
contradicting but completing(or integrating) each other. One of the points that can be effective
on the relationship between fiqh and sufism is the ishari interpretations of verses and hadiths,
which are among the activities of sufis. Ishari/sufi interpretations are the meanings that rise in
the hearts of sufis when they read the verses of the Qur'an or the hadiths of the Prophet, and
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they do not require any prior knowledge or research. The tafsir activity, which is done with
these personal and relative meanings born in the heart of a Sufi, is open to criticism in many
aspects and is being criticized as well. On the other hand, when considered in a broad
framework, we believe that interpretations that are made within reasonable limits, do not
contradict the zahiri provision of the Qur'anic verse and hadith, and do not contradict the basic
principles of religion, can contribute to the relationship between fiqh and sufism. For example,
it can be said that in the ishari interpretations of wudu or ghusl, the comments about the
necessity to cleanse (keep off) the body parts not only materially, but also from all the spiritual
impurities that cause a person to stay away from Allah; enables the religious practices such as
wudu and ghusl to be performed more perfectly and to achieve the aims targeted by these at a
higher level. According to this, ishari interpretations that do not abolish the zahiri provision of
the verse or hadith and are at the level of connotations (secondary meanings) can provide
semantic depth on this point, as well as many benefits in terms of achieving the general
purposes of the religion and attaining moral perfection. Considering from this aspect, it can
easily be mentioned that the ishari interpretations of the Sufis, especially on the "Ayats alahkam" (verses of ruling), can serve the purpose that fiqh wants to achieve. In this paper, some
exemplary interpretations of verses or hadiths and their contributions to the relationship
between fiqh and sufism will be discussed.
Keywords: Isharî Tafsir, Fiqh, Sufism.
1. GİRİŞ
Herhangi bir sûfînin Kur’an ayetlerini ya da Hz. Peygamberin hadislerini okuduğunda kalbine
doğan manalar işârî/tasavvufî yorumlar olarak isimlendirilir. Bu faaliyet sırasında kalpte ortaya çıkan
bu anlamlar, konuyla ilgili önceden herhangi bir eğitimi gerektirmediğinden ve yalnızca ilham ve keşf
gibi manevi bilgi vasıtalarıyla elde edilmiş olduğundan, kişisel ruhî tecrübeye dayalı ve tamamen
sübjektif yorumlardır. Bu yönüyle bu tür yorumların tefsir ilmi açısından genel geçerliği olmadığı ve
ancak temel (zahiri) anlam yanında ikincil anlamlar olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. (Demirli,
2013: 123-124)
Bu konuda bir örnek olması bakımından Bakara suresi 144. ayetinde yer alan “Bundan böyle
yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda)
yüzünüzü hep onun yönüne çevirin...” ifadesine yapılan işârî yorumları örnek olarak verebiliriz. Bu ayet
Müslümanların namazlarında yönlerini Kâbe yönüne dönmesini gerekli kılmaktadır ki, bu durum
ayetin lafzi ifadesi gereği ortaya çıkan zahiri hükmüdür. Mutasavvıflar ise ayetin taşıdığı bu hükmü
kabul etmekle birlikte, bu ayetin aynı zamanda kalbin Kâbe’nin sahibi olan Allah’a yöneltilmesini
gerektirdiğini belirtmişlerdir. Yani insan zahiri ile Kâbe’ye yönelmeli, kalbi ile ise ilahi huzura
yönelmelidir. Bu durumda ayetin işârî yorumuna göre namaz kılanın bütün masivadan (Allah’tan gayri
her şeyden) gönlünü arındırıp Hakka yönelmesi istenmiştir. (Sülemî, 2001: I, 68; Kuşeyrî, 2000: I, 134136; Dâye, 2009: I, 223)
Bu konuya hadislerden bir örnek vermek gerekirse Hz. Peygamberin, “İçerisinde köpek
bulunan eve melekler girmez.” hadisine Gazzalî tarafından yapılan yorumu burada zikredebiliriz. O, bu
hadisin zahirinde (lafzında) var olan anlamın geçerli olduğunu belirttikten sonra, bu anlama ek olarak
hadisteki beyt/ev kelimesinin ‘kalp’ anlamına geldiğini, köpeğin ise yırtıcılık, gazap (öfke), hasislik,
şehvet, kin, haset, kibir vb. kötü huyları temsil ettiğini belirtmektedir. Bu durumda saydığımız türden
kötü huyları barındıran kalpler kirlidir. Allah’ın melekleri ise her tür kirden uzak ve temiz varlıklar olup,
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ancak temiz yerlere inerler. Bu nedenle Allah’ın ilahi mevhibeleri ve rahmet hazineleri melekler
vasıtasıyla içerisinde bu tür kirliliklerin bulunduğu kalplere ulaşmaz. Bu hadiste var olan manalardan
birisi de budur. (Gazzalî, 2005: I, 49.)
2. BAZI AYETLERE YAPILAN İŞÂRÎ YORUMLAR VE BUNLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. Abdest Ayetine Yapılan İşârî Yorumların Değerlendirilmesi
Kur’an’da namazın hazırlık şartı olan abdest ile ilgili; “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız
zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza mesh edip, her iki topuğa kadar da
ayaklarınızı yıkayın” (Maide, 5/6) ayeti yer almaktadır. Bu ayete dair mutasavvıflarca yapılmış
yorumlara göz atıldığında ayetin çeşitli şekillerde işârî yoruma tabi tutulduğu görülmektedir. Abdest
almanın, yüzün, el ile kolların ve ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesi şeklinde dört uzuvla
sınırlanmış olmasının, genelde günahların bu uzuvlarla işlenmesi ile ilişkilendirildiği görülür. İnsanın
bir günaha yönelmesi yüzü ile olup, günahın işlenmesinde onun el ile tutulması ve ayak ile de ona
gidilmesi durumu mevcuttur. İşte abdeste özellikle bu azaların yıkanması bu hikmete binaendir.
(Bursevî, h. 1330: II, 352). Bu konuda mutasavvıf müfessir Necmeddin ed-Dâye (ö. 654/1256), abdest
alırken yüzün yıkanmasının emredilmesinin, dünyaya ve Allah’tan başkasına yönelmiş olmaktan
dolayı oluşan manevi kirin tövbe ve istiğfar suyuyla temizlenmesine işaret ettiğini belirtmektedir. Ona
göre elleri yıkama emri, her iki dünyaya (dünya ve ahirete) sarılmış olmaktan temizlenmeyi ifade
ederken, başı meshetmek ise nefisleri Allah yoluna vermeyi ifade etmektedir. Ayakları yıkama emri de
enaniyet (benlik) davasından ve tıynet çamurundan temizlenmeye işaret etmektedir. (Dâye, 2009: II,
255) Bu konuda işârî yorumda bulunan diğer sûfî müelliflerin de abdest uzuvlarının su ile yıkanması
ile zahiri kirlerden arınma sağlanması yanında, batında da ihanet, günahlar, her tür aykırı davranışlar,
vesveseler, aldatma, kin ve riya gibi istenmeyen kötülüklerden temizlenmenin istendiği şeklinde
açıklamada bulunmuşlardır. (Sülemî, 2001: 172)
Görüleceği üzere abdest ayetine yapılan işârî/tasavvufî yorumlar, ayette yıkanması emredilen
uzuvların maddi olarak suyla yıkanması yanında, aynı zamanda bu uzuvlarla işlenen bütün
kötülüklerden de arınmaya işaret ettiği şeklindedir. Yani maddi temizlik yanında, istenmeyen tüm kötü
huylardan da arınmanın gerekli olduğu hususu üzerine yorumlar yapılmaktadır. Ayetin lafzından
doğrudan bu anlamların çıkarılması mümkün olmasa da mutasavvıflarca yapılan bu yorumların, insanın
tüm manevi kirlerden arınmasını sağlaması yönüyle yararlı olduğu ve yüksek bir ahlaki düzeye
ulaşmayı hedeflediği görülmektedir. Bu durum fıkıh açısından da değerlendirildiğinde ulaşılmak
istenen amaç açısından önemli olup, işârî yorumun zahiri hükmün mütemmimi konumunda olduğunu
göstermektedir. Zira insanlar ayette belirtilen abdest organlarını yıkayarak zahiri temizliği sağlamış
olsalar da, içlerindeki kin, haset, riya, dünyaya bağlanma gibi manevi kirlerden arınmamak dinin genel
amaçları ile de uyuşmamaktadır. (Dokgöz, 2001: 133-134)
2.2. Oruç İbadetine Yapılan İşarî Yorumlar
Kur’an’da Bakara suresi 183. ayetinde; “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı
gibi, size de farz kılındı.” buyurularak, orucun Müslümanlar için farz kılındığı ifade edilmiştir. Başka
ayet ve hadislerde de oruç ibadetinin fiilen yerine getirilmesine dair genel hükümler konulmuş
durumdadır. Mutasavvıf müfessirlerin ise, Kur’an’daki oruç ibadetine dair ayetlere yaptıkları
yorumlarda, orucun bir zahiri şeklinin olduğunu, bunun da ibadet niyetiyle imsak vaktinden başlayıp
akşam vaktine kadar yeme-içme ve cinsel münasebetten uzak durmak olduğunu belirtmişlerdir. Ancak
oruç ibadetinin bu hususlar ile sınırlı olmadığı, zira onun bir de batınî şeklinin bulunduğunu da dile
getirmişlerdir. Buna göre oruç ibadetinde onun zahiri hükümleri yanında, kalbin afetlerine ve nefsin
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isteklerine karşı da oruçlu olunması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca her organın kendi özelliğine göre
bir oruç tutma şekli olduğu, buna göre dili yalan ve çirkin sözlerden uzak tutarak, gözü haram veya
şüpheli şeylere bakmaktan koruyarak, kulağı yasaklanmış şeyleri dinlemekten uzaklaştırarak, diğer tüm
organları da bu kıstaslar çerçevesinde tutarak onlara da oruç tutturulması gerektiği belirtilmiştir. (Daye,
2009: I, 260; Bursevî, h.1330: I, 292; İbn Acîbe, 1999: I, 213.) Mutasavvıfların oruç ibadetine dair
yaptıkları bu yorumların, aslında bu ibadet yapılırken ibadet etme ruhu ile bağdaşmayacak tüm
menhiyattan uzaklaşılarak yapılmasını sağlamaya matuf olduğu görülmektedir. Yine Hz. Peygamberin,
oruçlunun dikkat etmesi ve kaçınmasını istediği bir kısım hususların da mutasavvıfların oruca dair
yaptıkları bu işârî yorumlara ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Netice de mutasavvıfların oruç
ibadetine dair işârî yorumların, genel olarak oruç ibadetinin daha mükemmel şekilde ifa edilmesini
sağlamaya yönelik şeyler olduğu görülmektedir. Bu durumun ise tasavvuf fıkıh ilişkisine olumlu yönde
katkı sunduğu açıkça görülmektedir.
2.3. Cuma Namazı İle İlgili Ayete Yapılan işârî Yorumlar
Kur’an’da Cuma suresi 9. ayette şu şekilde buyurulmuştur: “Ey iman edenler! Cuma günü
namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz
bu, sizin için daha hayırlıdır.” Müslümanlar için haftalık toplu ibadet konumundaki Cuma namazının
farziyeti bu ayet ile sabit olup, yüce Allah o gün Cuma namazı için ezan okunduğunda tüm
Müslümanların alışverişi bırakarak Cuma namazına koşmalarını emretmiştir. Bu ayete dair
mutasavvıflarca yapılan işârî yorumlarda ise Cuma günü Cuma namazına davet edildiğinde tüm
Müslümanların dünyalık şeyler peşinde koşmayı ve bu yöndeki bütün gayeleri terk ederek emredilen
bu namazı en iyi şekliyle yerine getirmeye koşmaları istendiği belirtilmiştir. (Kuşeyrî, 2000: III, 585).
Necmeddin Dâye ise bu ayet ile ‘cuma günü Allah’ın huzuruna yaklaşmaya ve gizli bir varidât (ilham)
ile cem makamında kalp mescidine dönmeye çağrıldığında bütün dünyalık kazançları ve nefsi istekleri
bırakarak kalbî olarak Allah’ı zikre koşun’ denildiğini belirtmektedir. Buna göre Müslüman kişi
düşünce, niyet ve rağbetini toplayarak, kalbini ve bütün düşüncesini Allah’a yönelterek Allah’ı anmaya
koşmalıdır. (Daye, 2009: VI, 147)
Müslümanlar için çok önemli bir ibadet konumundaki Cuma namazına dair Kur’an’daki ayete
mutasavvıf müfessirlerce yapılan bu işârî yorumların, Cuma namazının en güzel şekliyle ifa edilmesi
amacına matuf yorumlar olduğu görülmektedir. Cuma namazı yerine getirilirken insanın tüm dünyalık
düşünce ve gayelerden soyutlanıp, sadece Allah’a yönelerek bu ibadeti ifa etmesi fıkhi yönden de
hedeflenen bir durumdur. Bu nedenle bu ayet hakkındaki işârî yorumlar, Cuma namazına dair fıkhî
hükümleri destekler konumda, hatta onları uygulama noktasında daha mükemmele ulaşmasını sağlama
konumundaki yorumlar olduğu görülmektedir.
2.4. Düşmana Karşı Cihat Etme İle İlgili Ayetlere Yapılan İşârî Yorumlar
Kur’an’da bir kısım ayetlerde Allah yolunda mücahede edilmesi emredilmiştir. Örneğin Bakara
suresi 244. ayette; “Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla
bilendir.” buyurulurken, Enfal suresi 39. Ayette; “Fitne (baskı ve şiddet) kalmayıncaya ve din tamamen
Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.” ve Hac suresi 78. ayette de; “Allah uğrunda hakkıyla cihad
edin” buyurulmaktadır. Bu ayetlerin zahiri ifadelerinde Müslümanların kendilerine saldıran maddi
düşmanlarla mücadele etmeleri emredilmiş olduğu görülmekle birlikte, mutasavvıf müfessirler bu
ayetlerdeki cihat emrinin maddi düşmanlar yanında batınî düşmanlarla da mücahede anlamına geldiğini
belirtmişlerdir. Buna göre cihat ile ilgili ayetler işârî yorumda genelde nefis, heva ve heves ile mücadele
edilmesi şeklinde açıklanmıştır. Zira onlara göre kendisi ile mücahede edilmesi gereken en büyük
düşman nefistir. Bu nedenle onunla mücadele etmek, maddi düşmanlarla savaşmaktan daha zor ve
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şiddetlidir. Bu mücadele nefsin ve hevanın istek ve arzularının ortadan kaldırılması, dünyalık şeylere
bağlılığın, makam ve şöhret sahibi olmak gibi heveslerin ortadan kalkması amacıyla sürekli ve kararlı
bir şekilde yürütülmelidir. İşte bu mücahede sonucunda kalbin masivâdan koparak sadece Allah’a
yönelmesi sağlanmış olur. Görüldüğü üzere mutasavvıfların cihat kavramına yükledikleri anlam, maddi
düşmana karşı mücadeleden çok, nefis, heva, şeytan gibi manevi (içteki) düşmanlarla mücadele
şeklindedir. Cihad kavramının düşmanı ortadan kaldırmak için bütün gücüyle mücadele etmek olduğu
düşünüldüğünde, aslında insanın Allah yolunda bu mücadeleyi yapabilmesi için içteki bu düşmanları
yenmiş olmaları gerektiği de açıktır. Bu yönüyle ele alındığında mutasavvıfların cihat etmeye dair
ayetlere getirdikleri işârî yorumların, ayetlerin zahiri hükümlerini reddetmemek kaydıyla aslında
ayetteki fıkhî hükümleri destekler konumda olduğu rahatlıkla söylenebilir. (Sülemî, 2001: I, 180; II,
280; Dâye, I, 315-316; İbni Acîbe, 1999: I, 280; II, 331)
2.5. Hucurat Suresi 6. Ayete Yapılan İşârî Yorumlar
Hucurat suresi 6. ayette; “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir
topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” buyurulur.
Bu ayet fıkıh usulünde haber-i vâhidin kabulü ve şartları konusunda önemli bir delil olarak
kullanılmıştır. (Zuhaylî, 2006: I, 210)
Mutasavvıf müfessirlerin ise bu ayete dair yorumlarında, ayetteki ‘haber’ kelimesinin kalbe
doğan bilgiler anlamında batınî yönde yorumlandığı görülmektedir. Buna ayetteki haber, insan zihnine
gelen iyi ya da kötü düşünce ve duygular manasında ‘hâtır’ anlamındadır. Buradan hareketle ayetin
işârî anlamı, insanın içine herhangi bir kötü düşünce veya fikir gelirse bu hemen açıklanmamalı
bunların doğruluğu araştırılmalıdır. Zira bu tür düşünceler sahibini, başkaları hakkında kötü zanda ve
yargıda bulunmaya sevk edebilir. Bu ise insanı sonunda pişman olunacak bir duruma düşürebilir.
Böylesi bir hataya düşmemek için, kalbe doğan ilham veya hâtır türündeki düşünce veya bilgiler
incelenmeli, dinin temel ölçütleri (kitap ve sünnet) çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kur’an ve sünnet
ölçütlerine uygun ve faydalı görülen bir düşünce ise o açıklanmalı, aksi halde bununla ilgili
konuşulmamalıdır. (Acîbe, 1999: V, 421-422) Ayrıca ayetteki fasıkın haberinin, insandaki fasık
(günahkar) nefsin insanı kötü yönde ayartmaları ve sürekli dünya şehvetlerine yöneltmeleri şeklinde
yorumlandığı da görülmektedir. Bu durumda ayeet, nefsin bu tür telkinlerine karşı dikkatli olunması,
fayda ve zarar durumunun değerlendirilmesi istenmiş olmaktadır. (Dâye, 2009: V, 372-373)
Ayette her ne kadar zahiri olarak bir habercinin getirdiği haberin araştırılması emredilmiş
olmakla birlikte, mutasavvıfların yorumlarında ise bu ayette insanın zihnine gelen düşünce ve fikirlere
karşı dikkatli olunması, onun kitap ve sünnet çerçevesinde değerlendirilmesi, kalbe gelen bu tür havâtırı
açıklamakta ve ona göre harekete geçmekte acele edilmemesine işaret edildiği belirtilmiştir.
Mutasavvıfların bu görüşlerinin Müslümanların aklına gelen her düşünce ve zan ile hareket etmemesi,
gıybet ve kötü zanda bulunmaktan kaçınması noktasında önemli bir ahlaki prensibe işaret ettiği
görülmektedir ki, bu da fıkıh ilminin de insanda oluşturmak istediği amaçlardandır.
3. SONUÇ
Bu çalışma sonucunda ortaya çıkmaktadır ki, mutasavvıflarca özellikle de ahkâm
ayetlerine yapılan işârî yorumların, dinin genel prensiplerine uygun ve makul sınırlar içinde
yapılmış olmak kaydıyla, aslında zahiri manayı destekler konumda oldukları, böylece de fıkıhtasavvuf ilişkisine olumlu katkı sundukları rahatlıkla söylenebilir. Bu durum bildiride
aktardığımız ayetlere yapılan örnek işârî yorumlarda da açıkça görülmektedir. Özellikle
ibadetlere dair nasslar hakkında yapılan ve tefsir usulü açısında da kabul edilebilir özellikte
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olan işârî yorumların, ibadetlerin daha huşûlu ve tamamen Allah’a yönelmiş bir şekilde ifasını
sağlama noktasında çok değerli yorumlar olduğu bir gerçektir. Ancak bütün işârî yorumların
bu özellikleri taşımadığını da belirtmek gerekir. Zira bir kısım işârî yorumun hem tefsir usulü
kaideleri açısından geçersiz konumda olduğu, hem de fıkhî hükümlerle çeliştiği de bir vakıadır.
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ABSTRACT
The nature of being creative is that it is individual. It is possible to see this individuality in all
people, good or bad. It is important to carry the potential personal creativity in people to an
advanced level and to break people's memorization in this regard. One of the important channels
in which this creativity manifests itself is creative writing. Creative writing approaches and
different activities on this subject are needed to make progress in creative writing. One of the
areas where improvement can be achieved in this regard is students. Thanks to the creative
writing approaches and creative writing activities applied to the students, both their attitudes
towards creativity and their writing skills can be developed. On this subject, students can write
various stories, poems, etc. When supported with activities, their creativity emerges and
develops. In addition, with this support, students can express themselves correctly and improve
their writing skills (Essex, 1996). Based on the sensitivity expressed, this study was handled.
The study examines the effect of the creative writing approach on the writing attitudes and skills
of sixth grade students who take Turkish lessons. The study was applied to the sixth grade
students of a secondary school in the Artuklu district of Mardin province, whose total number
is 20. The study was carried out on a single group with a quasi-experimental pre-test/post-test
model. First, the attitude scale towards writing was applied, and then creative writing activities
were carried out on this group for a total of two hours for eight weeks. Since the scale of attitude
towards writing consists of a Likert-type five-point rating, quantitative data analysis was
analyzed with the SPSS program, while qualitative data of creative writing activities were
subjected to descriptive analysis. Considering the quantitative findings of the study, it was
observed that there was a significant difference in favor of the post-test in the analysis of the
data. According to these data, creative writing activities in Turkish lessons improved students'
writing attitudes and skills, and it was observed that there were significant increases in this
regard (p<0.05). When the qualitative findings of the study were analyzed with descriptive
analysis, it was determined that creative writing activities positively affected students' writing
attitudes and skills.
Keywords: Creative Writing Approach, Attitude towards Writing, Writing Skill
YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZMAYA YÖNELİK TUTUM VE
BECERİLERE ETKİSİ
ÖZET
Yaratıcı olmanın doğası bireysel olmasıdır. Bu bireyselliğe iyi-kötü tüm insanlarda görmek
mümkündür. İnsandaki potansiyel kişiye özgü yaratıcılığı ileri bir düzeye taşımak ve bu konuda
insanın ezberini bozmak önem arz eder. Söz konusu yaratıcılığın kendini gösterdiği önemli
mecralardan biri de yaratıcı yazmadır. Yaratıcı yazma konusunda ilerleme kaydetmek için
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yaratıcı yazma yaklaşımlarına ve bu konudaki farklı etkinliklere ihtiyaç vardır. Bu konuda
gelişmenin sağlanabildiği alanlardan biri de öğrencilerdir. Öğrencilere uygulanan yaratıcı
yazma yaklaşımları ile yaratıcı yazma etkinlikleri sayesinde onlarda hem yaratıcılığa yönelik
tutum hem de yazma becerisi gelişebilmektedir. Bu konuda öğrenciler çeşitli öykü, şiir vb.
etkinliklerle desteklendiğinde onların yaratıcılıkları ortaya çıkar ve gelişir. Ayrıca söz konusu
destekle öğrenciler kendilerini doğru ifade edebilir ve yazma becerilerini geliştirebilirler
(Essex, 1996). İfade edilen hassasiyetten hareketle bu çalışma ele alınmıştır. Çalışma yaratıcı
yazma yaklaşımının Türkçe dersini alan altıncı sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutum ve
becerilerine etkisini incelemektedir. Çalışma Mardin ili Artuklu ilçesinde bulunan bir
ortaokulun toplam sayıları yirmi olan altıncı sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Çalışma
yarı deneysel ön test/son test modeliyle tek grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlkin yazmaya
yönelik tutum ölçeği uygulanmış sonrasında ise bu grup üzerinde yaratıcı yazma etkinlikleri
toplamda sekiz hafta ikişer saat olarak yapılmıştır. Yazmaya yönelik tutum ölçeği likert tipi
beşli derecelendirmeden oluştuğu için nicel veri analizi SPSS programı ile analiz edilirken
yaratıcı yazma etkinliklerinin nitel verileri ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın
nicel bulguları dikkate alındığında verilerin analizinde son testin lehinde anlamlı farklığın
olduğu gözlenmiştir. Bu verilere göre Türkçe dersinde yaratıcı yazma etkinlikleri öğrencilerin
yazma tutum ve becerilerini geliştirmiş bu konuda kayda değer artışların olduğu görülmüştür
(p<0,05). Çalışmanın nitel bulgularına betimsel analizle bakıldığında ise yaratıcı yazma
etkinliklerinin öğrencilerin yazma tutum ve becerilerini pozitif bir yönde etkilediği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Yazma Yaklaşımı, Yazmaya Yönelik Tutum, Yazma Becerisi
INTRODUCTION
Speaking skill starts to develop only in preschool period. However, writing skills are gained by
individuals through formal education and this skill is developed at school. Since a product
emerged in the development of writing skills, writing was the language skill most reflected in
the daily lives of formally educated people, and written products were reflected in daily life.
Because “the article he wrote reflects the person's knowledge, experience, understanding, level
of mind, vocabulary and personal expressive power on the subject” (Göğüş, 1978, p. 236).
As one writes, one's writing skill develops. Writing skill reflects a person's character structure.
In addition, this skill is directly related to the emotional world of the person. In order to develop
writing skills, it is very important for the individual to activate their prior knowledge and
experiences. While the writing skill is a person's ability to write, the development of the writing
skill is directly related to the amount of writing work one does. For this reason, it is very
important to develop students' writing skills and to enable them to acquire a positive attitude
towards writing. For this, suitable environments should be provided for students. Based on all
these, in this study, it is thought that creative writing activities will have a positive effect on
students' attitudes towards writing and writing skills.
The general aim of the study is to determine the effect of creative writing approach on students'
attitudes towards writing and writing skills. With this study, it is thought to be a guide for
researchers who will work on how to increase students' desire to write and how to improve their
writing skills, and it is foreseen that the study will shed light on programs or applications.
ATTITUDE TO WRITING
The act of writing affects each other mutually with other skills and these skills are tried to be
developed with various activities. It is extremely important to make sense of this power by
using the power of words and to acquire this skill correctly (Öztürk, 2007). While developing
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students' writing skills, some negative attitudes may occur. Because students try to obey some
rules such as paying attention to paper and page layout, dividing their writing into introduction,
development and conclusion sections, writing according to grammar rules, writing by paying
attention to spelling and punctuation rules. In addition, situations such as the teacher's desire to
write the article by giving a single topic and with the methods determined by himself without
going beyond the subject, and the fact that the subject does not attract the attention of the
student, can negatively affect the student's attitude towards the lesson and writing. In order to
prevent this situation, it is necessary to minimize the negative situations experienced by the
student as much as possible. In the writing process, students should be able to do activities that
can reveal their creativity, be able to write according to their interests, create their own writing
according to the methods they choose, and create writing environments that allow them to freely
express their feelings and thoughts. Thus, the student will be able to produce original products
by feeling comfortable and happy while writing, and this will positively affect his attitude
towards writing and improve his writing skills.
Attitudes can be measured. It can be measured by monitoring the behavior of the individual and
examining the existing attitude. For this, attitude scales are prepared. The responses of the
individual to the prepared attitude scales enable us to measure his/her attitude (Silah, 2000).
Measuring the student's attitude towards writing in a positive direction is directly proportional
to the increase in the student's success.
CREATIVE WRITING AND WRITING SKILLS
Creativity is individual by nature and every person has this feature more or less. The important
thing here is to be able to develop existing creativity and go beyond the ordinary, regardless of
whether it is more or less. At this point, it is possible to develop the creativity aspects of children
with creative writing approaches and various activities. Thus, students can develop their writing
skills along with creativity. Children naturally have a strong desire to write and use words to
express themselves. The inclusion of this positive aspect of them in the work and its various
stories, poems, etc. Supporting them with activities can enable them to emerge and develop
their creativity, to express themselves correctly and to develop their writing skills (Essex, 1996).
Having students write only articles that will reveal their knowledge and have them do activities
based on this is quite insufficient in gaining the habit of writing and developing creativity. Many
features of the individual should be brought to the fore in order to make the student gain the
habit of writing by producing creative ideas. For example, the student should be able to activate
all sense organs and create unique, creative products by making sense of the outside world
through their own impressions. Here, it is very important to reveal the effect of events and
situations in the outside world on the student (Kuvanç, 2008).
Many situations such as positive attitudes between teachers and students, cooperation between
students, creation of a free educational environment, and easy access to resources enable
creative products to emerge by supporting creativity and help students develop their writing
skills (Davies et al, 2013). In addition, sharing the creative writing works of students is very
important in terms of increasing students' interest and desire towards writing and improving
their self-confidence.
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METHOD
In the research, a single group pre-test/post-test model was applied with the quasi-experimental
method in order to determine the effect of the creative writing approach on the students' writing
attitudes and writing skills in the 6th grade Turkish lesson. In the study, the Attitude towards
Writing Scale (YAYTÖ, 2009) developed by Susar Kırmızı (2009) and aiming to measure
attitudes towards writing was used as a data collection tool to obtain quantitative data. First of
all, permission to use the scale was obtained by e-mail (Annex 2). A five-point rating was made
using a Likert-type scale as “totally agree, agree, partially agree, disagree, strongly disagree”.
The scale, consisting of 34 items, was applied to a total of 20 students studying in the 6th grade
of a secondary school in the Artuklu district of Mardin province in the 2021-2022 academic
year. The degree of agreement for positive question items was started at five, and for negative
question items at one. Items numbered 15-16-30-31-32-34 are scored in reverse. Then the total
writing score was calculated.
RESULTS
Table 1. Descriptive results of writing attitude and Normality analysis
TEST

N

MİNİMUM MAXİMUM

X̄

ORTANCA SHAPİRO-WİLK
TESTİ

PRETEST

20

103

159

128,80

132,0

0,576

POST-

20

112

162

135,25

134,0

0,697

TEST

When we look at Table 1, the pre-test mean score obtained from the writing attitude scale test
was 128.80; this rate was determined as 135.25 in the post-test group. Accordingly, a small
difference was found between the mean scores of the two tests. The pretest and posttest did not
show normal distribution (p<0.05).
Table 2. Writing attitude pretest and posttest t-test by gender
TEST

GENDER

N

X̄

SS

DF

T

PRETEST

KIZ

10

128,00

15,769

18

-,246

,809

ERKEK

10

129,60

13,235

POST-

KIZ

10

135,80

14,022

18

,184

,856

TEST

ERKEK

10

134,70

12,667

P

When Table 2 is examined, the arithmetic mean of the pre-test writing attitude is X̄=128,00 for
female students and X̄=129.60 for male students. Statistically, this difference between the sexes
is not significant [t(18)=-.246>0.05]. The arithmetic mean of post-test writing attitude is
X̄=135.80 for female students and X̄=134.70 for male students. Statistically, this difference
between the sexes is not significant [t(18)=,184>0.05].
Table 3. Writing attitude pretest and posttest t-test
TEST

N

X̄

SS

DF

PRETEST

20

128,80

14,193

19

POST-

20

135,25

13,018

T

-3,274

P

,004

TEST
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When Table 3 is examined, the pre-test mean score obtained from the writing attitude scale test
is 128.80; this rate was determined as 135.25 in the post-test group. It was determined that there
was a statistically significant difference between the pre-test and the post-test (p<0.05). When
the averages are examined, it is seen that this difference is in favor of the post-test.
Table 4. Correlation between pretest and posttest
TESTS
PRETEST
POST-TEST

N
20

CORRELATION
,794

P
,000

According to Şener Büyüköztürk, if the correlation coefficient levels are 0.70 - 1.00, there is a
high level of relationship between the two variables. Accordingly, when Table 4 is examined;
it is seen that there is a positive and highly significant relationship between the writing attitude
pretest and the posttest (r = 0.794, p<0.05).
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
In this study, creative writing exercises were applied to middle school 6th grade students for
eight weeks, and the result of the study was revealed by applying the attitude scale towards
writing as a pre-test and post-test. In the study, it was investigated whether the creative writing
approach had an effect on students' attitudes towards writing and writing skills, and it was seen
that students' attitudes towards writing and writing skills changed positively with creative
writing activities. The effect of creative writing approach on students' attitudes towards writing
did not create a significant difference between genders. Within the scope of quantitative data,
when the pre-test and post-tests applied to the students before and after the activities were
compared, it was concluded that there was a significant difference in favor of the post-tests.
The recommendations made as a result of the research are listed below:
• Creative writing activities can be applied in Turkish lessons in secondary school. Such studies
can be carried out not only in secondary school, but also in different levels.
• There are four basic skills in Turkish lesson: listening, speaking, reading and writing, and
these skills are related to each other. Since the development in any skill can enable the
development of other skills, it is thought that creative writing activities will contribute to the
development of other skills.
• Necessary information can be given to teachers and administrators in order to implement
creative writing activities more, and various studies can be carried out in schools regarding
these.
• In order to ensure that creative writing activities are not limited to the school, the families of
the children can be provided with the necessary information on this subject and the families can
provide the necessary support to their children.
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ÖZET
Bu çalışma, bazı âlimlerin sekiz rakamından veya peş peşe gelen kelimelerin sekizincisinden
önce zikredilmesi sebebiyle “vâv-ı semâniye” adını verdikleri harfin Kur’an’daki
kullanımlarını ele almaktadır. Âlimlerin ve araştırmacıların vâv-ı semâniyeye dair görüşleri
değişkenlik arz etmektedir. Kur’ân’da birbirini takip eden sayılanlar arasında atıf vâv’ının
zikredildiği birçok ayet bulunmaktadır. Bazı ayetlerde ise peş peşe gelen sayılanlar veya
sıfatlardan sonra bu vâv zikredilmemiş; ancak ayetin devamında bunlara eklenen sıfat veya
sayılandan önce bu vâv’a yer verilmiştir. Söz konusu ayetlerde bu vâv’dan hemen sonra
zikredilen sayılan ya da sıfatın sekizinci sırada geldiği ve bazı yönlerden önceki sıfatın veya
sayılanın vasıflarıyla farklılık arz ettiği görülmektedir. Âlimler, mugâyere (farklılık) manası
katması için sekizinci sayılanın başında zikredilen bu harfe “vâv-ı semâniye” adını
vermişlerdir. Bu çalışmada vâv-ı semâniye’nin tanımı, kısımları, bir kavram olarak ortaya çıkışı
ve âlimler nezdindeki değeri ortaya konulduktan sonra Tevbe, Kehf, Zümer, Tahrîm ve Hâkka
Surelerindeki kullanımları incelenecektir. Bu bağlamda vâv-ı semâniyeyi savunan İbn
Hâleveyh (ö. 370/980), Sa‘lebî (ö. 427/1035), Se‘âlibî (ö. 429/1038), Harîrî (ö. 516/1122), İbn
Âşûr (ö. 1973) ve Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî (ö. 2022) gibi dil ve tefsir âlimlerinin
perspektifinden bakılarak bu harfin Kur’ân’ın eşsiz beyanî üslubundaki inceliklerine dikkat
çekilecektir. Daha sonra muhalif kanatta yer alan Ebû Alî el-Fârisî (ö. 377/987), Ebû Hayyân
el-Endelüsî (ö. 745/1344), İbn Hişâm el-Ensârî (ö. 761/1360) ve Celâleddîn es-Süyûtî (ö.
911/1505) gibi âlimlerin vâv-ı semâniye ile ilgili itirazlarına yer verilecektir. Gerek Kur’ân’da
gerekse nahivde vâv-ı semâniye adında bir vâvın olamayacağı noktasında birleşen bu âlimler,
söz konusu vâv’a; atıf, zâid, hâl, isti’nâf, ibtidâ’ ve taksîm gibi muhtelif özellikler atfetmişlerdir.
Böylece irâbında ortak bir görüş sergileyemedikleri bu harfin ne olduğu sorusunu cevapsız
bırakmışlardır. Çalışmanın değerlendirme ve sonuç kısmında sorunun çözümüne katkıda
bulunmak üzere Kur’ân’da lafzen veya takdiren, mugâyere manası ifade eden bu harfin, vâv-ı
semâniye adıyla kavramsallaştırılarak meânî harfleri kapsamına alınması teklifinde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Vâv-ı Semâniye, Mügâyere, Beyânî İncelik.
AN EVALUATION ON WĀW ATH-THAMĀNIYAH FROM THE DESCRIPTION OF
THE QUR'AN
ABSTRACT
This study deals with the usage of the letter in the Qur'an, which some scholars call " wāw aththamāniyah (wāw of eight)" because it is mentioned before the number eight or the eighth of
consecutive words. The views of scholars and researchers about the wāw ath-thamāniyah vary.
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There are many verses in the Qur'an in which "the wāw of attribution" is mentioned among the
ones that are counted as successive. In some verses, this promise is not mentioned after the
numbers or adjectives that come one after the other; however, in the rest of the verse, this “wāw”
is included before the adjective or number added to them. In the verses in question, it is seen
that the counted or adjective mentioned immediately after this wāw comes in the eighth rank
and differs in some ways with the qualities of the previous adjective or the counted one.
Scholars named this letter, which is mentioned at the beginning of the eighth number, as “wāw
ath-thamāniyah” to add the meaning of mugāyara (difference). In this study, after the definition
of “wāw ath-thamāniyah”, its parts, its emergence as a concept and its value in the eyes of
scholars, its usage in “Tevbe, Kehf, Zümer, Tahrîm and Hākka Surahs” will be examined. In
this context, from the perspective of scholars of language and tafsir defending wāw aththamāniyah such as; “Ibn Hāleveyh (d. 370/980), Sa'lebî (d. 427/1035), Se'ālibî (d. 429/1038),
Harîrî (d. 516/1122), Ibn Âşûr (d. 1973), Salah Abdulfettah al-Khalidi (d. 2022)" will be drawn
attention to the subtleties of this letter in the Qur'an's unique expressive style. Then, the
objections of the scholars who were in the opposition wing of the “wâv-ı semaniye”, such as
"Ebû Ali al-Farisi (d. 377/987), Ebû Hayyān al-Andalusi (d. 745/1344), Ibn Hisham al-Ensari
(d. 761/1360) and Celaleddin al-Süyûtî (d. 911/1505)" will be examine. These scholars, who
are agreed in the opinion that there cannot be a "wāw" named "wāw ath-thamāniyah" both in
the Qur'an and in the syntax, used such words by attributing meanings of "atıf, zāid, hāl, isti'nāf,
ibtidā' and taksim”. Thus, they left unanswered the question of what this letter was, in which
they could not show a common view in their interpretation. In the evaluation and conclusion
part of the study, in order to contribute to the solution of the problem, it will be proposed to
include this letter, which literally or by definition means mugāyara in the Qur'an, within the
scope of the meanings letters by conceptualizing it with the name of wāw ath-thamāniyah.
Key words: Qur’an, Wāw Ath-thamāniyah, Mugāyara, Declaration Subtlety.
1. GİRİŞ
Bu araştırma, meânî harflerinden biri olan vâv’ın Kur’an’da lafzen veya takdiren
sekizinci sıfattan önce geliş hikmetini ve zikredildiği bağlamda manaya etkisini incelemektedir.
Bu nedenle bazı âlimler sekiz sayısından önce gelmesi sebebiyle bu vav’a “vâv-ı semâniye”
adını vererek bu harfin meşhur bir Arap üslubu olarak yedinci sayıdan sonra kullanıldığını ifade
etmişlerdir. Bu çalışmada vâv-ı semâniyeyi savunan ve reddeden iki grubun görüşleri
incelenerek Kur’an’da sekizinci sıfattan önce zikredilen bu harfin ifade ettiği beyanî inceliklere
dikkat çekilecektir.
1.1. Vav-ı Semâniye’nin Tanımı
Çağdaş âlimlerden Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî (ö. 2022) “el-murâdu bi-vâvi’s-semâniye”
başlığı altında alimlerin değerlendirmelerine kısaca değindikten sonra vâv-ı semâniyeyi
“Sekizinci ma‘dûda (sayılana) ilave edilerek onu kendinden önce zikredilen bazı vasıflardan
ayıran atıf vavı” şeklinde tarif etmektedir (el-Hâlidî, 1992, s. 40). Vâv-ı semâniye’yi savunan
nahivciler ise bu vavı “Sıralanmış sıfatların sekizincisinin başına eklenerek dikkatleri bu sıfat
üzerine çeken yahut dikkat çekilen şeyin sayısının sekiz olduğunu gösteren vav” şeklinde tarif
etmişlerdir (el-İrbilî, 1970, s. 96).
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1.2. Vav-ı Semâniye’nin Kavram Olarak Ortaya Çıkışı
Bu vava “vav-ı semâniye” adını verenlerin başında Ebû Bekr b. Ayyâş (ö. 193/809) ve
İbn Hâleveyh (ö. 370/980) gelmektedir. Bu iki âlimden Kureyş’in, “ – ستة سبعة وثمانية تسعةAltı,
yedi, sekiz, dokuz” şeklinde sayı sayarken vâv harfini sekizin başına eklediği nakledilmiştir (elEndelûsî, t.y., s. 84). İlk dönem nahiv kitaplarında vâv-ı semâniye kavramına
rastlanılmamaktadır. Dolayısıyla bu vava başka isimler verildiği anlaşılmaktadır. Bu vavın
tespit ve ispatı noktasında ilk girişim hicrî dördüncü asır âlimlerinden İbn Hâleveyh’e aittir (elMurâdî, 1992, ss. 194-195). Kanaatimizce vav-ı semâniye ıstılahını ilk kullanan da odur. Bu
konuya katkı sunan âlimlere müfessirlerden Sa‘lebî (ö. 427/1035), edebiyatçılardan ise Se‘âlibî
(ö. 429/1038) ve Harîrî (ö. 516/1122) eklenmiştir (İbn Hişâm, 1985, s. 474). Se‘âlibî, vâv-ı
semâniye’nin Arap kelamında kullanıldığını belirtmektedir (Se‘âlibî, 2009, s. 259). Se‘âlibî’nin
burada “Arap kelamı” şeklinde genel bir ifade kullanması, vâv-ı semâniyenin kaynağına dair
Ebû Bekr b. Ayyâş ve İbn Hâleveyh’in “Kureyş” vurgusuna temkinli yaklaştığını
göstermektedir.
1.3. Vav-ı Semâniye’yi Savunanlar
Vav-ı semâniye’yi savunan âlimler arasında Arap dili ve kıraat âlimi İbn Hâleveyh (ö.
370/980), Arap dil âlimi ve müfessir Ebu İshâk es-Sa‘lebî (ö. 427/1035), Arap dili ve edebiyatı
âlimi Ebu Mansûr es-Se‘âlibî (ö. 429/1038), Endülüslü muhaddis, münekkit ve edip İbn
Abdilberr (ö. 463/1071), makâmât yazarı ve dil âlimi Ebû Muhammed Kâsım b. Alî b.
Muhammed el-Harîrî (ö. 516/1122), İbn Atiyye el-Endelûsî (ö. 541/1147), Beydâvî (ö.
685/1286), İbn Âşûr (ö. 1973) ve Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî (ö. 2022) ön plana çıkmaktadır.
1.4. Vav-ı Semâniye’yi Reddedenler
Vav-ı semâniye’yi reddedenlerin başında Ebû Alî el-Fârisî (ö. 377/987), Ebû Hayyân elEndelüsî (ö. 745/1344), İbn Hişâm el-Ensârî (ö. 761/1360) ve Celâleddîn es-Süyûtî (ö.
911/1505) gibi âlimler gelmektedir. Gerek Kur’ân’da gerekse nahivde vâv-ı semâniye adında
bir vâvın olamayacağı noktasında birleşen bu âlimler, söz konusu vâv’a; atıf, zâid, hâl, isti’nâf,
ibtidâ’ ve taksîm gibi muhtelif özellikler atfetmişlerdir (el-Müberred, t.y., s. 80; el-Kaysî, 1974,
s. 39; el-Halebî, 1994, s. 26; İbn Hişâm, 1985, s. 476; es-Suyûtî, t.y., s. 257).
Muhalif cenahta yer alan bu âlimler, söz konusu vav’ın bazı ayetlerde sekizinci sıfatla
birlikte zikredilmemesini görüşlerine delil olarak göstermişlerdir. Bu bağlamda sekizinci sıfat
ْ kelimesinin başında vâv-ı semâniyenin yer almadığı “ ُّوس الس َََّل ُم
konumundaki “”ال ُمتَك َِّب ُر
ُ ا َ ْل َم ِّلكُ ْالقُد
ُ ( – ْال ُمؤْ مِّ نُ ْال ُم َهيْمِّ نُ ْال َع ۪زO), mutlak hükümranlık sahibi, çok kutsal, esenlik veren,
َّار ْال ُمتَك َِّب ُر
ُ يز ْال َجب
güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan (Allah’tır).” (Haşr
Suresi 59/23) ayetini güçlü bir argüman olarak ileri sürmüşlerdir (er-Râzî, 2000, s. 91). Ancak
vâv-ı semâniye’nin yedinci sıfatla sekizinci sıfat arasında farklılık olması şartıyla –mügâyere
amaçlı olarak- sekizinci sıfatın başında zikredileceği gerçeğini göz ardı etmişlerdir. Bu âlimler,
vav-ı semâniye’nin irâbında ortak bir görüş sergileyemedikleri gibi bu harfin ne olduğu
sorusunu da cevapsız bırakmışlardır.
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1.5. Vav-ı Semâniye’nin Geçtiği Ayetler
Bu başlık altında vâv-ı semâniyenin Tevbe, Kehf, Zümer, Tahrîm ve Hâkka Surelerindeki
kullanımları incelenecektir.
1.5.1. Tevbe Suresi 9/112
ٰ ْ ََّاجدُون
ُ ِّع ِّن ْال ُم ْنك َِّر َو ْال َحاف
“ َظون
ََّّٓ اَلتََّّٓائِّبُونَ ْالعَابِّدُونَ ْال َحامِّ دُونَ ال
َّ َسائِّ ُحون
َ َاْلمِّ ُرونَ بِّ ْال َم ْع ُروفِّ َوالنَّاهُون
ِّ الرا ِّكعُونَ الس
َّللا َوبَش ِِّّر ْال ُمؤْ مِّ ن۪ ين
ِّ ٰ  ِّل ُحدُو ِّد- Tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler,
secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları
gözetenlerdir. İnananları müjdele.”
Mallarını ve canlarını Allah yolunda feda eden müminlerin vasıflarının sıralandığı bu
ayette Arapçada sayılar -nüzul döneminde- yedinci sayıda tamamlandığı için sekizinci sayının
başına vav eklenmiştir. Eklenen bu vav’a, vâv-ı semâniye adı verilmiştir (el-Beydâvî, t.y., s.
99).
Bu ayetteki diğer bir incelik ise bu vâvın mügâyere/farklılık amaçlı olarak birbirine zıt
iki ibare olan iyiliği emredenler ve kötülükten alıkoyanlar arasında zikredilmesidir. Bu vavın
zikredilmemesi halinde “iyiliği emredenler kötülükten alıkoyanlar” şeklinde problemli bir ifade
ortaya çıkacaktı. İyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma eylemi birbirinden farklı olduğu,
dolayısıyla emir de aynı anda nehiy olamayacağı için bu vav’a ihtiyaç duyulmuştur (el-Hâlidî,
1992, s. 41).
1.5.2. Kehf Suresi 18/22
“ س ْبعَةٌ َوثَامِّ نُ ُه ْم ك َْلبُ ُه ْم قُ ْل َر ۪ َّٓبي اَ ْعلَ ُم
ُ سا ِّد
ِّ ِۚ س ُه ْم ك َْلبُ ُه ْم َرجْ ًما بِّ ْالغَ ْي
َ َب َويَقُولُون
َ ٌ سة
َ سيَقُولُونَ ث َ ٰلثَةٌ َرابِّعُ ُه ْم ك َْلبُ ُه ِۚ ْم َويَقُولُونَ َخ ْم
َ
بِّ ِّعدَّتِّ ِّه ْم- (İnsanların kimi:) “Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir” diyecekler; yine:
“Beş kişidir; altıncıları köpekleridir” diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin
yürütmektir. (Kimileri de:) “Onlar yedi kişidir ve sekizincileri de köpekleridir” derler. De ki:
Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir.”
Bu ayette sekizinci sayının başında zikredilen vav, vav-ı semâniyedir. Çünkü Araplarda
‘akd, günümüzdeki 10 sayısı gibi 7 sayısında tamamlanıyordu. Dolayısıyla, “ ،  ثَلثة،  اثنان، واحد
 وثمانية،  سبعة،  ستة،  خمسة،  ”أربعةşeklinde yediye kadar saydıktan sonra sekiz sayısının başına vav
ekleniyordu. Bu ayette de Ashab-ı Kehf’’in yedi kişi oldukları beyan edildikten sonra
öncesindeki tahminlerde “ ك َْلبُ ُه ْم-köpekleri”nden önce zikredilmeyen vav’a, “ َوثَامِّ نُ ُه ْم ك َْلبُ ُه ْمsekizincileri köpekleridir” şeklindeki “sekizli ibare”nin başında yer verilmiştir (es-Sa‘lebi,
2002a, ss. 162-163).
Ayette vav-ı semâniyenin manaya kattığı incelik ise mügâyere amaçlı gelerek mümin bir
topluluktan oluşan Ashab-ı Kehf’in bir köpekle aynı kategoride zikredilmemiş olmasıdır.
Böylece şerefli bir varlık olan insanla daha düşük mertebedeki köpeği birbirinden ayırmak için
bu vav kullanılmıştır (el-Hâlidî, 2007, s. 328).
Zemahşerî’ye göre bu vav, “Sekizincileri köpekleridir” diyenlerin isabet ettiğini
vurgulamak üzere tekit amaçlı kullanılmıştır (ez-Zemahşerî, t.y., s. 666). Se‘âlibî ise bu ayetin,
vav-ı semâniyenin Kur’an’daki varlığını kanıtlayan en önemli argümanlardan biri olduğunu
dolayısıyla bu vav’ın bitiştiği sekiz sayısında isabet edildiğini belirtmektedir (es-Se‘âlibî, t.ya.,
s. 376).
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1.5.3. Zümer Suresi 39/73
ْ َو ِّسيقَ الَّ ِّذينَ اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم اِّلَى ْال َجنَّ ِّة ُز َم ًرا َحتَّٰٓى اِّذَا ََّٓجا ُ۫ ُؤهَا َوفُتِّ َح
“ علَ ْي ُك ْم طِّ ْبت ُ ْم فَادْ ُخلُوهَا
َ س ََل ٌم
َ ت اَب َْوابُ َها َوقَا َل لَ ُه ْم خَزَ نَت ُ َها
َ خَا ِّل ِّدين- Rablerinden sakınan kimseler bölük bölük cennete sevk edileceklerdir. Onlar nihâyet
oraya varınca ve cennetin kapılarını kendileri için ardına kadar açılmış bulunca, oranın
bekçileri onlara: “Selâm sizlere, hoş geldiniz, haydi buyrun sonsuza dek içinde kalacağınız
ْ ”وفُتِّ َح
cennete!” diyecekler.” İbn Kesîr, “ت أَب َْوابُ َها
َ ibaresindeki vav’ı, vav-ı semâniye kabul eden
ve buradan hareketle cennetin sekiz kapısı olduğunu söyleyen görüşe katılmamaktadır.
Cennetin sekiz kapısının olduğu bilgisini sahih hadislerden öğrendiğimiz için bu türden zorlama
tevillere gidilmemesi gerektiğini söylemektedir (İbn Kesîr, 1999, s. 121).
ْ  َو ِّسيقَ الَّ ِّذينَ َكف ََُّٓروا ا ِّٰلى َج َهنَّ َم ُز َم ًرا َحتَّٰٓى اِّذَا ََّٓجا ُ۫ ُؤهَا فُتِّ َحAynı surenin 71. ayetinde ise “ ت اَب َْوابُ َها
İnkârcılar bölük bölük cehenneme sevk edilmiştir. Oraya geldikleri zaman kapıları açılmıştır.”
ْ  ” َحتَّٰٓى اِّذَا ََّٓجا ُ۫ ُؤهَا فُتِّ َحibaresinde görüldüğü gibi cehennem kapılarından
buyrulmuş, ancak “ت اَب َْوابُ َها
önce bu vav zikredilmemiştir. Buradaki beyânî incelik, cehennemin yedi kapısı olmasında
kendini göstermektedir (İbn Cüzey, 1995, s. 275).
1.5.4. Tahrîm Suresi 66/5
َ عسٰ ى َربُّهَُّٓ ا ِّْن
“َارا
ٍ ت ثَيِّبَا
ٍ سَّٓائِّ َحا
ٍ عابِّدَا
ٍ ت تََّٓائِّبَا
ٍ ت قَانِّت َا
ٍ ت ُمؤْ مِّ نَا
ٍ طلَّقَ ُك َّن ا َ ْن يُ ْب ِّدلَهَُّٓ ا َ ْز َوا ًجا َخي ًْرا مِّ ْن ُك َّن ُم ْس ِّل َما
ً ت َواَ ْبك
َ ت
َ َ ت
Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, belki de sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat
eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul hanımlar ve (sekizinci olarak) bakire eşler de
verir.”
İbn Cüzey, “َارا
ً ”واَ ْبك
َ lafzındaki vav’ın, taksîm için getirildiğini, bekârlık ve dulluk vasfının
aynı anda bir kişide bulunamayacağını ve bu vavın zikredilmemesi halinde ise mananın
bozulacağını belirtmektedir. İbn Cüzey, “َارا
ً ”واَ ْبك
َ ibaresindeki vav’ın, vav-ı semâniye olduğunu
söyleyen Kufelilerin görüşünü zayıf bulmaktadır (İbn Cüzey, 1995, s. 464). Onun bu görüşüne
katılmamakla birlikte bu vav’ın, ayette taksîm -diğer bir ifadeyle mugâyere- için zikredildiğini
söylemesini anlamlı buluyoruz.
1.5.5. Hâkka Suresi 69/7
“ ص ْرعٰ ى َكاَنَّ ُه ْم
ُ س ْب َع لَ َيا ٍل َوث َ َمانِّ َيةَ اَي ٍَّام ُح
َ س َّخ َرهَا
َ ص ٍر
َ َواَ َّما
َ علَ ْي ِّه ْم
َ .عاتِّ َي ٍة
َ سو ًما فَت ََرى ْالقَ ْو َم فِّي َها
َ ص ْر
َ يح
ٍ عادٌ فَا ُ ْه ِّل ُكوا ِّب ِّر
ُ  اَ ْع َج- Âd (kavmin)e gelince, onlar da azgın bir fırtına ile helak edildiler. (Allah) onu,
از ن َْخ ٍل خَا ِّويَ ٍة
yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerine saldı. O kavmi orada, içi boş hurma kütükleri
gibi serilmiş görürsün.” Sa‘lebî, Arapların birden sekize kadar saydıklarında sekizinci sayıya
vâv eklediklerini belirtmektedir. Bu ayette geçen “س ْب َع لَيَا ٍل َوث َ َمانِّيَةَ اَي ٍَّام
َ - Yedi gece ve sekiz gün”
ibaresindeki vâv’ın, yedi sayısından sonra sekizinci sayının başına eklenen vâv-ı semâniye
olduğu görüşündedir (es-Sa‘lebi, 2002b, s. 258)
1.6. Vav-ı Semâniye’nin Kısımları
Vâv-ı semâniye, yukarıda zikredilen ayetlerden yola çıkarak lafzî ve manevî olmak üzere
iki kısma ayrılmıştır:
a) Lafzî olan vâv-ı semâniye (vâvu’s-semâniye el-lafziyye): Kur’an sözdiziminde lafzen
zikredilmiş olan sayılan konumundaki sıfatlarla birlikte gelen vâvdır. Sadece sekizinci sıfatın
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başına eklenen bu vâv, önceki yedi sıfata dâhil edilmez. Tevbe (9/112) ve Tahrîm (66/5)
surelerinde geçen vâv-ı semâniye bu kısma girmektedir.
b) Manevî olan vâv-ı semâniye (vâvu’s-semâniye el-ma‘neviyye): Kur’an sözdiziminde
sekiz sıfatın lafzen değil de metnin / nassın manasından dolaylı olarak anlaşıldığı yerlerde
zikredilen vâvdır. Kehf (18/22), Zümer (39/73) ve Hâkka (69/7) surelerinde geçen vâv-ı
semâniye bu kısma dahil edilmiştir (el-Cevziyye, t.y., s. 175).
2. SONUÇ
Sekizinci ma‘dûda (sayılana) ilave edilerek onu kendinden önce zikredilen bazı
vasıflardan ayıran atıf vavı” şeklinde tarif edilmiştir. Vâv-ı semâniye, bir atıf harfi olarak
mugâyere (farklılık) manası ifade etmektedir. Dolayısıyla sekizinci sıfata vav-ı semaniyenin
bitişmesi için bu sıfatla kendinden önceki yedinci sıfat arasında farklılık bulunmalıdır.
Bazı âlimler tarafından vâv-ı semâniyenin kaynağına ilişkin yapılan “Kureyş” ve “Arap
kelamı” vurgusuna rağmen nüzul öncesi dönemde bu harfin kullanımına dair herhangi bir
bilgiye rastlanmaması söz konusu vâv’ın sadece Kur’an’da zikredildiğini ve ona özgü bir
kullanım olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle bazı çağdaş araştırmacılar vâv-ı
semâniye’ye “el-vâvu’l-Kur’âniyye” adını vermişlerdir.
Bu harfin “vâv-ı semâniye” ismiyle tanınması hicri dördüncü asırda İbn Hâleveyh eliyle
gerçekleşmiştir. İbn Hâleveyh ile Ebû Alî el-Fârisî arasındaki ilmî rekabet / çekişme, vâv-ı
semâniyeyi savunan veya reddedenlerin bu iki âlimden birine bağlanmasına yol açmıştır.
Ancak muhalif cenahta yer alan âlimler vâv-ı semâniye’nin mügâyere amaçlı olarak
yedinci sıfatla sekizinci sıfat arasında farklılık olması durumunda zikredildiği gerçeğini göz
ardı etmişlerdir. Bunlar, vav-ı semâniye’nin irâbında ortak bir görüş sergileyemedikleri gibi bu
harfin ne olduğu sorusunu da cevapsız bırakmışlardır.
Sorunun çözümüne katkıda bulunmak üzere teklifimiz, önyargıları bir tarafa bırakarak
Kur’ân’da lafzen veya takdiren, mugâyere manası ifade eden bu harfin vâv-ı semâniye adıyla
meânî harfleri kapsamına alınmasıdır.
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ARAP KELAMINDA FASİH SAYILMAYAN BAZI LAFIZLARIN KUR’AN
SÖZDİZİMİNDEKİ KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi İzzet MARANGOZOĞLU
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-2386-3688
ÖZET
Allah, sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerîm’i mana ve lafızları birbiriyle uyumlu, herhangi
bir bıkkınlık arz etmeksizin tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirmiştir. Ondaki ses ve
nazım güzelliği, gerek onun fonetik yapısında gerekse ses ve nazmın mana ile olan irtibatında
açıkça görülmektedir. Kur’ân, kendine özgü nazmını oluştururken, lafızlarını belli bir mantığa
göre seçmiştir. Bu seçimde dikkat çeken en önemli husus ses-mana uyumudur. Buradaki asıl
güzellik, amaçlanan manayı yansıtan lafızlar arasında mükemmel bir uyumun olması ve
bulunduğu konumla uygunluk arz edecek şekilde tüm lafızlarının belli formatta kullanılmasıdır.
Kur’ân-ı Kerim, indirildiği topluma karşı dili önemli bir argüman olarak kullanmış; eşsiz ses,
lafız ve mana uyumuna sahip bir dil mucizesi olduğunu özelde onlara genelde kıyamete kadar
tüm muhataplarına göstermiştir. Arap kelamında hoş karşılanan ve karşılanmayan olmak üzere
iki manada kullanılan lafızlar bulunmaktadır. Bu lafızlardan biri kelamda geçiyor ve onunla
güzel bir mana kastediliyorsa bu manaya delalet eden açık bir karine gerekmektedir. Aksi halde
bu lafız zikredildiği bağlamda kusurlu hale gelmektedir. Arap kelamında bu kabilden lafızlar
kullanılsa da bunlar kabih sayılmış, kulağa ağır gelmiş ve zevk-i selime aykırı bulunmuştur.
Ancak Kur’ân’ı Kerim, benzer lafızları estetize ederek kendi sözdizimi içerisinde yerli yerince
kullanmıştır. Ayrıca bu lafızları kastedilen güzel manayı yansıtacak şekilde karinelerle ihata
ederek fesahatle bağdaşmayan vasıflardan uzaklaştırmıştır. Böylece Arap kelamında kullanımı
sorunlu olan bir lafız, Kur’an’da güzelleşerek kulaklarda aşinalık, lisanda da güzel bir tat
bırakmıştır. Bu çalışmada “taʿzîr, maḳāʿid, yüʾẕî, şeyʾ, el-ḳummel” gibi Arap dilinde hem güzel
hem kabih manaya gelen lafızlar yanında “ḫuẕûhüm vehṣurûhüm veḳʿudû ve el-Melikü’lḲuddûsü’s-Selâm…” gibi peş peşe zikredilen karmaşık ve zor ifadelerin klasik Arap şiiriyle
Kur’an’daki kullanımları karşılaştırılarak bunların Kur’an nazmındaki kusursuz kullanımına
dikkat çekilecektir. Böylece harf ve kelimeleri seslerle işlenmiş çok güçlü fonetik bir yapısı
olan Kur’an’ın diğer söz ve metinler arasında temayüz ettiği üstün ifade üslubu merkeze
alınarak onun eşsiz bir sözdiziminin olduğu fikri, örnek lafızlar üzerinden ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Sözdizim, Fesahat, Karine.

THE USE OF SOME WORDS THAT ARE NOT FLUENT AS ARTICULATION IN
THE ARAB KALAM IN THE QUR'AN SYNTAX
ABSTRACT
Allah has sent down the most beautiful of words, the Qur'an, as a book whose meaning and
words are in harmony with each other, and which can be read over and over again without any
boredom. The beauty of sound and verse in the Qur'an is clearly seen both in its phonetic

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 161

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

structure and in the connection of sound and verse with meaning. While the Qur'an is creating
its own verse, it has chosen its words according to a certain logic. The most striking point in
this selection is the sound-meaning harmony. The real beauty here is that there is a perfect
harmony between the words that reflect the intended meaning and that all the words are used
in a certain format in accordance with the location. The Qur'an has used language as an
important argument against the society to which it was revealed, and has shown to all its
interlocutors, in particular, that it is a language miracle with a unique harmony of sound,
wording and meaning. There are words that are used in two meanings, welcome and
unwelcome, in the Arabic Kalam (Science of discourse). If one of these words is in Kalam and
a good meaning is meant by it, a clear proof is needed to indicate this meaning. Otherwise, this
word becomes defective in the context in which it is mentioned. Even though such words are
used in Arabic words, they are considered kabih (shame), sound heavy and not pleasant.
However, the Qur'an has aestheticized similar words and used them in their own syntax. In
addition, he surrounded these words with evidence in a way that reflects the beautiful meaning,
and removed them from the qualities incompatible with the fluent expression (Fasahat). Thus,
a word whose usage is problematic in Arabic has become beautiful in the Qur'an, leaving
familiarity in the ears and a pleasant taste in the language. In this study, words that have both
beautiful and kabih meanings in the Arabic language such as “taʿzîr, maḳāʿid, yüʾẕî, Şeyʾ, alḳummel” will be discussed. In addition to these words, the use of complex and difficult
expressions such as "ḫuẕûhüm vehṣurûhüm veḳʿudû ve el-Melikü'l-Ḳuddûsü's-Selâm..." in
classical Arabic poetry and the Qur'an will be compared and their flawless use in Qur'anic verse
will be pointed out. Thus, the idea that the Qur'an, which has a very strong phonetic structure,
whose letters and words are processed with sounds, stands out among other words and texts,
and that it has a unique syntax, will be put forward through sample words.
Key words: Qur’an, Syntax, Fluency, Qarīna.
1. GİRİŞ
Eşsiz sözdizimi ve son derece belâgatli ifade üslubuyla muhataplarına erişilemezliğini
kanıtlayan Kur’an-ı Kerim Arap sözdiziminde izlenen üslupların çeşitliliğine rağmen,
Arapların alışageldikleri kelam tarzından ayrılarak kendine özgü bir üslup ortaya koymuştur
(Bâkıllânî, 1990, s. 30). Mana örgüsü içerisinde en uygun formatın seçilmesi şeklinde tarif
edilen nazma uygun olarak manayı ifade edecek uygun lafızlar veya sesler seçilmiştir. (Abbâs,
1991, s. 65. )
Abdulkâhir el-Cürcânî’ye göre harflerdeki akıcılık ve telaffuz kolaylığı, lafzın üstünlük
sebeplerinden olup i’câzı güçlendiren özelliğe sahiptir (el-Cürcânî, 1984, s. 78). Kur’ân harfleri
ile bu harflerin sesleri arasındaki uyumu bir i’câz unsuru olarak kabul eden Râfi‘î, Kur’ân’ın,
amaçlanan mânayı en güzel biçimde yansıtacak ses veya harfi seçtiğine işaret etmiştir. Râfi‘î,
Kur’ân harflerinin seslerini, dilsel nağmelere benzetmiş ve bu özelliğin sadece Kur’ân’a özgü
olduğunu ifade etmiştir. “Arap fasihlerinin ya da başka edebiyatçıların nesrinden bir parçayı
Kur’an’ın kıraat üslubuyla okumaya başladığımızda kıraat usüllerine riâyet etmemize rağmen
onların sözlerinde bir noksanlık ve tatsızlık olduğunu anlarız. Hatta Kur’ân mertebesinin çok
altında kalan o nesir parçasını, bu yolla güzelleştirmeye çalışırken bütünüyle bozup
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çirkinleştiririz. Fesâhat vasfını da kaybettirerek onu üslup süsünden tamamen tecrit etmiş
oluruz (er-Râfi‘î, 1952, s. 214).
Kur’ânın beyanî yönünü zirveye ulaştıran unsurların başında lafızların seçiminden ve
mükemmel uyum içindeki diziminden oluşan tenasüp ve ahenk gelmektedir. Kur’an nazmının
dayandığı muciz beyânî incelikler ses-ritim unsurlarını da içinde barındırmaktadır. Kur’an’ın
eşsiz nazmında, sözdizimindeki uyumdan neşet eden musikînin ritmine de yer verilmektedir
(Kutub, 2015, ss. 113-115). Kur’ân-ı Kerim, Arapça bir kitap olmasına rağmen farklı üslup ve
güzellikte kullandığı harfleri, onu normal bir konuşma dilinin çok ötesinde mûsiki yönü ön
planda olan bir yere taşımıştır. Dolayısıyla kendi harf sistemleri kullanılmasına rağmen Arap
toplumunun bu etkileyici üslup karşısında Kur’ân’ı hayranlıkla dinleyip bu fonetik yapı
karşısında acze düşmeleri Kur’ân’ın bu harfleri kendine özgü bir kullanımla değerlendirdiğini
ortaya koymuştur. (Kutub, 1982, s. 1786).
Bu çalışmada Arap dilinde hem güzel hem kabih manaya gelen lafızlar yanında peş peşe
zikredilen karmaşık ve zor ifadelerin klasik Arap şiiriyle Kur’an’daki kullanımları
karşılaştırılarak bunların Kur’an nazmındaki kusursuz kullanımına dikkat çekilecektir.
1.1. ُُع ََّز ُروه
“ َور الَّذ۪ َّٓي ا ُ ْن ِّز َل َمعَ ُۙٓهَُّٓ ا ُ ۬و ٰلَّٓئِّكَ هُ ُم ْال ُم ْف ِّل ُحون
َ فَالَّذ۪ ينَ ٰا َمنُوا بِّه۪ َو- Ona iman edenler, ona
َ ُّص ُروهُ َواتَّبَعُوا الن
َ َع َّز ُروهُ َون
saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte
onlar kurtuluşa erenlerdir.” (A‘râf Suresi 7/157)
“Ta‘zîr” lafzı iki mana arasında müşterektir. Bu lafız, ta‘zîm ve ikram manasına geldiği
gibi had olmaksızın darb (vurma/dövme) manasına da gelir. Bu yönüyle hor görme ve
küçümseme manasını da içinde barındırır. Dolayısıyla bu lafız birbirine iki zıt mana ifade etmiş
olur. Bir kimse – ikramı kastederek- falan kimseyle buluştum onu ta‘zîr ettim derse bu kelime
kabih sayılır. Çünkü akla ilk gelen şey; o kişiyi dövdüğü ve ona ihanet ettiği şeklindedir. Ancak
“falan kimseyle buluştum, ona ikramda bulundum ve onu ta‘zîr ettim” derse karışıklık ortadan
kalkar. Murat edilen mananın tayinine yönelik karine bulunduğundan dolayı da lafız
çirkinlikten soyutlanmış olur. Bundan dolayı bu kelime ayeti kerimede evvelinde veya
sonrasında güzelliğini tahsis edici karinelerle beraber gelmiştir. “ُع َّز ُروه
َ ” lafzı, ayette bu
karineden yoksun olarak zikredilseydi –kendisiyle güzel mana kastedilmiş olsa bile- akla ilk
olarak bu lafzın kabih manası gelirdi (Lâşîn, 1983, s. 172).
1.2. َُمقَا ِعد
Arap dilinde güzellik ve çirkinlik manasına hamledilebilecek diğer bir kelime de
“makâ‘id” kelimesidir. Bu lafzın muhtemel iki manadan hangisini ifade ettiğini ancak kelimeyi
çevreleyen bir karine ya da kelimeyi niteleyen bir vasıf yahut da onu tamlayan bir hususiyet
(özellik)le anlayabiliriz. “  َمقا ِّعدُ ل ِّْل ِّج َها ِّد- Cihat için oturmak”, “  َمقا ِّعدُ ل ِّْلس َّْم ِّع- Dinlemek için oturmak”
veya “ ِّارة
َ َ – َمقا ِّعدُ ل ِّْل ِّزيZiyaret için oturmak” tamlamalarında kelimeler güzel dururken, bu lafız
“  – َمقا ِّعدُ العُ َّوا ِّدHasta ziyareti için oturmak” sözündeki “  –العُ َّوا ِّدHasta ziyaretçileri” kelimesine
muzaf olması sebebiyle ağır ve kabih düşmüştür.
Kur’an’ın ifade üslubunda ise cinlerden aktarılan “  َواَنَّا ُكنَّا نَ ْقعُدُ مِّ ْن َها َمقَا ِّعدَ لِّلس َّْم ِّع- Vaktiyle biz
gizli bilgiler edinmek için gökyüzünün bazı yerlerine otururduk.” (Cin Suresi, 72/9) sözünde bu
kelime güzel durmaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber’e Uhud Gazvesinde yaşananların
hatırlatıldığı “ ئ ْال ُمؤْ مِّ ن۪ ينَ َمقَا ِّعدَ ل ِّْل ِّقت َا ِّل
ُ غدَ ْوتَ مِّ ْن ا َ ْهلِّكَ تُبَ ِّو
َ ْ َواِّذ- Hani sen sabah erkenden müminleri savaş
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mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın.” (Âli İmrân 3/121) ayetinde de “َ” َم َقا ِّعد
kelimesi kabih veya kerih olana muzaf olmaksızın kusursuz kullanılmıştır (Lâşîn, 1983, ss. 173174).
Şerîf er-Radî’nin (ö. 406/1015) hasta bir arkadaşı hakkında söylediği şu beyitte “َ” َمقَا ِّعد
kelimesi kulağa kaba ve belagat zevkinden uzak bir şekilde kullanılmıştır:
ْ ِّي ب
ع ْن جانِّبَيْكَ َمقا ِّعدُ العُوا ِّد
أن أراكَ وقَدْ خََل
َ
َ أع ِّْز ْز
َّ َعل
Ne kadar da hoşuma gider seni görmem
Etrafında hiçbir hasta ziyaretçisi olmadan
“َ ” َمقَا ِّعدkelimesinin bu mevkide gelmesi doğru olsa da “uvvâd” kelimesine muzaf olması
bu kelimeyi zikri kerih olan şeye muvafık kılmıştır. Dolayısıyla bu lafzın kullanımı kabih
kalmıştır. Şayet şair “makâ‘idü’l-‘uvvâd” yerine “makâ‘idü’z-ziyâre” demiş olsaydı bu kabihlik
zail olurdu (İbnu’l-Esîr, 1995, s. 189; el-Hafâcî, 1982, s. 110).
1.3. ُيؤذي
Bir kelime bir mevkide güzel olup beğenilirken başka bir mevzide kerih durmaktadır. Bu
durum tabirde tasarrufun yani anlatım biçiminin güzelliğine, lafzın sözdiziminde başarılı bir
şekilde konumlandırılmasına ve bütün hallerde makama riayet etmekle ilintilidir. Bunu ancak,
lafızların incelikleriyle bunların tek ve terkip halindeki kullanımlarını bilen, fesahat zevkine
sahip anlayışı dakik olan kimseler anlayabilir (İbnu’l-Esîr, 1995, s. 152-153).
“Yü’zî” lafzı hem Kur’an’da hem de şiirde kullanılmaktadır. Ancak bu lafız Kur’an’da
güzel ve mükemmel bir şekilde gelmekteyken, şiirde zayıf ve yavan olarak gelmektedir.
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) yapılacak ziyaret adabının anlatan “ َيََّٓا اَيُّ َها الَّذ۪ ينَ ٰا َمنُوا َْل تَدْ ُخلُوا بُيُوت
َ غي َْر نَاظِّ ۪رينَ اِّ ٰني ُۙٓهُ َو ٰلك ِّْن اِّذَا دُع۪ يت ُ ْم فَادْ ُخلُوا فَ ِّاذَا
َ النَّ ِّبي ِّ ا ََِّّّْٓل ا َ ْن يُؤْ ذَنَ لَ ُك ْم ا ِّٰلى
ث ا َِّّن ٰذ ِّل ُك ْم
ٍ ط ِّع ْمت ُ ْم فَا ْنتَش ُِّروا َو َْل ُم ْست َأْ ِّنس۪ ينَ ِّل َحد۪ ي
َ ط َع ٍام
ق
ٰ ي مِّ ْن ُك ْۘ ْم َو
۪ ّْللاُ َْل َي ْستَح
۪ ي فَ َي ْست َ ْح
ِّ ي مِّ نَ ْال َح
َّ  َكانَ يُؤْ ذِّي النَّ ِّب- Ey inananlar! İzin verilmedikçe, peygamberin
evlerine girmeyin ve yemek için davet edildiğiniz zaman, erkenden gidip, hazırlanmasını
beklemeye kalkışmayın. Çağrıldığınızda en uygun zamanda girin, yemeği yiyince hemen ayrılın,
lafa dalmayın, bu durum gerçekten peygamberi üzüyordu fakat O, size bunu söylemekten
utanıyordu. Ama Allah, doğruyu size öğretmekten çekinmez.” (Ahzâb Suresi, 53) ayetinde bu
lafız kusursuz kullanılmıştır (Lâşîn, 1983, s. 175).
Ancak Mütenebbî (ö. 354/965) birini methettiği aşağıdaki beytinde bu lafzı başarılı bir
şekilde kullanamamıştır:
َو َم ْن يَعش َْق يَلَذُّ لَهُ الغَرا ُم
هي تُؤْ ذِّي
َ تَلَذُّ لَهُ ال ُمرو َءة ُ َو
Mertlik acıtsa da ona keyif verir
Kim âşıksa aşk acısı o kimseye zevk verir (el-Mütenebbî, 1983, s. 103).
Bu beyit güzel manalar içerse de yapı olarak içinde zayıflık barındıran “tü’zî” kelimesi
ondaki anlatım kalitesini düşürmüştür. Bu lafız ayette kendisinden sonra gelen “ ا َِّّن ٰذ ِّل ُك ْم َكانَ يُؤْ ذِّي
ي
َّ ِّالنَّب- Bu durum, gerçekten peygamberi üzüyordu” ibaresiyle bağlantılı bir şekilde gelmişken,
Mütenebbi’nin beytinde bu lafızdan sonra “  َو َم ْن يَعش َْق يَلَذُّ لَهُ الغَرا ُم- Kim âşıksa aşk acısı o kimseye
zevk verir” şeklinde önündeki cümle ile ilgisi kesilen bir başlangıç (istinaf/ibtidâ) cümlesi
getirilmiştir (Lâşîn, 1983, s. 176).
1.4. ش َْي ُء
Aşağıdaki ayetlerde görüldüğü üzere Kur’an’da kusursuz kullanılan lafızlardan biri de
“ُش ْيء
َ - Şey” kelimesidir.
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“ ش ْيءٍ ُم ْقتَد ًِّرا
َ ع ٰلى ُك ِّل
ٰ َ َو َكان- Allah her şeye muktedirdir.” (Kehf Suresi 18/45)
َ ُّللا
“ يرا
َ فَ َعسٰ َّٓى ا َ ْن ت َ ْك َرهُوا- Sizin hoşlanmadığınız bir şeyi, Allah pek çok
ٰ شيْـًٔا َويَ ْج َع َل
ً ّ۪للاُ ف۪ ي ِّه َخي ًْرا كَث
hayra sebep kılmış olabilir.” (Nisâ Suresi 4/19)
“ َش ْيءٍ ا َ ْم هُ ُم ْالخَا ِّلقُون
َ غي ِّْر
َ ا َ ْم ُخ ِّلقُوا مِّ ْن- Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa
yaratıcılar kendileri mi?” (Tûr Suresi 52/35)
ْ َس ُه ْم ي
ْ َّللا َْل ي
“ َظ ِّل ُمون
َ اس
َ ُاس اَ ْنف
َ ٰ ا َِّّن- Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle
َ َّشيْـًٔا َو ٰلك َِّّن الن
َ َّظ ِّل ُم الن
zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar.” (Yûnus Suresi 10/44)
Bu ve daha birçok ayette geçen bu kelime kapalılıktan uzak, bulunduğu bağlamla uyumlu
ve mükemmel bir şekilde kullanılırken Arap kelamında zayıf ve yavan bir şekilde yer almıştır.
Mütenebbî, Kâfûr’u methettiği bir beytinde şöyle demektedir:
ران
َ ُلَعَ َّوقَه
ُس ْعيَه
َ ش ْي ٌء
َ َار أَبغَضْت
َ لَ ِّو الفَلَكَ الدَو
ِّ ع ِّن الدَ َو
Dönen feleğin çabasına buğzetmiş olsaydın
Elbette dönmekten onu bir şey alıkoyardı (el-Mütenebbî, 1983, s. 477).
Yukarıdaki beyitte bu kelime zihinde net bir fikir oluşturmadığı gibi telaffuz edildiğinde
kişiye rahatlık hissi vermemektedir. Zira kişi, beyti dinledikten sonra hala feleği dönmekten
alıkoyan bu “şey”in ne olduğunu kendine sormaktadır. Bu da söz konusu kelimenin manayı eda
etmede yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır (Lâşîn, 1983, s. 177).
1.5. القُ َّم َُل
“el-Kummel” lafzı, Musa (a.s) ile Firavun kavminin zikredildiği kıssada geçmektedir.
Allah Teâlâ, onlara indirmiş olduğu azabı haber vererek şöyle buyurmaktadır: “ علَ ْي ِّه ُم
ْ َف
َ س ْلنَا
َ ار
ُّ ال- Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine
ت
ٍ ص ََل
ٍ ع َوالد ََّم ٰايَا
َّ طوفَانَ َو ْال َج َرادَ َو ْالقُ َّم َل َوال
َّ َت ُمف
َ ضفَا ِّد
tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik.” (A‘râf Suresi 7/133). Görüldüğü üzere
ُّ  ال- َ ْال َج َراد-  ْالقُ َّم َل- ع
Kur'an-ı Kerim’de, bu beş lafız ( َطوفَان
َّ  ال-  )الد ََّمeşsiz bir güzellikte ve yerli
َ ضفَا ِّد
yerinde kullanılmıştır.
Ferezdak (ö. 114/732), bu lafızlar arasında yer alan “ ”القُ َّم َلkelimesini estetikten uzak bir
şekilde kullanmıştır. O, en güçlü kabilelerin bile onların yanında çekirge gibi zayıf kaldığı
güçlü-kuvvetli dedelerini överken şöyle demektedir:
ْ مِّ ْن ع ِِّّز ِّه ْم َج َح َر
ت ُكلَيْبٌ َب ْيتَ َها زَ ْربا ً كأنَّ ُه ُم لَدَ ْي ِّه ْالقُ َّم ُل
Heybetlerinden dolayı evine kapandı Küleyb
Bir ahıra gizlenmiş haşereleri andırarak (el-Ferezdak, 1987, s. 490).
Bu lafız ayette söz arasına yerleştirilmesi sebebiyle kelam kesintiye uğramamıştır. Beyitte
ise kafiye mahallinde zikredilmesi sebebiyle kelam kesintiye uğramıştır. Bu beş lafzın
tamamının bir ayette zikredilmesi güzel düşmüş; Kur’an’ın kusursuz ifade üslubu ve
mükemmel sözdizimi ayetteki lafız-mana uyumunu eşsizleştirmiştir.
ُّ  ال- َ ْال َج َرادve  ”الد ََّمlafızlarıdır. En ağırı ise
Bu beş lafzın en güzel ve en hafif olanları “ َطوفَان
ُّ
“  ْالقُ َّم َلve ع
َّ  ”الlafızlarıdır. Ayette iki med ihtiva etmesi sebebiyle dile hafif gelen “ َ”الطوفَان
َ ضفَا ِّد
ْ lafzı getirilmiştir. Daha
lafzı önce zikredilmiş; ardından kendisinde bir med bulunan “َ”ال َج َراد
sonra şeddeli olan “  ْالقُ َّم َلve ع
َّ  ”الlafızları getirilmiştir. Söze, en uzun sese sahip olan ve dile
َ ضفَا ِّد
ْ
en hafif gelen “ع
َّ  ”الkelimesiyle başlanmış; bunun hemen akabinde gunneli olan “”القُ َّم َل
َ ضفَا ِّد
lafzına yer verilmiştir. En sonunda bu beş lafzın en hafifi ve en kısası olan “ ”الد ََّمlafzı
getirilmiştir. Böylece ayetin tertip ve terkibindeki i‘câz tamamlanmıştır (İbnu’l-Esîr, 1995, ss.
154-155; el-Hafâcî, 1982, s. 75; er-Râfi‘î, 1952, s. 235).
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1.6. ُوا ْقعُدُوا،
ُ ُوا ْح،
َ ص ُروهُ ْم
َ ُخذُوهُ ْم
Arap kelamında karmaşık ve zor ifadeler anlamına gelen mu‘âzale türünden fiil sigasında
birbirini izleyen lafızlar da kullanılabilir. Bu durumda lafızlarda kabalık, telaffuzda ise zorluk
meydana gelir (Lâşîn, 1983, s. 179). Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî’nin Seyfüddevle’yi övüp
ondan özür dilediği şu beyitte olduğu gibi aynı formda fiil sigaları da kullanılmış olabilir:
ُ َوال
حسان ْلَ قِّبَ ِّل ْي
اإل
ور مِّ ْن ِّج َهتِّي
ُ يَا أَيُّ َها ال ُمحْ ِّس ُن ال َم ْش ُك
ِّ
ِّ ش ْك ُر مِّ ْن قِّبَ ِّل
ْس ِّل أ َ ِّعد
ص ِّل
ُ ِّزدْ ه َِّش بَ ِّش تَفَض َّْل أَد ِِّّن
ِّ س َّر
َ أَق ِّْل أَن ِّْل أَقطِّ ِّع اِّحمِّ ْل
َ ع ِّل
Ey ihsanından dolayı şükre layık gördüğüm!
Şükür benden değil senin ihsanındandır,
Yükümü hafiflet, nail kıl, rızıklandır, bolca ver, yücelt, teselli et, ihsan ve keremine garket,
Arttır, güler yüzlü ol, tebessüm et, lütfet, yakınlaş, neşeli ol, hediye ver (el-Mütenebbî,
1983, s. 339).
Mütenebbî’nin ikinci beytindeki emir fiiller arasında atıf vavı kullanılmaması, birbirini
takip eden fiillerin üst üste gelerek birbirine karışmasına neden olmuştur (el-Kelâ‘î, 1966, s.
164).
Kur’an-ı Kerîm’e baktığımızda ise benzer fiillerin kusursuz bir şekilde kullanıldığını
ُ سلَ َخ ْاْلَ ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ْال ُم ْش ِّر ۪كينَ َحي
görmekteyiz: “ ص ٍِۚد
ُ ْث َو َجدْت ُ ُموهُ ْم َو ُخذُوهُ ْم َوا ْح
َ فَ ِّاذَا ا ْن
َ ص ُروهُ ْم َوا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر
- Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin
ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin.” (Tevbe Suresi, 9/5)
Bu ayetteki emirler aynı sigada birbirinden vavla ayrılarak zikredilmiştir. Bu da birbirinin
peşi sıra gelen lafızlar arasında hafiflik oluşturmaya yetmiştir. Ayrıca ayette sadece “ ُخذُوهُ ْم
ص ُروهُ ْم
ُ ْ”واح
َ fiilleri arasında atıf vavına yer verilmiştir. Ancak birinci sigadaki “ ”فَا ْقتُلُواemrine
ُ  ”فَا ْقتُلُوا ْال ُم ْش ِّرك۪ ينَ َحيşeklinde başka kelimeler eklenmiştir. Ayette dördüncü siga olarak
“ْث َو َجدْت ُ ُموهُ ْم
gelen “”وا ْقعُدُو
َ ”وا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر
َ emrine de “ص ٍد
َ şeklinde bazı ilaveler yapılmıştır. Böylece içinde
emir sigası dört kez geçtiği halde ayet-i kerimede her hangi bir telaffuz zorluğu yaşanmamıştır
(İbnu’l-Esîr, 1995, s. 293).
1.7. ُس ََل ُم
َّ ُّوسُال
ُ اَ ْل َم ِلكُ ُا ْل ُقُد
Arap kelamında isim ve sıfat formunda birbirini izleyen ve bundan dolayı kusurlu duruma
düzen lafızlar da kullanılmıştır. Mütenebbî’nin, Ubeydullah b. Horasan et-Tarâblusî’yi
methettiği şu beyitlerde benzer lafızlara yer verilmiştir:
أغ ََّر ُح ْل ٍو ُممِّ ٍر لَي ٍن ش َِّر ِّس
ج
ٍ ب ُمبغ
ٍ ِّدان بَعي ٍد ُمح
ٍ
ٍ ِّض بَ ِّه
َ
ض نُد ُِّس
د
ٍ
ع
ج
ة
ق
ث
ي
و
َر
غ
ي
أب
ٍ
ٍاف
ِّ
ِّأخ
ٍ ب َر
ٍ سري ٍ نَ ٍه ند
ْ
َ
ٍ
ِّ
ٍ نَ ٍد
َ
O, yakın, uzak, seven, buğzeden, mutlu
Faziletli, tatlı, sert, yumuşak, hırçın
Cömert, onurlu, iyi huylu, eli açık, güvenilir
Civanmert, şerefli, akıllı, atılgan, tutarlı, zekidir (el-Mütenebbî, 1983, s. 25).
Bu beyitlerde medih sadedinde yirmiden fazla sıfatın terkip ve tertip yönünden son derece
zor ve karmaşık bir şekilde birbirini izlediği görülmektedir. Yahyâ b. Hamza el-Alevî (ö.
749/1348) bu iki beyitteki lafız telifindeki kusura ve olumlu manalar ihtiva eden lafızların
başarısız dizimine dikkat çekmektedir (Lâşîn, 1983, ss. 181-182). Ancak benzer lafızlar
ُ ُّوس الس َََّل ُم ْال ُمؤْ مِّ ُن ْال ُم َهيْمِّ ُن ْالعَ ۪ز
Kur’an’da eşsiz sözdizimleri sebebiyle “ َّار ْال ُمتَكَبِّ ُر
ُ يز ْال َجب
ُ ا َ ْل َم ِّلكُ ْالقُد- O,
mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip
koruyandır, üstündür, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklükte eşi olmayandır.” (Haşr Suresi
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59/23) ayetindeki gibi dile hafif ve telaffuzu kolay bir şekilde kullanılmıştır (İbnu’l-Esîr, 1995,
ss. 295-296).
2. SONUÇ
Arap kelamında hoş karşılanan ve karşılanmayan olmak üzere iki manada kullanılan
lafızlar bulunmaktadır. Bu lafızlardan biri kelamda geçiyor ve onunla güzel bir mana
kastediliyorsa bu manaya delalet eden açık bir karine gerekmektedir. Aksi halde bu lafız
zikredildiği bağlamda kusurlu hale gelmektedir.
Arap kelamında bu kabilden lafızlar kullanılsa da bunlar kabih sayılmış, kulağa ağır
gelmiş ve zevk-i selime aykırı bulunmuştur. Ancak Kur’ân’ı Kerim, benzer lafızları
güzelleştirerek kendi sözdizimi içerisinde yerli yerince kullanmıştır.
Ayrıca bu lafızları kastedilen güzel manayı yansıtacak şekilde karinelerle ihata ederek
fesahatle bağdaşmayan vasıflardan uzaklaştırmıştır. Böylece Arap kelamında kullanımı sorunlu
olan bir lafız, Kur’an’da güzelleşerek kulaklarda aşinalık, lisanda da güzel bir tat bırakmıştır.
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ÖZET
Teknolojik gelişmelerin her geçen gün arttığı yaşadığımız dünyada birçok ihtiyacımız
için artık zamandan ve mekândan bağımsız olarak işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. E-devlet
stratejisinin benimsenmesi ve kullanılması, tüm e-devlet sektörlerine daha etkin ve verimli bilgi
ve hizmetlerin sunulmasında önemli faydalar sağlayabilir. Zaman, emek ve doğru hesaplanıp
değerlendirildiğinde maliyet avantajı, yine doğru değerlendirildiğinde çevresel anlamda olumlu
etkileriyle dijitalleşme tamamen hayatlarımıza girmiştir. Ülkemizde de bu alanda yaşanan
teknolojik gelişmeler ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerde dijitalleşme önem
kazanmaktadır. E-Devlet kavramının özellikle bu noktada öncülük yaptığını gözleyebiliriz.
Yine de her zaman daha iyisi olabileceği düşüncesi ile aynı zamanda Avusturyalı yazar,
konuşmacı, danışman, öğretim üyesi ve yönetim bilimci Peter Ferdinand Drucker (19 Kasım
1909 – 11 Kasım 2005) ‘ın “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” sözü ile önemini ortaya
koyduğu şekilde ülkemizdeki kamu kurumlarını, dijital hizmetleri bakımından ölçmeye ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu çalışmada; esasen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
tarafından yürütülen Dijital Türkiye Endeksi çalışmalarına katkı çerçevesinde, kamu
kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin
ölçümlenmesi kapsamında, güvenlik tematik alanı ile ilgili vatandaşların ihtiyacı olan ve
ihtiyacı olabileceği değerlendirilen hizmetlerin Millî Savunma Bakanlığı tarafından sunulan
kısımları ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bu değerlendirmeler ışığında dijital ortamda
sunulan hizmetlerin yeterliliğinin ölçülmesi yanında, iyileştirme önerileri ve dijital ortama
alınması gerektiği tespit edilen hizmet adımları da gösterilecektir. Bu amacın bir parçası olarak
çalışmamızda Millî Savunma Bakanlığı’nın hizmetleri, dijitallik bakımından ölçümlenerek
ortaya konulacak çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Dönüşüm, Endeks, Savunma, Askerlik.
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ANALYSIS OF THE SECURITY THEMATIC AREA IN THE CONTEXT OF
DIGITAL TURKEY INDEX WITHIN THE SCOPE OF THE MINISTRY OF
NATIONAL DEFENSE SERVICES OF THE REPUBLIC OF TURKIYE
ABSTRACT
In the world we live in, where technological developments are increasing day by day,
we now carry out our transactions for many of our needs, regardless of time and place. Adoption
and use of the e-government strategy can provide significant benefits in providing more
effective and efficient information and services to all e-government sectors. Digitalization has
completely entered our lives with time, effort and cost advantage when calculated and evaluated
correctly, and with positive environmental effects when evaluated correctly. With the
technological developments in this field in our country, digitalization gains importance in the
services offered by public institutions. We can observe that the concept of e-Government leads
especially at this point. However, with the thought that it can always be better, the Austrian
writer, speaker, consultant, lecturer and management scientist Peter Ferdinand Drucker (19
November 1909 – 11 November 2005) put forward the importance of the public opinion in our
country with the phrase “You cannot manage what you cannot measure”. as the saying shows
its importance. There was a need to measure the public institutions in our country in terms of
their digital services.
In this study; Within the framework of contributing to the Digital Türkiye Index
studies, which are mainly carried out by the Presidency of the Republic of Türkiye, Digital
Transformation Office, within the scope of measuring the ability of public institutions to
provide citizen-oriented services in electronic environment, evaluations are made regarding the
parts of the services offered by the Ministry of National Defense related to the thematic area of
security, which are needed or considered to be needed by citizens. In the light of these
evaluations, besides measuring the adequacy of the services offered in the digital environment,
improvement suggestions and service steps that need to be digitized will also be shown. As a
part of this aim, our study aims to shed light on the works to be put forward by measuring the
services of the Ministry of National Defense in terms of digitality.
Keywords: Digital, Transformation, Index, Defense, Military.
1.AMAÇ
Yarının dünyasında yerimizi alabilmek için yükselmeye mecburuz ancak bunun için
de temelleri sağlam atılmış çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda ölçüm araçlarının yani
endekslerin tespiti önem arz etmektedir. (HINÇAL, MEDENİ, & MEDENİ, 2022) Bu
çalışmada amaç; esasen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
tarafından yürütülen Dijital Türkiye Endeksi çalışmalarına katkı çerçevesinde, kamu
kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin
ölçümlenmesi kapsamında, güvenlik tematik alanı ile ilgili vatandaşların ihtiyacı olan ve
ihtiyacı olabileceği değerlendirilen hizmetlerin Millî Savunma Bakanlığı tarafından sunulan
kısımları ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bu değerlendirmeler ışığında dijital ortamda
sunulan hizmetlerin yeterliliğinin ölçülmesi yanında iyileştirme önerileri ve dijital ortama
alınması gerektiği tespit edilen hizmet adımları da gösterilecektir.
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2.TANIMLAR
2.1. Güvenlik:
Güvenlik kelimesi; Türk Dil Kurumunun internet sayfasında “Toplum yaşamında yasal
düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.”
(Güncel Türkçe Sözlük, 2021) Olarak tanımlanmıştır.
Güvenlik kavramı birey ve devlet düzeyinde farklı yorumlanmakta ve farklı uzmanlık
alanları tarafından değerlendirilmektedir. Psikolojik değerlendirmeleri bir tarafa bırakırsak bir
anlamda da iç içe geçmiş bir ayrım olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta bireylerin tek tek
güvenliği de devlet güvenliği kavramı kapsamındadır. Güvenlik konusunda daha başkaca
ayrımlara ilişkin yaklaşımlar da bulunmaktadır. İç ve dış güvenlik, siyasi-ekonomik-askerisosyal-müşterek güvenlik ve çevre güvenliği şeklinde ayıran yaklaşımlar da bulunmaktadır.
(Ağca (Aktaran SANCAK), 2010, s. 45)
2.2. Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Kurumları:
Ülkemizde de iç ve dış güvenlik farklı bakanlıların kontrolünde sağlanmaktadır. Millî
Savunma Bakanlığı ülkemizdeki dış güvenliği Resim 1 ‘de gösterilen yapılanma ile
sağlamaktadır. Yapı incelendiğinde Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile
Genel Müdürlüklerin merkez birimler olarak varlığı görülmektedir.
Ülkemizde iç güvenlik konusunda görev yapan kurumumuz da İçişleri Bakanlığıdır.
İçişleri Bakanlığı teşkilat yapısı Resim 2’de gösterilmiştir. En genel bilinen hali ile Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülkemizin iç
güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı birimleridir.
2.3. Dijital Ortam:
Dijitalleşme, “katı olan her şeyin buharlaştığı bir çağda bilginin teknoloji/ kodlar/ağlar
içerisinde küreseli hızlıca dolaşmasını ifade eder. Teknoloji ile bilgi arasında kurulan bağ,
teknoloji olmadan artık bilginin de olmayacağı gibi bir gerçeklikle yüzleşme gerçekliğini
içerisinde barındırmaktadır.” (SAĞIR & SAĞIR, 2019) Dijital ortam ise gerek bilginin, gerekse
kullanılacak bilgi vasıtasıyla sunulacak hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak
paylaşım ve sunumunun teknolojik yöntemler kullanılarak sağlanmasına olanak veren bağlantı
alanlarıdır.
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Görsel 1 Millî Savunma Bakanlığı Teşkilat Şeması2

Görsel 2 İçişleri Bakanlığı Teşkilat Şeması3
(https://www.msb.gov.tr/Bakanlik/TeskilatSemasi, 2021) Web sayfasında yer alan teşkilat şemasından
ilgili yönetim birimlerinde yer alan kişilerin isimleri çıkarılarak çalışmanın amacına uygun olması için
sadece teşkilat birimleri gösterilecek şekilde alınarak yer verilmiştir.
3
(https://www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019, 2021) Web sayfasında yer alan teşkilat şemasından
2
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3.KAPSAM
Tanımlar kısmında belirtildiği gibi güvenlik kavramı çok çeşitli ayrımlarla
değerlendirilebilir nitelikte bir kavramdır. Bu çalışmamızda güvenlik kavramının dış güvenlik
ile ilgili kısmını değerlendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde dış güvenlik, Millî Savunma Bakanlığı tarafından
sağlandığı için çalışma bu bakanlık kapsamında yürütülmüştür. İçişleri Bakanlığı’nın özellikle
iç güvenlik gücü olarak genel anlamda bilinen birimleri Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma kapsamına alınmamıştır.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinde
vatandaşa, diğer kamu kurumlarına, kurum personeline, özel sektöre, kurum diğer birimine,
sivil toplum kuruluşlarına sunulan veya sunulması muhtemel hizmetler bulunduğu görülmüştür.
Tüm bu hizmet sunum alanlarına sunulan hizmetlerin tespiti için bütün bakanlığın mevzuatta
yer alan tüm birimlerine ait görev ve sorumlulukları konusunda hem mevzuatın detaylı
incelenmesi hem de her ilgili birimin yetkilileriyle birlikte daha detaylı ve uzun bir çalışma
süreci gerektirmesi sebepleriyle hizmet sunumu alanı olarak vatandaş seçilmiştir.
Çalışmada, ölçüme ilişkin indikatörler belirlenirken; tüm kamu kurumları için
ölçümleme çalışmalarına imkân vermesi için genel bir bakış açısı benimsenmiş öte yandan
Millî Savunma Bakanlığı’nın ülke savunması görevi gereği yüksek gizlilik içeren yapısından
dolayı web ortamında araştırmaya olanak veren indikatörler seçilmiştir.
4.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE AKIŞ
Çalışmada kapsam belirlendikten sonra hizmetlerin tespiti için öncelikle KAYSİS
(ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) (kaysis.gov.tr) 4web sitesinden, eDevlet Kapısı Devletin Kısayolu | www.türkiye.gov.tr (turkiye.gov.tr) web sitesinden ve MSB
| T.C. Millî Savunma Bakanlığı web sitesinden kurumun faaliyetlerini kavramak amacıyla
faydalanılmıştır. Ayrıca bakanlığın birimleri incelenmiş, vatandaşla ilgili olabileceği
düşünülen, genel müdürlüklerin web sayfalarına giriş yapılarak sıkça sorulan sorular
kısımlarından faydalanılmıştır. Bir yandan da bir vatandaş olarak bakanlığın faaliyet alanına
giren konularla ilgili geçmiş ve güncel basına yansıyan konular da hizmet alanına alınmaya
gayret edilmiştir.

5.HİZMETLER
Hizmetlerin genel değerlendirilmesinde indikatör grubunda hazır seçimlik cevaplar
oluşturularak hazırlanmış olup, bu cevaplara göre çalışma daha detaylı incelenebilecektir.
Özellikle “Hizmetten kimler faydalanabilir” sorusunda bu çalışmada vatandaş ve özel sektör
seçimi ve kapsamında değerlendirilmesine karşın, başkaca çalışmalarda tüm hizmetlerin
değerlendirilmesi durumunda bu indikatör, bölümleme imkanı verecektir.

ilgili yönetim birimlerinde yer alan kişilerin isimleri çıkarılarak çalışmanın amacına uygun olması için
sadece teşkilat birimleri gösterilecek şekilde alınarak yer verilmiştir.
4
KAYSİS’te yer alan hizmet isimlerinde bazı kısaltılarak belirtilen hizmet isimleri biraz daha açıklayıcı
belirtilmiştir. Ek olarak KAYSİS’te eski isimlendirmesi “Harita Genel Komutanlığı” olarak belirtilen
birimin güncel ismi “Harita Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilerek çalışmada yer verilmiştir.
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5.1.Hizmetlerin Gruplaması
5.1.1. Seferberlik İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

Kara Nakil Araçları İçin
Sefer
Görev
Emri
Sorgulanması

İhtiyaç makamlarınca bildirilen kara nakil aracı ihtiyaçlarına ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından alınan kaynak bilgileri
doğrultusunda görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler
sonucunda vatandaşlar tarafından sahibi olduğu kara nakil aracına
ait SGE'nin olup olmadığının sorgulanması.

KAYSİS

Personel
Seferberlik
Tatbikatı Sorgulanma

Vatandaşların, barış döneminde icra edilen seferberlik tatbikatları
ile ferdi seferberlik eğitimlerine görevlendirilme durumu
sorgulanabilmektedir.

KAYSİS

Personel Sefer Görev
Emri Sorgulanması

Askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşlar sefer görev
emirlerini sorgulamaktadır.

KAYSİS

Deniz Nakil Araçları
İçin Sefer Görev Emri
(SGE) Sorgulama

İhtiyaç makamlarınca bildirilen deniz nakil aracı ihtiyaçlarına ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından alınan kaynak bilgileri
doğrultusunda görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler
sonucunda vatandaşlar tarafından sahibi olduğu deniz nakil aracına
ait SGE'nin olup olmadığı sorgulanmaktadır.

KAYSİS

Hava Nakil Araçları İçin
Sefer Görev Emri (SGE)
Sorgulanması

İhtiyaç makamlarınca bildirilen hava nakil aracı ihtiyaçlarına ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından alınan kaynak bilgileri
doğrultusunda görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler
sonucunda vatandaşlar tarafından sahibi olduğu hava nakil aracına
ait SGE'nin olup olmadığının sorgulanması.

KAYSİS

İş Makineleri İçin Sefer
Görev Emri (SGE)
Sorgulanması

İhtiyaç makamlarınca bildirilen iş makinesi ihtiyaçlarına ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından alınan kaynak bilgileri
doğrultusunda görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler
sonucunda vatandaşlar tarafından sahibi olduğu kara nakil aracına
ait SGE'nin olup olmadığı sorgulanmaktadır.

5.1.2. Askerlik İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

Er
Sınıflandırma
Sonucunu Sorgulama

KAYSİS

Dövizle
Askerlik
Müracaatının Alınması.

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Er olarak
sınıflandırılan
yükümlülerin
sınıflandırma
sonuçlarının
sorgulanması
Dışişleri Bakanlığı ile dövizle askerlik hizmeti başvuru işlemleri
yürütülmektedir.
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KAYSİS

ASAL Askerlik Durum
Belgesi Sorgulanması

Yükümlüler askerlik durumlarını sorgulayabilmektedirler.

KAYSİS

ASAL
Randevu
Başvurusu Yapılması

Vatandaşlar askerlik
alabilmektedirler.

KAYSİS

Sonradan
Türk
Vatandaşlığına
Alınanların
Muafiyet
İşlemlerinin Yapılması
Sonradan
Türk
Vatandaşlığına
Alınanların
Askerlik
Erteleme Başvuruları
Çok vatandaşlık hakkına
sahip
vatandaşların
askerlik erteleme /
muafiyet
bilgilerinin
işlenmesi
Çok vatandaşlık hakkına
sahip
vatandaşların
askerlik erteleme /
muafiyet başvurularının
alınması
Yurt dışı İşçi ve Gemi
Adamı
olan
vatandaşların askerlik
erteleme işlemleri
Yurt dışı İşçi ve Gemi
Adamı konumunda olan
vatandaşların askerlik
erteleme başvuruları
Yedek Subay Adayı
Sınıflandırma Sonucunu
Sorgulama
ASAL
Yoklama
Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişilerin askerlik
muafiyet işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İstiklal
Madalyası
Başvuru İşlemleri
ASAL Bedelli Sevk
Başvurusu
ASAL
Bedelli
Sınıflandırma
Sonuç
Sorgulama
ASAL
Yoklama
Başvuru Süreç Takibi

İstiklal Madalyası ilk alım ve intikal başvurularının yapılması

Yedek Astsubay Adayı
Sınıflandırma Sonucunu
Sorgulama
ASAL Askerlik Hizmet
Tercihlerinin Alınması

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Yedek Astsubay
olarak sınıflandırılan yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının
sorgulanması
ASAL Askerlik Hizmet Tercihlerinin Alınması

ASAL
Erteleme
Başvurusu
ASAL Erteleme İptali
Başvurusu

ASAL Erteleme Taleplerinin Alınması

Çıkarımsal
Tespit

KAYSİS

Çıkarımsal
Tespit

KAYSİS

Çıkarımsal
Tespit
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
KAYSİS
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şubelerine

gitmeden

önce

randevu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişilerin askerlik
erteleme başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı ile çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların
erteleme/muafiyet bilgileri işlemleri gerçekleştirilmektedir

Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların askerlik erteleme /
muafiyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi için vatandaşlar tarafından
başvuruda bulunma

Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışı işçi / gemi adamı erteleme işlemleri
gerçekleştirilmektedir.
Yurt dışı İşçi ve Gemi Adamı konumunda olan vatandaşların
askerlik erteleme işlemlerinin yapılması için başvuruda bulunma
7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Yedek Subay olarak
sınıflandırılan
yükümlülerin
sınıflandırma
sonuçlarının
sorgulanması
Askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlar yoklama işlemlerini edevlet kapısından başlatabilmektedirler

ASAL Bedelli Sevk Başvurusu ASAL Bedelli Sevk Başvurusu
ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ASAL Bedelli
Sınıflandırma Sonuç Sorgulama
ASAL Yoklama Başvuru Süreç Takibi ASAL Yoklama Başvuru
Süreç Takibi

ASAL Erteleme İptal Taleplerinin Alınması
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KAYSİS

Yedek Subay Adayı
Sevk Başvurusu

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Yedek Subay olarak
sınıflandırılan yükümlülerin sevk işlemlerini yapması

KAYSİS

Yedek Astsubay Adayı
Sevk Başvurusu

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Yedek Astsubay
olarak sınıflandırılan yükümlülerin sevk işlemlerini yapması

KAYSİS

Er Sevk Başvurusu

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında er
sınıflandırılan yükümlülerin sevk işlemlerini yapması

Çıkarımsal
Tespit

Askerlik hizmet şekli
bilgi

Askerlik hizmetinin hangi şekillerde ifa edilebileceğine ilişkin
bilgi

olarak

5.1.3. Bilişim Hizmetleri
Bilişim hizmetleri olarak yapılan gruplamada, hizmetin içeriği farklı bir genel müdürlüğü
içeriyor olsa bile belge doğrulama söz konusu ise bilişim olarak değerlendirilmeli varsayımı ile
belirlenmiştir.
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

ASAL Askerlik Durum
Belgesi Doğrulanması

Yükümlülerin askerlik durumlarını sorgulamaları sonucunda
aldıkları belgenin doğrulama işlemi yapılmaktadır.

KAYSİS

ASAL Sevk Başvurusu
Belge Doğrulanması

Yükümlülerin sevk başvuru sonucuna ait çıktı / belgenin
doğrulama işlemi yapılmaktadır.

KAYSİS

ASAL
Başvurusu
Doğrulama

Yoklama
Belge

Askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlar yoklama işlemlerini edevlet kapısından yaptıktan sonra aldıkları dokümanın doğrulama
işlemi yapılmaktadır.

KAYSİS

Elektronik
Belge
Yönetim Sistemi Evrak
Doğrulama
ANT
Başkanlığı
Elektronik
Belge
Yönetim Sistemi Belge
Doğrulama
Hava
Kuvvetleri
Komutanlığı Doküman
Yönetim
Sistemi
Elektronik
Belge
Doğrulaması
Web sitesi ile ilgili
görüş/öneri/tespit
bildirimi
Siber
Güvenlik
konularında
Kurumun
elektronik
sistemleri
hakkında
öneri/ihbar/şikayet
bildirimi

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) oluşturulan
TASNİF DIŞI belgelerin gerçekliğini teyit etmek amacıyla
kullanılan servistir.
Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturulan evrakların edevlet üzerinde sunulan evrak doğrulama hizmetinde doğrulanması

KAYSİS

KAYSİS

Çıkarımsal
Tespit
Çıkarımsal
Tespit

PROCEEDING BOOK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı DYS'nde (Doküman Yönetim
Sistemi)
elektronik
ortamda
oluşturulan
belgelerin
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden doğrulanabilmesi

Gerek siber güvenlik anlamında gerekse kullanım ile ilgili
rastlanan sorun ve önerilerin kuruma iletilmesi
Kuruma ait web sitesi, mobil uygulamalar ve diğer sistemler
konusunda karşılaşılan güvenlik açıkları konusunda kurumu
bilgilendirme veya daha iyi uygulamalar konusunda öneride
bulunma
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Çıkarımsal
Tespit

Sosyal
Medya
ortamlarında
ülke
güvenliğine tehdit unsuru
olabilecek
paylaşımlar
hakkında
kurumu
bilgilendirme

Sosyal Medya ortamlarında ülke güvenliğine tehdit unsuru
olabilecek paylaşımlar hakkında kurumu bilgilendirme

5.1.4. Harita İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

Harita ve Harita Bilgisi
Uygunluk
Onayının
Verilmesi

KAYSİS

Hava Fotoğrafı Çekim
Hizmeti Verilmesi

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal
edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara
ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi
içeren her türlü doküman için, Harita Genel Müdürlüğü
tarafından "Milli menfaatlere uygunluk" kapsamında onay
verilmesi
Harita Genel Müdürlüğü çalışma programı ve hava şartlarının
uygunluğuna göre istenilen bölgenin hava fotoğrafının çekilmesi

KAYSİS

Ortogörüntülerin
Ağ
Harita/Görüntü Servisleri
(WMS) ile Sunulması

Perspektif resimlerdeki, resim eğikliği ve arazideki yükseklik
farklarından dolayı görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu
elde edilmiş, harita gibi belirli bir ölçeği olan fotoğrafik
görüntüyü ifade eden ortogörüntülerin Ağ Harita/Görüntü
Servisleri (Web Map Server-WMS) ile Sunulması

KAYSİS

1:250.000 ve 1:500.000
Ölçekli
Standart
Topoğrafik
Haritaların
Sunulması
Tematik
Haritaların
Sunulması

1:250.000 ve 1:500.000 Ölçekli NATO Standardında üretilen
Topoğrafik Haritaları, 1:250.000 Alçak İrtifa Özel Hava Haritası
(TFC) ve 1:500.000 ölçekli Özel Hava Haritası (SAC)'nın
sunulması
Dünya, kıta, Türkiye ve çevre ülkelerine ait fiziki ve siyasi
tematik (konulu) haritalarının sunulması

KAYSİS

Yerleşim Yeri İsimlerinin
Sunulması

Yerleşim yerlerinin idari sınıflandırılmasının yapıldığı ve idari
bağlılıklarının gösterildiği, yerleşim yeri bilgilerinin mekânsal ve
öz niteliksel olarak raster haritalar üzerinde tam ve doğru olarak
gösterildiği, yerleşim yeri isimlerinde meydana gelen
değişikliklerin kaydedildiği ve yerleşim yeri sorgulamalarının
gerçekleştirildiği Yerleşim Yeri Veri Tabanı (YYVT)'nın
sunulması

KAYSİS

Harita Sunulması (HGKAtlas)

KAYSİS

Eğitim Amaçlı Harita
Uygulamasının Sunulması
(HGK-Eğitim)

Harita Genel Müdürlüğünün üretmiş olduğu haritaların internet
ortamından kolay, hızlı, güvenilir ve milli menfaatlere uygun
olarak kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımıza web uygulaması
ile sunulması
Öncelikli hedef kitlesi öğrenciler olan, basit araçlar yardımıyla
ödev, proje, sunum amaçlarıyla harita yapılması, haritacılığın
temel kavramlarının öğretilmesi amaçlı geliştirilen harita
uygulamasının sunulması

KAYSİS

Harita
Genel
Müdürlüğünce Üretilen
Coğrafi
Verilerinin
Metaverisinin Sunulması
(HGK-Geoportal)

KAYSİS

PROCEEDING BOOK

Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilen çeşitli sayısal coğrafi
verilere ilişkin açıklayıcı ve tanımlayıcı bilgilerin (metaverilerin)
internet üzerinden sunulması
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KAYSİS

Türkiye Jeodezik Ağlar
Haritasının Sunulması

Ülke sınırları içerisinde tesis edilmiş olan yatay ve düşey
jeodezik kontrol noktalarının sunulması

KAYSİS

Türkiye Ulusal Deniz
Seviyesi İzleme Sistemi
(TUDES)
Verisinin
Sunulması
Türkiye Jeoid Verisinin
Sunulması
Türkiye Ulusal Temel
GNSS Ağı (TUTGA)
Konum
Bilgilerinin
Sunulması
Tarihi Ortogörüntülerinin
Sunulması

Türkiyeyi çevreleyen deniz seviyesi değişimlerinin izlendiği
Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES)
verisinin sunulması

KAYSİS
KAYSİS

KAYSİS

Jeoid yükseklik değerleri ile tüm Türkiye Jeoid Modelinin
sunulması
Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı (TUTGA) noktalarında
kampanya bazında yapılan ölçümlerin ve konum bilgilerinin
sunulması
Tarihi (1938-2017) hava fotoğrafları kullanılarak üretilen tarihi
ortogörüntülerin sunulması

5.1.5. İnsan Kaynakları İşlemleri
Hizmet
Tespit Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

Milli
Savunma
Bakanlığı Personel ve
öğrenci
temini
işlemlerine
ilişkin
başvuruların alınması
Kurum personel hizmet
şekillerine göre hak ve
yükümlülüklere ilişkin
bilgi

Milli Savunma Bakanlığının Personel ve öğrenci temini
işlemlerinde kullanılan web sayfasına, e-Devlet Kapısı üzerinden
giriş yapması işlemini yapılması

Çıkarımsal
Tespit

Kurumun çeşitli birimlerinde görev almak üzere hem asker hem de
sivil personel için çalıştırılma şekilleri ve haklara ilişkin
bilgilendirme

5.1.6 Lojistik İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

Çıkarımsal
Tespit

2942
sayılı
Kamulaştırma Kanunu
kapsamında
MSB
tarafından taşınmazın
tapu kaydına konulan
şerhlerin
kaldırılması
işlemi
MSB
Ye
tahsisli
taşınmazları
tarımsal
amaçlı kiralamak için
yapılacak işlemler

MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi
gerekmektedir. Gelen müracaatlar değerlendirilerek taşınmazın
kullanımına ihtiyaç var ise kamulaştırma işlemi yapılır,
kullanımına ihtiyaç yok ise söz konusu şerhin kaldırılması için
ilgili tapu müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak taşınmaz
sahibine bilgi verilir.

Çıkarımsal
Tespit

PROCEEDING BOOK

MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi
gerekmektedir. Gelen müracaatlar değerlendirilerek taşınmazın
kullanımına ihtiyaç var ise kamulaştırma işlemi yapılır,
kullanımına ihtiyaç yok ise söz konusu şerhin kaldırılması için
ilgili tapu müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak taşınmaz
sahibine bilgi verilir.
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5.1.7. Mayın İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

Çıkarımsal
Tespit

Mayın mağduru
başvurusu

kişi

Mayın mağdurlarının ikamet ettikleri bölgenin bağlı bulunduğu
mülki makamlarına mağduriyetlerini bildiren dilekçe ile başvuru
yapmaları gerekmektedir. İlgili bakanlık tarafından başvuru
talepleri incelenerek sonuç hakkında başvuru sahiplerine bilgi
verilmektedir.

5.1.8. Eğitim İşlemleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

Çıkarımsal
Tespit

Savunma
Sanayi
ve
Teknoloji Eğitim Merkezi
(SATEM)
Eğitimlerine
başvuru

Eğitim hizmetlerinden; Millî Savunma Bakanlığı ve kadro
kuruluşunda yer alanlar, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler,
TSK’ya hizmette bulunan vakıf ve dernekler ile savunma sanayi
firmalarında görevli personel yararlanabilir.

Çıkarımsal
Tespit

SATEM’e eğitim konusu
talebinde bulunma

SATEM eğitimlerine başvuru imkanı olan kişi ve/veya kurumlarca
mevcutta eğitim planında yer almayan veya daha öce hiç planlanmış
konularda eğitim verilmesi konusunda talepte bulunma.

Çıkarımsal
Tespit

Savunma
Sanayi
ve
Teknoloji Eğitim Merkezi
(SATEM)
Eğitimlerine
eğitici olarak başvuru

SATEM eğitimlerine eğitici olarak başvuru imkanı olan kişi ve/veya
kurumlarca mevcutta eğitim planında yer almayan veya daha öce hiç
planlanmış konularda eğitici olarak eğitim verilmesi konusunda
talepte bulunma

5.1.9. Savunma ve Güvenlik
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

Çıkarımsal
Tespit

Savunma
ile
ilgili
İhbar/Şikayet Bildirimi

Ülke savunması ile ilgili tehdit unsuru olarak farkedilmiş durumların
kuruma bildirilmesi

5.1.10. Tedarik Hizmetleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

Çıkarımsal
Tespit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyacı için tedarik edilen
malzemelerin muayene ve
kabul işlemleri

Yurt içinden veya yurt dışından tedarik edilen malzemeler,
konusunda uzman personellerden oluşan muayene komisyonlarınca
Alım Dokümanında (İdari şartname/Teknik Şartname/Sözleşme)
belirtilen istekler ile mevcut mevzuat (Sözleşme, Yönetmelik,
Yönerge) esaslarına uygun şekilde kontrol edilmektedir.

PROCEEDING BOOK
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5.1.11. Teknik Hizmetler
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

NCAGE (NATO Ticari ve
Kamu
Kuruluş
Kodu)
Tahsisi
Yerli NSN (NATO STOK
NUMARASI) Tahsisi

Kurum veya kişilerin başvurusu üzerine NCAGE kaydını yapmak

KAYSİS

Yabancı
STOK
Tahsisi

NSN (NATO
NUMARASI)

Türkiye'de üretilmeyip NATO Kodlandırma Sistemine üye olan
ülkelerde üretilmiş askeri envantere girecek olan malzemeler için
ilgili ülkeye gerekli bilgi ve belgeleri göndererek NSN tahsis
edilmesini sağlamak

Çıkarımsal
Tespit

Savunma Sanayi Güvenlik Belgelendirme
Faaliyetlerinde
Tesis
Güvenlik Belgesi (TGB)
,Kuruluş İzni (Kİ) ve
Üretim İzin Belgesi (ÜİB)
başvuru işlemleri
Kuruluşların Türk Silahlı
Kuvvetlerine
Yönelik
Brifing ve Demonstrasyon
müracaatları
Kişi Güvenlik Belgesi
başvurusu

Savunma Sanayi Güvenlik - Belgelendirme Faaliyetlerinde Tesis
Güvenlik Belgesi (TGB) ,Kuruluş İzni (Kİ) ve Üretim İzin Belgesi
(ÜİB) başvuru işlemleri

Kontrole Tabi Liste (KTL)
ile Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası ihracat kontrol
rejimleri olan Wassenaar
Düzenlemesi
Mühimmat
Listesi (WD) ve Füze
Teknolojisi Kontrol Rejimi
(FTKR) Ek Listesi’ndeki
malzemelerin üretim, ithalat
ve ihracat faaliyetlerine
yönelik izin
e-Devlet
üzerinden
WETIKS (Web Tabanlı
İnteraktif
Kodlandırma
Sistemi)
aracılığıyla
başvuru

Kontrole Tabi Liste (KTL) ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
ihracat kontrol rejimleri olan Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat
Listesi (WD) ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) Ek
Listesi’ndeki malzemelerin üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerine
yönelik izin

KAYSİS

Çıkarımsal
Tespit

Çıkarımsal
Tespit

Çıkarımsal
Tespit

Çıkarımsal
Tespit

PROCEEDING BOOK

NATO Kodlandırma Sistemine üye olmayan ülkelerin
malzemelerine veya Türkiye'de üretilen ve askeri envantere girecek
olan malzemelere firma başvurusu üzerine NSN tahsis etmek

Kuruluşların Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Brifing ve
Demonstrasyon müracaatları

Şahıs şirketi statüsünde olan kuruluşların hissedarlarının tamamı,
anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ise ortaklarından, gizlilik
dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesine yönetim kurulu
kararı ile izin verilen hissedarlar ile bu şirketlerin yönetim kurulu
üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik
koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz
etmesi muhtemel personeli için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu
yapılmalıdır.

WETİKS'i ilk defa kullanacak bir kullanıcı öncelikle Yetkilendirme
Başvurusu yapması gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusu işlemi;
daha önce WETİKS'i hiç kullanmamış firmaların sisteme kayıt
olmak için yaptıkları bir defaya mahsus olan işlemdir.
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5.1.12. Yönetim Hizmetleri
Hizmet Tespit
Alanı

Hizmet Adı

Hizmet Açıklama

KAYSİS

Şehir Yakınları ve Gaziler
İçin
Kira
Yardımı
Başvurusu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehidin dul ve
yetimleri ile malul gazilere yapılan 10 yıllık kira yardımı

6.İNDİKATÖRLER
6.1.İndikatörlerin Gruplaması
6.1.1.Web Alanında Erişilebilirlik:
Bu alanda anahtar kelimeler belirlenmiş ve bu anahtar kelimelerle Search Engine Host
Market Share Turkey | Statcounter Global Stats adresinden ülkemizde en yoğun kullanıldığı
görülen 4 arama motorunda (Google,yandex,bing,yahoo) aramalar yapılmış ve e-devlet ve
Millî Savunma Bakanlığı’nın ilgili hizmet konusunda kaçıncı sırada yer aldığı ve ilgili hizmetin
url bilgisi belirtilmiştir. Mevcutta bulunmayan hizmetler için ise hizmetin mevzuattaki
açıklaması veya bilgilendirme amaçlı yer verilen kurum sayfasının url bilgisi eklenmiştir.
Buradaki amaç kurumun ve e-devlet’in Surf Engine Optimization (SEO) işlemi yapıp
hizmetin açıklamalarının yer aldığı kendi sitesini ön sıralara alma konusundaki işlemi olup
olmadığının tespitidir. Bu neden önemlidir? Çünkü vatandaş tarafından ilgili hizmete veya
hizmete ilişkin yapılması gereken işlemlere ilişkin en doğru ve güncel bilgiyi öğrenebileceği
kaynak ilgili kurum olacaktır. Bu işlem yapılmadığı takdirde arama motorundan yapılan
aramalar sonucu ilk sıralarda yer alan, olası konu ile ilgili en doğru ve güncel bilgiye sahip
olmayan içerik üreticilerinden hatalı veya artık geçerli olmayan bilgilerle yanlış bilgilenmiş
olacaktır.
6.1.2. Hizmetlerin Genel Değerlendirmesi:
Bu grupta yer alan indikatörler, hizmete ilişkin genel bir çerçeve çizilmesi için ve
çalışmanın genişletilmesi ve daraltılıp parçalar halinde incelenmesine olanak verecek şekilde
sunulan seçeneklerle değerlendirilmesi için hazırlanmıştır.
İndikatörler;
1-Hizmet İşlem Tipi Nedir?
2-Hizmetten kimler faydalanabilir?
3-Hizmet nasıl sunuluyor?
6.1.3.Hizmetin Dijital Değerlendirmesi:
Bu grupta yer alan indikatörler aşağıdaki gibidir:
1-Hizmete çevrimiçi ulaşmak için öncelikli olarak fiziksel işlem gerekiyor mu?(hizmete
ulaşmak için ilgili kuruma fiziksel ulaşıp parola/giriş izni vb. işlemler):
Bu sorunun amacı böyle bir gereklilik var ise çalışmalarla bu gerekliliğin ortadan kaldırılmasına
yönelik çalışmaya yönlendirme sağlanabilecektir. Bunun en bilinen örneği E-Devlet
uygulamalarının başlangıç aşamasında, sisteme giriş yapabilmek için PTT’den şifre
alınmasıdır.
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2-Hizmete çevrimiçi ulaşmak için öncelikli olarak dijital işlemler gerçekleştirmek gerekiyor
mu?(Kimlik, iletişim vb. bilgilerin girilerek kullanıcı oluşturulması vb. işlemler):
Bu sorunun amacı yine e-ticaret sitelerinde olduğu gibi kullanıcı oluşturma gereği veya yoğun
veri girişi gereği olup olmadığının tespitidir. İncelediğimiz kurum bir kamu kurumu
olduğundan kurumlar arası web servisler yoluyla yapılacak veri alışverişi ile genel anlamda bu
sorudan beklediğimiz cevap hayır olacaktır.
3-Hizmete çevrimiçi ulaşmak için öncelikli olarak dijital işlemler gerçekleştirmek gerekiyor ise
url (Kimlik, iletişim vb. bilgilerin girilerek kullanıcı oluşturulması vb. işlemler)
4-Hizmet url
5-Hizmete ulaşmak için kaç tıklama yapılıyor? (giriş alanı mevcut ise her bilgi girişi alanı tek
tıklama sayılacaktır)
Her fazladan tıklama hatalı giriş, zaman ve emek kaybı olacağı için iyileştirme gereken
alanların tespiti için faydalı olacaktır.
6-Hizmeti tamamlamak için kaç tıklama yapılıyor?
Her fazladan tıklama hatalı giriş, zaman ve emek kaybı olacağı için iyileştirme gereken
alanların tespiti için faydalı olacaktır.
7-Hizmetin dijital ortam sunum alanları nelerdir?
Hizmet mobil uygulamadan da sunuluyor ise bunun tespitine olanak sağlayacaktır.
Bu indikatörler ile dijital olarak sunulan sunulan hizmetin kolay ulaşılabilirliği, hizmeti
tamamlamadaki zaman ve emek tasarrufu yönünden etkinliği ölçülmek istenmiştir.

6.1.4. Hizmetin Dijital/Fiziksel Değerlendirmesi:
Bu grupta yer alan indikatörler aşağıdaki gibidir:
1-Hizmetten yararlanma/başvuru sıklığı nedir?
2-Hizmetin sonucu nasıl sunuluyor?
3-Hizmet sınıflama tipi nedir?
4-Hizmetin tamamlanma süresi tanım
5-Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
6-Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
7-Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
8-Hizmetin azami tamamlanma süresi belirtilmiş mi?
Araştırmada kurum tarafından sunulan hizmetlerin dijitalleşme noktasında yeterliliğinin
yanı sıra halihazırda sunulan dijital olmayan hizmetler ile hizmet önerileri de yer aldığından bu
indikatör grubu ile hem dijital hem de dijital olmayan hizmetlerin yapısı ve tamamlanma süresi
belirlenmeye çalışılmıştır.

6.1.5.Hizmete İlişkin Erişilebilirlik Değerlendirmesi:
Bu grupta yer alan indikatörler aşağıdaki gibidir:
1-Hizmet yabancı ülke vatandaşları için de uygun mu?
2-Hizmette yabancı dil desteği bulunuyor mu?
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3-Hizmete ilişkin ingilizce dil desteği bulunuyor mu?
4-Hizmette yabancı dil desteği bulunuyor ise hangi diller?
5-Hizmetten dijital ortamda faydalanılıyorsa yönlendirici sesli/görüntülü yardımcı araç
gereksinim var mı? (elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler için karmaşıklık derecesi
ortalama bir bilgisayar kullanıcısı için kolaylıkla gerçekleştirilebilecek düzeyde değil ise evet
seçilecektir.)
6-Hizmetten dijital ortamda faydalanılıyorsa yönlendirici sesli/görüntülü yardımcı araç
bulunuyor mu? (elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemin nasıl gerçekleştirileceğine dair
sesli ve/veya görüntülü kılavuz bulunuyor mu?)
7-Elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmet için işlemlerin ilerlemesi sırasında dijital olarak
ulaşılabilecek asistan alanı buluyor mu?
Bu grupta da dijital sunulan hizmetin hem ülkemizde yaşayan yabancı kişiler hem de bilgisayar
kullanımı konusunda daha az yetkinlik sahibi kişiler için etkinlik ölçülmek istenmiştir.
Araştırmada hazırlanan indikatörler sadece incelediğimiz, kurum özelinde güvenliğin ön planda
tutulduğu Millî Savunma Bakanlığı’na değil, tüm diğer kurumlarda da değerlendirilebilir
olması açısından daha genel bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Dolayısıyla Askerlik İşlemleri
hizmet grubunda ve Seferberlik İşlemleri hizmet grubunda olduğu gibi yabancı ülke
vatandaşlarına yönelik olmayan hizmetler konusundaki indikatörlerin negatif cevapları
ölçmeye çalıştığımız erişilebilirlik noktası için değerlendirilemez olacaktır. Bu ayrımı
gösterebilmek için de ilk sırada yer alan “Hizmet yabancı ülke vatandaşları için de uygun mu?”
sorusunun cevabına göre değerlendirilecektir.
6.1.6.Görüş/Öneri ve Açıklamalar:
Bu grupta yer alan indikatörler aşağıdaki gibidir:
1-Hizmetten memnuniyete ilişkin anket sunumu mevcut mu?
2-Hizmet eğer fiziksel sunuluyor ise dijital olarak sunulma imkânı var mıdır?
3-Hizmetin dijital sunumuna ilişkin öneriler/ açıklamalar
Bu grup, kurumun, hizmetlerine ilişkin durumuna ilişkin geri bildirim alıp almadığın
tespiti ve daha iyileşme yönünde görüş ve önerilerimiz için oluşturulmuştur
7.DEĞERLENDİRME
7.1. Seferberlik İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.1.1.Seferberlik İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
Seferberlik İşlemleri grubunda yer alan Kara Nakil Araçları İçin Sefer Görev Emri
Sorgulanması, Deniz Nakil Araçları İçin Sefer Görev Emri Sorgulama, Hava Nakil Araçları
İçin Sefer Görev Emri Sorgulanması, İş Makineleri İçin Sefer Görev Emri Sorgulanması
hizmetleri e-devlet üzerinden sunulan bu hizmetler sadece sorgulama, bilgi almaya yönelik
işlemlerdir. Hizmetlerin içeriği incelendiğinde, Milli Savunma Bakanlığı’nca görev verilen
araçların Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kararı alınmak ve tebliğ makamlarına gönderilmek
üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderildiği ve İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerince 4 suret çıktı alınarak tebliğ makamlarına gönderildiği görülmüştür. Kara akil
araçları için trafik şube veya bürolarına, deniz nakil araçları için liman başkanlıklarına, hava
nakil araçları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, iş
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makinaları için ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası başkanlıklarına, araç
sahiplerine tebliğ için gönderilir. (Lojistik Sefereberlik, 2022)
Dolayısıyla her araç türü için sefer görev emrinin alınması hizmetinin birden fazla
kurumun irtibatı ile gerçekleştiği görülmüştür. Bu irtibatın ilgili mevzuat gereği halen fiziksel
yerine getirildiği öğrenilmiştir. Hizmette tebliğ işlemi söz konusu olduğundan ilgi mevzuatta
tebliğe ilişkin kısımlar elektronik ortamda yapılabileceğine ilişkin mevzuat düzenlemesi
yapıldığında vatandaşa gerekli emir e-devlet üzerinden sunulabilir. Aynı zamanda kurumlar
arası iletişim olduğu görülen hizmet ile ilgili, vatandaşa sefer görev emri sorgulaması sonrası
görev verilmişse, emrin kendisine tebliğinden önce geçtiği aşamalar süreç takibi kapsamında
dijital olarak sunulabilir. Bu çalışmada, diğer bakanlıkların görev alanına girmesinden dolayı
kapsama alınmayan aşağıda belirtilen hizmetler dijitalleşme kapsamında değerlendirilebilir.
a)Kara Nakil Araçları İçin Sefer Görev Emri Alınması
b) Deniz Nakil Araçları İçin Sefer Görev Emri Alınması
c) Hava Nakil Araçları İçin Sefer Görev Emri Alınması
d) İş Makinesi Araçları İçin Sefer Görev Emri Alınması
Personel Seferberlik Erteleme İşlemlerinin Yapılması hizmeti KAYSİS Hizmet
Envanteri Listesinde görülmektedir. Bu hizmetin açıklamasında “Seferberlik ve Savaş Hali
Planlamasında görev verilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ertelenecek personel miktarı
belirlenmekte ve sefer görev emirli yedek personelin erteleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.”
İfade edilmiş olup, hizmetten yararlanan olarak “vatandaş” belirtilmiştir. Ancak yapılan
araştırmada bu kapsamda seferberlik erteleme işlemi yapılacak personelin Türk Silahlı
Kuvvetlerini destekleyen millî harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi
amacıyla, kamu ve özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için bu
yerlerde çalışan bazı personel olarak sınırlandığı anlaşılmıştır. (YEDEK PERSONEL
ERTELEME YÖNETMELİĞİ, 2010)
Dolaylı olarak vatandaşa sunulan bir hizmet olarak görünse de yapılan işlemlerin tümü
kurumlar arasında gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Ancak
kurumlar asında gerçekleştirilen yazışma süreçlerinin dijital olarak yerine getirilebileceği
değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra ilgili yönetmelikte belirtilen özel kuruluşların, ilgili
bakanlıklara göndereceği personel erteleme teklif formunu dijital olarak gönderebileceği ve
sonucundan dijital ortamda bilgi alabileceği değerlendirilmiştir.
7.1.2.Seferberlik İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
1-Seferberlik hizmetlerinin tümü e-devlet üzerinden vatandaşa sunulmaktadır. Web
ortamında erişilebilirlik bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde en çok kullanılan 4 arama
motorunda da ilk sırada www.turkiye.gov.tr ‘de ilgili hizmete ulaşılmaktadır. Bu sebeple SEO
işleminin gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır. Ancak hizmet e-devlet üzerinden sunuluyor
olsa da hizmete ilişkin açıklama, mevzuat bilgisi veya hizmetin e-devletten sunulduğuna dair
bilgilendirmelerin kurum web adresine ulaşarak edinilmesi de gerekmektedir. Oysa kurumun
web sayfasına Google araştırma motoru için en yakın sıralama olarak Kara Nakil Araçları İçin
Sefer Görev Emri Sorgulanması hizmetine ilişkin 3. sırada, Personel Sefer Görev Emri
Sorgulanması hizmeti için ise 50’den daha fazla ileri bir sırada kurum web servisine
ulaşılmaktadır. Kurum web servisinin bu hizmetler için SEO işlemini gerçekleştirmeye ihtiyacı
bulunduğu değerlendirilmiştir.
2- Seferberlik işlemleri ile ilgili toplam 6 hizmetin tümü bilgi edinme tipi hizmettir.
Hepsi dijital olarak sunulmaktadır.
3- Seferberlik işlemleri ile ilgili dijital olarak sunulan toplam 6 hizmetin tümünde 3
tıklama sayısı ile hizmete ulaşılmaktadır. Aynı zamanda en az 3 saniye ile en fazla 60 saniye
arasında hizmet gerçekleşmektedir. Bu hizmetler için hem dijital ortamın kullanılması
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yönünden hem de en az seviyede tıklama ve zaman içerisinde hizmetlerden faydalanılıyor
olması yönüyle dijitalleşme anlamında olumlu değerlendirilmiştir.
7.2. Askerlik İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.2.1.Askerlik İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
Genel olarak incelendiğinde askerlik işlemlerine ilişkin vatandaşın ihtiyaç duyacağı
çoğu işlemin dijital ortamda sunulduğu görülmüştür. Çalışmada yer verilen 21 hizmetten 16’sı
e-devletten sunulmaktadır.
1-“Dövizle Askerlik Müracaatının Alınması” hizmetinde Dışişleri Bakanlığı ve Millî
Savunma Bakanlığının birlikte yürüttüğü bütünleşik bir yapı görülmektedir. Bu hizmette Millî
Savunma Bakanlığına ait https://dovizle.msb.gov.tr/ adresinden kayıt ve giriş işlemleri ile (bu
işlemler de çevrimiçi yapılmaktadır.) online eğitim tamamlandıktan sonra vatandaşlar
tarafından bulundukları yerdeki konsolosluklara fiziksel başvuru ve istenilen belgelerin ve
döviz miktarının ibrazı ile dövizle askerlik işlemleri tamamlanmış olmaktadır. Buna ait
araştırmada Nant, Houston, Bangkok, Londra, Ottava, Cezayir, Odessa başkonsoloslukları web
siteleri incelenmiştir. (DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ, 2021) (Askerlik İşlemleri, 2021)
(ASKERLİK-DÖVİZLE ASKERLİK-İşçi, İşveren Statüsündekiler, 2019) (Askerlik
İşlemlerine İlişkin Dilekçe ve Formlar, 2018) (DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ
HAKKINDA BİLGİ NOTU, 2019) (Dövizle Askerliğe İlişkin Duyuru, 2021)
Bu incelemeler neticesinde Dışişleri Bakanlığına bağlı Başkonsolosluklarda randevu alma
dışında dijital hiçbir işlem yapılmadığı görülmüştür. İlgili mevzuatın da incelenerek
gerekiyorsa yeni düzenlemeler yapılarak fiziksel istenen belgelerin elektronik ortamda
alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
2-“ Sonradan Türk Vatandaşlığına Alınanların Muafiyet İşlemlerinin Yapılması”
hizmetinde 7179 Sayılı Askerlik Kanununa göre (ASKERALMA KANUNU, 2019) 22 ve daha
büyük yaşta vatandaşlığa alınanların (vatandaşlığa alındıkları yıl bazında hesaplanmaktadır)
askerlik yapmış sayılmaları sebebiyle yapılan incelemeler neticesinde Nüfus ve Vatandaşlık
İşlemleri Genel Müdürlüğü’nden Millî Savunma Bakanlığı’na ulaşan yaş bilgisi ile bu işlemin
elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştiği öğrenilmiştir. Aynı zamanda bu kişilerin
askerlikleri istekleri halinde 2 yıl süre ile ertelenebilmektedir. Bu erteleme işlemi mevcut
durumda Askerlik Şubelerine fiziksel başvuru ile gerçekleşmektedir. Çalışmamıza eklenen
“Sonradan Türk Vatandaşlığına Alınanların Askerlik Erteleme Başvuruları” hizmetinin
elektronik ortamda yerine getirilebileceği değerlendirilmiştir.
3-“Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların erteleme / muafiyet bilgilerinin
işlenmesi” ve “Yurt dışı İşçi / Gemi Adamı Ertelenmesi” hizmetlerinde de vatandaşın bu işlem
için bulundukları yerdeki konsolosluklara fiziki başvuru yapması gerekmektedir. Bu işlem için
de yine mevzuat düzenlemesi ile elektronik ortamda başvuru imkânı sağlanabileceği
değerlendirilmiştir.
4- E-Devletten sunulan hizmetlerde ASAL Askerlik Hizmet Tercihlerinin Alınması
hizmetinde vatandaşın askerliğini hangi hizmet şekli ile yapmak istediğine ilişkin tercih bilgisi
alınmaktadır. Ancak bu hizmet şekilleri ile ilgili bir arada bir bilgi web sayfasında
bulunamamıştır. Bu sebeple “Askerlik hizmet şekli bilgi” olarak bir hizmetin de yer alması
gerektiği değerlendirilmiştir.
7.2.2. Askerlik İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
1- “Sonradan Türk Vatandaşlığına Alınanların Muafiyet İşlemlerinin Yapılması”
hizmetinde Google arama motorunda arama yapıldığında kurum web sayfasını 10. Sırada
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görmekteyiz. Ancak kurum web sayfasında konu ile ilgili bir bölüm bulunmakta iken, başkaca
bir sayfası karşımıza çıkmaktadır.
2-E-Devletten sunulan tüm hizmetler, arama motorlarında www.turkiye.gov.tr adresi ile
ilk sırada karşımıza çıkmaktadır. Ancak asıl hizmeti sunan bakanlık web adresine ilk sıralarda
ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu konuda bakanlık tarafından SEO işlemi yapılmasının uygun
olacağı değerlendirilmiştir.
3- E-Devletten sunulan hizmetler için 3 tıklama sayısı ile hizmete ulaşılmakta ve
5saniye-60 saniye arasında işlem tamamlanabilmektedir. Bu özellikleri ile hizmetlerin dijital
sunumunda zaman emek tasarrufu etkin olarak değerlendirilmiştir.
4-E-Devletten sunulan hizmetler için E-Devlet web sayfası geneli için İngilizce dil
desteği bulunmasına karşın hizmetler için İngilizce veya başka bir dil desteği bulunmamaktadır.
5-Kurum geneli için kurum web sayfasında İngilizce dil desteği bulunmakta iken
askerlik işlemleri ile görevli genel müdürlüğün sayfasına ulaşıldığında İngilizce dil desteği için
tıklama yapıldığında kurum ana sayfasına yönlendirilmekte ve askerlik işlemleri ile ilgili
İngilizce dil desteğinden faydalanılamamaktadır.
7.3. Bilişim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
7.3.1. Bilişim Hizmetlerinin Hizmetler Özelinde Değerlendirilmesi:
1-E-Devletten sunulan ve belge doğrulama hizmeti olan tüm hizmetler bilişim hizmeti
olarak değerlendirilmiştir. Asıl dijital hizmetler sonucu üretilen belgelerin doğrulaması hizmeti
olduğundan, bu hizmetlere bağlı olarak sayısı arttırılabilir.
2-Kuruma geri bildirim ve vatandaşlık görevi olarak nitelendirilebilecek “Web sitesi ile
ilgili görüş/öneri/tespit bildirimi”, Siber Güvenlik konularında Kurumun elektronik sistemleri
hakkında öneri/ihbar/şikayet bildirimi”, “Sosyal Medya ortamlarında ülke güvenliğine tehdit
unsuru olabilecek paylaşımlar hakkında kurumu bilgilendirme” hizmetlerinin de dijital ortamda
sunulabileceği değerlendirilmiştir.
7.3.2. Bilişim Hizmetlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
1-E-Devletten sunulan hizmetler için 3 tıklama sayısı ile hizmete ulaşılmakta ve
5saniye-60 saniye arasında işlem tamamlanabilmektedir. Bu özellikleri ile hizmetlerin dijital
sunumunda zaman emek tasarrufu etkin olarak değerlendirilmiştir.
2- E-Devletten sunulan hizmetler için E-Devlet web sayfası geneli için İngilizce dil
desteği bulunmasına karşın hizmetler için İngilizce veya başka bir dil desteği bulunmamaktadır.
7.4. Harita İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.4.1. Harita İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
Harita işlemlerine ilişkin tüm hizmetler KAYSİS Hizmet Envanterinden alınmıştır.
Vatandaşa sunulan toplam 14 hizmetten 5 hizmet (“Harita Sunulması (HGK-Atlas)”,” Eğitim
Amaçlı Harita Uygulamasının Sunulması (HGK-Eğitim)”,” Harita Genel Müdürlüğünce
Üretilen Coğrafi Verilerinin Metaverisinin Sunulması (HGK-Geoportal)”,” Türkiye Jeodezik
Ağlar Haritasının Sunulması”, “Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES)
Verisinin Sunulması”) resen kurum web sayfasında yayınlanarak sunulmaktadır. Bu
hizmetlerin kapsama alınması konusunda tereddüt yaşanmış olsa da KAYSİS’te sunulmuş
olması sebebiyle kapsama alınmıştır.
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7.4.2. Harita İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
Kurum web sayfasında resen sunulmayan aşağıdaki hizmetlerin tümü başvuru yoluyla
fiziksel olarak sunulmaktadır.
-Harita ve Harita Bilgisi Uygunluk Onayının Verilmesi
-Hava Fotoğrafı Çekim Hizmeti Verilmesi
-Ortogörüntülerin Ağ Harita/Görüntü Servisleri (WMS) ile Sunulması
-1:250.000 ve 1:500.000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritaların Sunulması
-Tematik Haritaların Sunulması
-Yerleşim Yeri İsimlerinin Sunulması
-Türkiye Jeoid Verisinin Sunulması
-Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı (TUTGA) Konum Bilgilerinin Sunulması
-Tarihi Ortogörüntülerinin Sunulması
Bu hizmetlerin başvuru veya onay aşamalarının dijital ortamda sunulabileceği
değerlendirilmiştir.
7.5. İnsan Kaynakları İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.5.1.
İnsan
Değerlendirilmesi

Kaynakları

İşlemlerinin

Hizmetler

Yönünden

1- KAYSİS Hizmet Envanter listesinden alınan “Milli Savunma Bakanlığı Personel ve
öğrenci temini işlemlerine ilişkin başvuruların alınması” hizmeti e-devletten kimlik doğrulama
yapılarak kurum web sayfasından sunulan bir hizmettir.
2-“ Kurum personel hizmet şekillerine göre hak ve yükümlülüklere ilişkin bilgi” kurum
web sayfasının incelenmesi sonucu personel olarak kurumda istihdam edilen/edilecek
personelin hak ve yükümlülükleri konusunda derlenmiş ve web sayfasında gösterilen bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Bu sebeple böyle bir bilginin başvuru aşamasında veya resen web sayfasında
sunulması gerektiği değerlendirilmiştir.
7.5.2. İnsan
Değerlendirilmesi

Kaynakları

İşlemlerinin

İndikatörler

Yönünden

“ Milli Savunma Bakanlığı Personel ve öğrenci temini işlemlerine ilişkin başvuruların
alınması” hizmeti dijital olarak sunulmaktadır. Web erişilebilirliği bakımından 4 tarayıcıda da
kurum başvuru sayfası ilk sırada görüntülenmektedir. Kurumun mevzuatı gereği Türk
vatandaşları için sunulan bir hizmettir. Başvuru işlemi 5-30 dakika arasında bir sürede
tamamlanmakta ve 4-20 tıklama arası işlem ile sonuca ulaşılabilmektedir. Bu özellikleri ile
hizmetlerin dijital sunumunda zaman emek tasarrufu etkin olarak değerlendirilmiştir.
Ancak bu dijital hizmet için yönlendirici sesli/görüntülü yardımcı araç ve dijital asistan
desteği eklenmesinin hizmetin kalitesini arttıracağı değerlendirilmiştir.
7.6. Lojistik İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.6.1. Lojistik İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
“2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında MSB tarafından taşınmazın tapu
kaydına konulan şerhlerin kaldırılması işlemi” ve “MSB ye tahsisli taşınmazları tarımsal amaçlı
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kiralamak için yapılacak işlemler” hizmetleri için başvuruların dijital olarak yapılabileceği
değerlendirilmiştir.
7.6.2. Lojistik İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
Bu hizmetlere ilişkin bilgiler kurum web sayfasında sıkça sorulan sorular kısmından
edinilmiştir. Ancak arama motorlarından sorgulandığında kurum web sayfasına çok geride
ulaşılabilmektedir.
7.7. Mayın İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.7.1. Mayın İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
kapsamında mayın mağduru kişilerin Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili talepleri hakkında bir
hizmet, kurum web sayfasında görülmemiştir. Mayın mağduru bir kişinin dijital ortamda
başvuruda bulunmasının sağlanabileceği değerlendirilmiştir.
7.7.2. Mayın İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
Bu hizmet kurumun web sayfasında yer almadığından indikatörler yönünden
değerlendirilememiştir.
7.8. Eğitim İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.8.1. Eğitim İşlemlerinin Hizmetler Yönünden Değerlendirilmesi
“Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Eğitimlerine başvuru”
hizmeti ile ilgili fiziksel başvuruya ilişkin form web sitesinde yer almaktadır. Ancak “Savunma
Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Eğitimlerine eğitici olarak başvuru” ve
“Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Eğitimlerine eğitim konusu
talebinde bulunma” konularında web sitesinde bilgiye ulaşılamamıştır. Fiziksel yerine
getirildiği anlaşılan bu hizmetlerin dijital ortamda uygulanabileceği değerlendirilmiştir.
7.8.2. Eğitim İşlemlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
Eğitim işlemleri ile ilgili çalışmada belirtilen 3 hizmet dijital ortamda sunulabilir.
Ancak mevcutta sunulmadığından değerlendirilememiştir.
7.9. Savunma ve Güvenlik İşlemlerinin Değerlendirilmesi
7.9.1. Savunma
Değerlendirilmesi

ve

Güvenlik

İşlemlerinin

Hizmetler

Yönünden

“Savunma ile ilgili İhbar/Şikâyet Bildirimi” hizmeti web sayfası incelemesinde
görülmemiştir. Sadece telefon ile ulaşılabilecek bir ihbar şikâyet hattı bulunmaktadır. Dijital
ortamda bu bildirimin kuruma iletilebileceği değerlendirilmiştir.
7.10. Tedarik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 187

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

7.10.1. Tedarik Hizmetlerinin Hizmetler Özelinde Değerlendirilmesi
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için tedarik edilen malzemelerin muayene ve kabul
işlemleri” hizmeti ile ilgili dijital ortamda bir hizmet sunumu görünmemektedir. Ancak
Muayene ve kabul işlemlerinin doküman aşamasının dijital olarak gerçekleştirilebileceği
değerlendirilmiştir.
7.11. Teknik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
7.11.1. Teknik Hizmetlerinin Hizmetler Özelinde Değerlendirilmesi
1-“NCAGE (NATO Ticari ve Kamu Kuruluş Kodu) Tahsisi”, “Yerli NSN (NATO
STOK NUMARASI) Tahsisi”, “Yabancı NSN (NATO STOK NUMARASI) Tahsisi”
hizmetleri e-devletten dijital ortamda sunulmaktadır.
2-“ Savunma Sanayi Güvenlik - Belgelendirme Faaliyetlerinde Tesis Güvenlik Belgesi
(TGB) ,Kuruluş İzni (Kİ) ve Üretim İzin Belgesi (ÜİB) başvuru işlemleri”, “Kuruluşların Türk
Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Brifing ve Demonstrasyon müracaatları”, “Kişi Güvenlik Belgesi
başvurusu”,” Kontrole Tabi Liste (KTL) ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat
kontrol rejimleri olan Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (WD) ve Füze Teknolojisi
Kontrol Rejimi (FTKR) Ek Listesi’ndeki malzemelerin üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerine
yönelik izin”, “e-Devlet üzerinden WETIKS (Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi)
aracılığıyla başvuru” hizmetleri bilgisine kurum web sayfası sıkça sorulan sorular bölümünden
belirlenmiştir. Bu hizmetlerin dijital ortamda sunulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
7.11.2. Teknik Hizmetlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
E-Devletten sunulan hizmetlere ilişkin dijital ortamdaki aşamalar konusunda bilgi
edinilememiştir. Ancak hizmetin hem dijital hem de fiziksel sunulduğuna ilişkin kurum web
sayfasında bilgi yer almaktadır. (NCAGE Kodu Başvurusunda Kullanılacak Form/Belgeler,
2022) (Malzeme Kodlandırma Başvurusunda Kullanılacak Form/Belgeler, 2022)
7.12. Yönetim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
7.12.1. Yönetim Hizmetlerinin Hizmetler Özelinde Değerlendirilmesi
E-Devlet üzerinden sunulan “Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu”
hizmeti dijital olarak sunulmaktadır.
7.12.2. Yönetim Hizmetlerinin İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi
1-E-Devlet üzerinden sunulan “Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı
Başvurusu” hizmeti 3-4 tıklama süreci ve 5 saniye işlem tamamlama süresi ile dijital
sunumunda zaman emek tasarrufu etkin olarak değerlendirilmiştir.
2-Arama motorlarından sorgulama yapıldığında e-devlet sayfası ilk sırada yer almakta,
kurum web sayfası ise Google için 8. Sıra diğer arama motorları için 20. Sıradan daha sonraları
ulaşılmaktadır.
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8.SONUÇ VE ÖNERİLER
Tamamlanan çalışmamız sonucunda aşağıda belirtilen hususlarda araştırma kapsamı
genişletilebilir veya bu araştırmanın sonuçları ile yeni araştırma konuları değerlendirilebilir.
1-Çalışmanın kapsam kısmında da belirtildiği gibi, Millî Savunma Bakanlığı’nın sadece
vatandaş odaklı hizmetleri çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Oysa Bakanlığın hizmet
çerçevesinde diğer kurumlara, diğer birimlere, personeline, sivil toplum kuruluşlarına yönelik
de hizmetleri bulunmaktadır. Yine bu hizmetler konusunda da dijital dönüşüm kapsamında
araştırmalar yapılabilir.
2-Araştırmada KAYSİS hizmet envanter listesi, e-Devlet ve kurum web sayfasından
faydalanılarak hizmetler belirlenmiştir. Kurumun her biriminden konuyla ilgili kişilerle beraber
daha uzun süreli çalışılması ile araştırma kapsamı derinleştirilebilir. Belirlenecek hizmetlerin
e-Devletten sunumu yönünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat ile beraber
çalışılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
3-Araştırmada indikatörlerin belirlenmesinde dijital ortamdan sağlanabiliyor olması
dikkate alınmıştır. Kurum personeli ile daha uzun süreli birlikte çalışma ile indikatörler
arttırılarak bazı indikatör grupları için farklı farklı araştırma konuları oluşturulabilir.
4- Hizmet Tespit Alanı “çıkarımsal tespit” olarak belirlenmiş hizmetler konusunda
kurumun ilgili birimleri ile irtibat sağlanarak bu hizmetlerin de değerlendirilmesi yönünde bilgi
alışverişinde bulunulabilir.
5-Hizmetler için A düzeyi erişilebilirlik sağlanıp sağlanmadığı konusunda veriler
toplanıp bu yönden de değerlendirmeler yapılabilir.
6-Harita Genel Müdürlüğü tarafından KAYSİS Hizmet Envanter Listesinde yer alan 5
hizmet resen sunulan hizmetlerdir. KAYSİS’te yer alması sebebiyle çalışmamız kapsamına
alınmıştır. Ancak kurumun diğer birimlerine ait resen hizmetler bulunup bulunmadı araştırma
kapsamına alınmamıştır. Sonraki çalışmalarda kamu kurumlarının dijital olarak sunulan resen
hizmetlerinin tümü farklı değerlendirme kriterleriyle değerlendirilip, dijital olarak
sunulabilecek resen hizmetlerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışma yapılabilir.
7- Mayın mağdurlarının mağduriyetlerini bildiren dilekçe ile başvuru yapmaları ve ilgili
bakanlık tarafından başvuru talepleri incelenerek sonuç hakkında başvuru sahiplerine bil gi
verilmesi , ülke savunması ile ilgili tehdit unsuru olarak farkedilmiş durumların kuruma
bildirilmesi, gerek siber güvenlik anlamında gerekse kullanım ile ilgili rastlanan sorun ve
önerilerin kuruma iletilmesi gibi göze çarpan ve çalışmada yer verilmiş olan dijital ortamda
sunulmayan hizmetlerin dijital ortamda sunulmasına yönelik çalışmalar başlatılması faydalı
olacaktır.
8-E-Devletten sunulan hizmetler için her hizmete ilişkin açıklamaların yer aldığı kurum
web sayfasına yönlendirme imkanı olması bilgilendirme için faydalı olacaktır.
9- Genel değerlendirmeler sonucunda, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında
olduğu gibi, kamu hizmetlerinin, belirlenecek standartlar çerçevesinde, gizlilik esasları ile
kurum ilgili birimleri ile doğrudan görüşmeler ve birlikte çalışmalar yaparak puanlandırma
yoluyla değerlendirecek ekipler kurulması daha faydalı olacaktır.
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COVID-19 AŞISI TUTUMU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ:
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ÖZET
COVID-19 salgını sürecinde birçok gelişmiş ülke ve/veya kuruluş aşı geliştirme çalışmaları
yapmış ve geçmişteki aşı geliştirme süreçleri ile kıyaslandığında kısa sürede başarılı sonuçlar
elde etmiştir. Özellikle salgının kontrol edilmesi, yönetilmesi ve sonlandırılması noktasında
aşılanmanın öneminin yüksek olduğu dikkate alındığında, aşılanma ile ilişkili olabilecek öncül
faktörleri belirlenmesi de sürece katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda, yaptığımız
çalışma ile birlikte bireylerin COVID-19 aşısı olma kararını etkileyen faktörlerin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de yapılmış araştırmalar incelenmiş ve genel bir
çerçevenin oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma makaleleri seçilirken bazı kriterler dikkate
alınmıştır. Bunlar; araştırmaların SSCI, SCI-E, SCI, ESCI ve Scopus indeksli dergilerde
yayınlanmış olması, nicel araştırma tekniklerin kullanılmış olması ve elektronik ortamda
ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca, bildiriler, kitaplar ve editöryal yazılar kapsam dışında
tutulmuştur. 06.06.2022 – 26.06.2022 tarihleri arasında, PubMed ve Google Akademik
üzerinden yapılan tarama sonucunda, belirtilen kriterleri sağlayan 28 araştırma makalesi
çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Yapılan araştırmaların yaklaşık olarak %86’sının Türkiye
genelinde çoğunlukla çevrimiçi anket yoluyla yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların %50’sinde
spesifik bir örneklem grubunda çalışılmamakla birlikte; sağlık çalışanları (%32.14) hamile
kadınlar (%10.71), öğrenciler (%7.14), 65 yaş ve üstü bireyler (%3.57) ve kanser hastaları
(%3.57) gibi spesifik örneklem gruplarını dikkate alan araştırmaların da yapıldığı tespit
edilmiştir. Aşı olma noktasında tereddüt ile ilişkili olan faktörlere bakıldığında ise, 22 farklı
unsur tespit edilmiştir. En çok ilişkili olan faktörler cinsiyet, yaş, COVID-19 korkusu, grip aşısı
yaptırma durumu, sağlık kurumlarında çalışma, çevresinde hastalığa yakalanmış kişiler, ithal
aşı kullanımı, aşılara güvensizlik, aşılar ile ilgili bilgi eksikliği, sağlık çalışanlarına güven,
salgına inanmama ve COVID-19 geçmişi olma durumu şeklide sıralanmaktadır. Bunların
dışında çocuk sahibi olma, kronik hastalığın olması, sigara içme, sağlık güvencesi, eğitim,
mesleki deneyim, devlet kurumlarına güven, sürekli ilaç kullanma, gelir durumu ve medeni
durum gibi faktörlerin de aşı olma tereddütü ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, bu
çalışma ile birlikte aşılanma konusunda tereddütü olan spesifik gruplara ilişkin bazı kanıtlar
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genel bir çerçeve ile sunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bu bulguların aşılanma oranını artırma
ve belirli spesifik gruplar üzerinde çalışma noktasında politika yapıcılara yön gösterici
olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aşı Tutumu/Tereddütü, COVID-19, Türkiye
EXAMINATION OF FACTORS RELATED TO COVID-19 VACCINE ATTITUDE:
THE EXAMPLE OF TURKEY

ABSTRACT
During the COVID-19 epidemic, many developed countries and/or organizations have carried
out vaccine development studies and achieved successful results in a short time compared to
the past vaccine development processes. Considering the high importance of vaccination at the
point of control, management and termination of the epidemic, it was thought that determining
the antecedent factors that may be related to vaccination will contribute to the process. In this
direction, we aimed to evaluate the factors affecting the decision of individuals to be vaccinated
against COVID-19. Studies conducted in Turkey were examined and it was aimed to create a
general framework. Some criteria were taken into account when selecting research articles.
These; research is published in SSCI, SCI-E, SCI, ESCI and Scopus indexed journals,
quantitative research techniques are used, and they are available electronically. In addition,
congress papers, books and editorial articles are excluded from the scope. As a result of the
search made on PubMed and Google Scholar between 06.06.2022 - 26.06.2022, 28 research
articles meeting the specified criteria formed the scope of the study. It has been observed that
approximately 86% of the researches are conducted through online surveys throughout Turkey.
Although 50% of the studies were not studied in a specific sample group; it has been determined
that studies that take into account specific sample groups such as healthcare professionals
(32.14%), pregnant women (10.71%), students (7.14%), individuals aged 65 and over (3.57%)
and cancer patients (3.57%). Considering the factors associated with hesitancy at the point of
being vaccinated, 22 different factors were identified. The most associated factors are listed as
gender, age, fear of COVID-19, flu vaccination status, working in healthcare institutions,
people around you have the disease, use of imported vaccines, distrust of vaccines, lack of
knowledge about vaccines, trust in healthcare professionals, disbelief in the epidemic, and
having a history of COVID-19. Apart from these, factors such as having a child, having a
chronic disease, smoking, health insurance, education, professional experience, trust in
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government institutions, continuous drug use, income status and marital status were found to
be associated with hesitancy to be vaccinated. In conclusion, with this study, some evidence
regarding specific groups who are hesitant about vaccination has been tried to be presented with
a general framework. It is thought that these findings can guide policy makers in increasing the
rate of vaccination and working on certain specific groups.
Key Words: Vaccine Attitude/Hesitancy, COVID-19, Turkey

1. GİRİŞ
Son teknolojik gelişmelerle birlikte benzeri görülmemiş araştırma ve geliştirme çabaları,
araştırmacıların rekor sürede etkili koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) aşıları
geliştirmesine olanak sağlamıştır (Chevallier vd., 2021). Bu süreçte Pfizer/Biontech (ABD ve
Almanya), AstraZeneca/Oxford (İngiltere), Sinovac (Çin) ve Sputnik V (Rusya) gibi birçok
COVID-19 aşısı geliştirilmiştir. Bu aşılar zaman içerisinde etkililik oranları açıklamış ve farklı
ülkelerden kullanılmaya başlanmıştır (Li vd., 2021; Kim vd., 2021). Bunun dışında, Türkiye
tarafından TÜSEB ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile TURKOVAC aşısı geliştirilmiştir (İşlek
vd., 2021).
COVID-19 salgını ile mücadelede en etkili araçlardan bir tanesi de geliştirilen aşılardır.
Örneğin, Sadarangani ve diğerlerinin (2021) oluşturdukları tahmin modeli, nüfusun büyük bir
kısmında etkili aşıların uygulanması ile birlikte enfeksiyonun azalabileceğini ortaya koymuştur.
Benzer bir şekilde, Foy ve diğerleri (2021) tarafından yapılan tahmin modelinde aşılanma ile
mortalite arasındaki ilişki incelenmiş ve özellikle 60 yaş üstü bireylerde aşılanma ile birlikte
mortalite oranında önemli azalmalar olabileceği tespit edilmiştir. Bunların dışında, ülkeler ile
ilgili yapılan bir birçok ampirik çalışmada bu sonucu destekler nitelikte kanıtlar sunmaktadır.
Danimarka’da yapılan bir araştırma, mRNA aşısı sonrası enfeksiyon ve mortalite oranlarının
önemli düzeyde azaldığını ortaya koymuştur (Emborg vd., 2021). Aynı şekilde, 50 araştırma
makalesini dikkate alan bir sistematik derlemede, COVID-19 aşısının 16 yaş ve üzeri tam
aşılanmış kişiler arasında COVID-19 morbidite ve mortalitesini önlemek için önemli bir araç
olduğunu belirtmiştir (Hatcher vd., 2022).
Türkiye ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından son yayınlanan verilere göre, bir doz aşı yapılma
oranı %93.22 iken; ikinci doz aşı yapılma oranı, %85.54’tür. Ayrıca, üçüncü doz yapılma oranı
net bir şekilde belirtilmemekle birlikte, açıklanan rakamlar iki doz uygulanma sayısının
(53.093.707 kişi) yarısı kadar bireylerin üçüncü doz (27.845.910 kişi) vurulduğunu ortaya
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koymaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2022). Kısacası, aşıların nüfusa fayda sağlaması için halk ve
sağlık hizmetleri topluluğu tarafından geniş çapta kabul edilmesi gerekmektedir (Rutten vd.,
2021). Bu noktada, aşılanma oranlarını artırabilmek ve insanları bu sürece dahil edebilmek için
bireylerde aşıya karşı tereddüte yol açan faktörlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışma ile birlikte, Türkiye’de yapılmış ampirik araştırmalar incelenmiş ve elde edilen bulgular
dikkate alınarak tereddüte yol açan faktörler ile ilgili genel bir çerçevenin oluşturulması
hedeflenmiştir.
2. YÖNTEM
2.1. Amaç
Bu çalışma ile birlikte Türkiye’de COVID-19 aşısı tereddütü / tutumu ile ilgili yapılmış ampirik
araştırmalar incelenmiş ve neden olan faktörlerin genel bir çerçeve sunulması hedeflenmiştir.
2.2. Tarama Stratejisi ve Dâhil Edilme Kriterleri
PubMed ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak tarama yapılmıştır. 06.06.202226.06.2022 tarihlerinde ve özet ile başlıklar dikkate alınarak yapılan tarama sonucunda 44
çalışmaya ulaşılmıştır. Derleme, bildiri ve kitap bölümleri olan, elektronik olarak ulaşım imkanı
olmayan ve SSCI, SCI, SCI-E, ESCI ve Scopus indekslerinde yer almayan 16 çalışma kapsam
dışında tutulmuştur. Tarama sonucunda belirtilen kriterleri sağlayan 28 araştırma makalesi
çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Tarama stratejisi ve dahil edilme kriterleri ilişkin detaylı
gösterim Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Tarama Kriterleri ve Sonuçları
Veri Tabanları
Anahtar Kelimeler

Tarama Kriterleri

Tarama
Sonucunda
Çalışmaya Dâhil Edilen
Makale Sayısı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PubMed
Google Akademik
COVID-19 Vaccine Attitude and Turkey
COVID-19 Vaccine Hesitancy and Turkey
COVID-19 Aşı Tutumu ve Türkiye
COVID-19 Aşı Tereddütü ve Türkiye
SCI, SSCI, SCI-E, ESCI ve Scopus İndekslerinde Yer Alması
Nicel araştırmalar olması
Çalışmaların bildiri, kitap bölümü ve derleme türünde olmaması
Makalenin elektronik olarak erişime açık olması
Makalelerin Türkçe ve İngilizce yazılmış olması

•

28

2.3. Veri Analizi
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 195

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Tarama sonucunda elde edilen veriler Microsoft Excel 365 programı ile değerlendirilmiştir.
Çalışmaların tanımlayıcı özelliklerini ortaya koymak için frekans ve yüzde kullanılmış ve
sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.
2.4. Sınırlılıklar
Sadece nicel çalışmaların dahil edilmesi, bildiri, derleme ve kitap bölümlerinin dahil
edilmemesi ve sadece elektronik ortamda ulaşılabilir olan çalışmaların dahil edilmesi
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
3. BULGULAR
Bu bölümde incelenen makalelerin hem tanımlayıcı özellikleri hem de aşı tereddütü/tutumu ile
ilgili belirtilen temel faktörleri değerlendirilmiştir. Çizelge 2’de aşı tereddütü/tutumu ile ilgili
yapılan araştırma makalelerinin tanımlayıcı özellikleri sunulmuştur.

Çizelge 2. İncelenen Çalışmalara İlişkin Tanımlayıcı Özellikler
Tanımlayıcı Özellikler
Yıllar
2021
2022
Yazım Dili
Türkçe
İngilizce
Araştırmanın Yapıldığı Yer
Türkiye (Genel)
İstanbul
Samsun
Ankara
Örneklem Grubu
Genel
Sağlık Çalışanları
Hamile Kadınlar
Üniversite Öğrencileri
65 Yaş ve Üstü Bireyler
Kanser Hastaları
TOPLAM

n

%

18
10

64.29
35.71

28

100.0

24
2
1
1

85.71
7.14
3.57
3.57

12
9
3
2
1
1
28

50.0
32.14
10.71
7.14
3.57
3.57
100.0

İncelenen araştırmaların tamamının İngilizce dilinde yazıldığı, yaklaşık olarak %65’inin 2021
yılında yayınlandığı ve yaklaşık olarak %86’sının da Türkiye genelinde yapılmış araştırmalar
olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında, araştırmaların %50’sinde spesifik bir örneklem grubu
üzerinde çalışılmadığı görülmüştür (Çizelge 2).
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Çizelge 3. COVID-19 Aşısı Tutumu / Tereddütü ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Faktör

Açıklama

1. Cinsiyet

Erkeklerin aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Kadınların aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması

2. Yaş
Yaş arttıkça aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması

3. COVID-19
Korkusu / Kaygı
Düzeyi
4. Aşı Yan
Etkileri ile İlgili
Endişe / Aşıya
Güvensizlik
5. Aşılar ile İlgili
Bilgi Eksikliği
6. Grip Aşısı
7. Yakınlarının
Hastalığı
Yakalanmış
Olması
8. Çocuk Sahibi
Olma
9. Sağlık
Kuruluşlarında
Çalışmak
10. Sağlık
Güvencesi
11. Aşının İthal
Olması
12. Eğitim

13. Komplo
Teorilerine
İnanma
14. Mesleki
Deneyim

15. COVID-19
Geçmişi Olanlar

Korku ve kaygı düzeyi arttıkça aşıya
ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Aşıya güvenmeyen ya da yan
etkilerinden korkan bireylerde aşıya
ilişkin tutumun daha olumsuz olması

İlişkili Çalışmalar
Kaplan vd. 2021; Kiliç vd. 2021;
Yurttaş vd. 2021; Oruç ve Öztürk,
2021; Yiğit vd. 2021a; Köse vd.
2021; Yiğit vd. 2021b; İkiışık vd.,
2022; Okuyan vd. 2022; Yılmazel,
2021; Soysal vd., 2021
Akarsu vd. 2021
İkiışık vd. 2021; Kaplan vd. 2021;
Kiliç vd 2021.; Yurttaş vd. 2021;
Oruç ve Öztürk, 2021; Köse vd.,
2021; Yiğit vd. 2021a; Sönmezer
vd. 2022; Erdem ve Karaman, 2022
İkiışık vd. 2021; Yurttaş vd. 2021;
Turan vd. 2022; Akarsu vd. 2021;
Özer vd. 2022; Yılmazel, 2021
Yiğit vd. 2021a; Goncu Ayhan vd.
2021; Esen vd. 2021; Gencer vd.,
2022

n (%)

11
(39.29)

9
(32.12)

6
(21.43)

4
(14.29)

Aşıya ilişkin bilgi eksikliği olduğunu
düşünen bireylerde aşıya ilişkin
tutumun daha olumsuz olması
Grip aşısı yaptıran bireylerde aşıya
ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Yakınlarından hastalığa yakalanan
bireylerin aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması

Yiğit vd. 2021a; Kaya ve Kartal,
2022; Oluklu vd. 2021; Umucu vd.,
2022
Köse vd. 2021; Sönmezer vd. 2022;
İkiışık vd., 2022; Okuyan vd., 2022

Çocuk sahibi olan bireylerin aşıya
ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Evde sağlık kuruluşunda çalışan
birey varsa aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Sağlık güvencesi olan bireylerde
aşıya ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Aşının ithal olması durumunda aşıya
ilişkin tutumun daha olumsuz olması

Kaplan vd. 2021; Akarsu vd. 2021

2
(7.14)

Yurttaş vd. 2021; Yılmaz ve Şahin,
2021

2
(7.14)

Akarsu vd. 2021; Yılmazel, 2021

2
(7.14)

Kaya ve Kartal, 2022; Yiğit vd.,
2021a

2
(7.14)

Eğitim düzeyi yüksek olan
bireylerde aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Salgına inanmayan, komplo teorisi
olduğunu ileri süren bireylerde aşıya
ilişkin tutumun daha olumsuz olması
Sağlık alanında çalışan ve mesleki
deneyimi yüksek olan bireylerde
aşıya ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
COVID-19 geçmişi olan bireylerde
aşıya ilişkin tutumunun daha olumlu
olması

Yiğit vd. 2021a; Sönmezer vd.,
2022

2
(7.14)

Nazlı vd.; Karabela vd. 2021;
Soysal vd., 2021

2
(7.14)
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16. Sağlık
Çalışanlarına
Güven
17. Kronik
Hastalık
18. Sigara İçme

19. Devlet
Kurumlarına
Güven
20. Sürekli İlaç
Kullanma
21. Gelir
Durumu
22. Medeni
Durum

Sağlık çalışanlarına güvenen
bireylerde aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Kronik rahatsızlığı bulunan
bireylerin aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Sigara içmeyen bireylerde aşıya
ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Devlet kurumlarına güvenen
bireylerde aşıya ilişkin tutumunun
daha olumlu olması
Sürekli ilaç kullanan bireylerde aşıya
ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Gelir durumu yüksek olan bireylerde
aşıya ilişkin tutumunun daha olumlu
olması
Evli olan bireylerde aşıya ilişkin
tutumunun daha olumlu olması

Karabela vd. 2021; AslantekinÖzçoban vd., 2021

2
(7.14)

Kaplan vd. 2021

1
(3.57)

Oruç ve Öztürk, 2021

1
(3.57)

Karabela vd., 2021

1
(3.57)

Özer vd., 2022

1
(3.57)

Gencer vd., 2022

1
(3.57)

Erdem ve Karaman, 2022

1
(3.57)

COVID-19 aşıları ile ilişkili 22 farklı faktörün olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda
en çok ilişkili olarak açıklanan ilk üç faktör cinsiyet (%39.29), yaş (%32.12) ve COVID-19
korkusu (%21.43) olmuştur. Özellikle bir araştırma hariç (Akarsu vd., 2021) diğer
araştırmalarda erkeklerin aşı olmaya daha istekli oldukları görülmüştür. Bunun dışında, aşıya
güvenmeyen ve yan etkilerinden korkan, aşılar ile ilgili bilgi eksikliği olduğunu düşünen ve
grip aşısı olmayan bireylerin de aşıya karşı olumsuz tutum sergilediği belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Küresel bir olgu olan aşıya karşı tutum/tereddüt, kültürel ve sosyo-demografik birçok faktörden
etkilenebilmekte ve bu faktörlerde ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışma ile
birlikte Türkiye’deki aşıya karşı genel tutum değerlendirilmiş ve bazı kriterler dikkate alarak
bu alanda yapılmış ampirik çalışmalar incelenmiştir. İncelenen 28 araştırma makalesinde
toplamda 22 farklı faktöre vurgu yapıldığını tespit edilmiştir. Bu faktörler arasında en çok
ilişkili olduğu belirtilen faktörler sırası ile cinsiyet, yaş, COVID-19 korkusu, sağlık
kurumlarında çalışma ve daha önce grip aşısı olup olmama durumu olmuştur. Bunun dışında,
araştırmaların tanımlayıcı özelliklerine bakıldığında, spesifik gruplar üzerinde yapılan
araştırmaların yetersiz olduğu görülmüştür.
Aşılanma ile ilgili tereddütü azaltabilmek için sosyal normlardan faydalanabilir. Örneğin, grip
aşısını artırmak amacı ile İsviçre’de yapılan bir araştırma, basit bir uygulama ile aşılanma
oranın artırılabileceğini ortaya koymuştur. Bu uygulama kapsamında belirli hastanelerdeki
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çalışanlara “Sizi korumak için grip aşısı oldum” mesajını içeren rozetler verilmiştir. Yıllar
içerisinde hem kurum çalışanlarının hem de hastaneye gelen bireylerin aşılanma oranlarının
arttığı görülmüştür (Iten vd., 2013). Bunun dışında, iletişim kampanyaları üzerinde daha fazla
durulabilir ve hem gazeteler hem de medya aracılığı ile aşılamanın ücretsiz olduğu
vurgulanabilir. Aynı şekilde, bireylere zamanı geldiğinde mesajlar, kartpostallar ve e-postalar
aracılığı hatırlatmalar yapılabilir (Chevallier vd., 2021).
Özetle, aşılanma oranını artırabilmek için bireylerin tereddütte kalmalarına neden olacak öncül
faktörlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu sistematik inceleme ile birlikte,
Türkiye’de yapılan araştırmalarda 22 farklı faktörün yer aldığı tespit edildi. Elde edilen bu
kanıtların, aşıya karşı olan spesifik gruplar için geliştirilecek politikalarda yön gösterici
olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı (2022) tarafından açıklanan son
verilere göre, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Bingöl gibi illerde en az iki doz aşı olmuş
(18 yaş üstü) bireylerin oranın düşük olduğu görülmektedir. Aşılanma oranlarının düşük
olmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi noktasında gelecekte bu illeri dikkate alan
araştırmaların planlanması önerilmiştir.
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ÖZET
Kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği
bir uygulamadır. Bu uygulamada sağlık kuruluşlarından elde edilen sağlık verileri toplanmakta
ve bu verilere hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar istedikleri zaman mobil cihazlar
ya da internet aracılığı ile ulaşabilmektedir. Bu çalışma ile birlikte hem sağlık profesyonelleri
hem de vatandaşlar için önemli bir veri kaynağı olan e-nabız uygulamasının medyadaki
yansımasının incelemesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 8.07.2022 tarihinde yapılan arama
sonucunda Hürriyet gazetesinden web madenciliği ile 448 haber çekilmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda e-nabız ile ilgisi olmayan ve eksik çekilen 90 haber kapsam dışında bırakılmıştır.
Haberlerin incelenmesinde metin madenciliği yöntemlerinden faydalanılmış, kelime bulutları
ve duygu analizleri kullanılmıştır. Kelime bulutları ile incelenen büyük nitel veri yığınlarına
ilişkin anahtar kelimeler hızlı bir şekilde ortaya konulabilmektedir. Başlık açısından
bakıldığında en çok kullanılan kelimelerin “aşı, randevu, sağlık, sonuç ve ekran” olduğu; özet
açısından bakıldığında, “aşı, sağlık, üzeri, randevu ve sonuç” olduğu ve içerik açısından
bakıldığında ise, “aşı, sağlık, sistem, üzeri ve randevu” olduğu görülmüştür. Yapılan duygu
analizi ile birlikte haberlerin başlık, özet ve içerik açısından olumlu, olumsuz ya da nötr olma
durumları incelenmiştir. Başlık, özet ve içeriğe bakıldığında çoğunlukla olumlu yönde
haberlerin yapıldığı tespit edilmiştir (sırasıyla %68.16; %88.83; %93.02). Bunların dışında,
haberlerin yıllara göre dağılımları incelenmiştir. E-nabız ile ilgili en çok haberin 2021 yılında
yapıldığı görülmektedir. Özellikle COVID-19 salgını ile birlikte e-nabız uygulamalarının da
arttığı düşünüldüğünde, bu sonucun ortaya çıkmasında salgının önemli etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Sonuç olarak, medyada yer alan haberler okuyucuları etkileyebildiği gibi
bilgilendirebilmektedir. Bu noktada, haberlerde en çok nerelere vurgu yapıldığının ve duygu
durumlarının ne olduğunun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan, bu
araştırmada metin madenciliği yöntemi kullanılarak manuel içerik analizlerinde karşılaşılan
öznel olma sorunsalını minimum düzeye çekmek hedeflenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, E-Nabız, Kelime Bulutları, Metin Madenciliği, Web
Madenciliği

EXAMINATION OF THE REFLECTION OF E-NABIZ APPLICATION IN THE
MEDIA: A NEWSPAPER EXAMPLE
ABSTRACT
E-nabız, which is a personal health record system, is an application developed by the Ministry
of Health of the Republic of Turkey. In this application, health data obtained from health
institutions are collected and these data can be accessed by both health professionals and
citizens at any time via mobile devices or the internet. With this study, it is aimed to examine
the reflection of the e-nabız application, which is an important data source for both health
professionals and citizens, in the media. In this direction, as a result of the search made on
8.07.2022, 448 news stories were extracted from Hürriyet newspaper by web mining. As a result
of the examination, 90 news that were not related to e-nabız and were taken incompletely were
excluded from the scope. In the analysis of the news, text mining methods were used, word
clouds and sentiment analysis were used. Keywords related to large qualitative data stacks
examined with word clouds can be quickly revealed. In terms of the title, the most used words
are “vaccine, appointment, health, results and screen”; From the summary point of view, it is
seen that it is "vaccine, health, over, appointment and result", and in terms of content, it is
"vaccine, health, system, over and appointment". With the sentiment analysis, the positive,
negative or neutral status of the news in terms of title, summary and content was examined.
Looking at the title, summary and content, it was determined that mostly positive news was
made (68.16%; 88.83%; 93.02%, respectively). Apart from these, the distribution of the news
by years was examined. It is seen that the most news about e-nabız was made in 2021.
Considering that e-nabız applications have increased with the COVID-19 epidemic, it is thought
that the epidemic has a significant impact on the emergence of this result. As a result, the news
in the media can both affect and inform the readers. At this point, it is of great importance to
reveal where the most emphasis is placed on the news and what the emotional states are. On
the other hand, in this research, it was aimed to minimize the subjective problem encountered
in manual content analysis by using the text mining method.
Keywords: Sentiment Analysis, E-Nabız, Word Clouds, Text Mining, Web Mining
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1. GİRİŞ
Kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği
bir uygulamadır. Bu uygulamada sağlık kuruluşlarından elde edilen sağlık verileri toplanmakta
ve bu verilere hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar istedikleri zaman mobil cihazlar
ya da internet aracılığı ile ulaşabilmektedir. Kısaca tetkik, muayene ve tedavilerin içinde olduğu
tüm sağlık bilgilerine ve tıbbi özgeçmişe kolay ulaşım ve yönetim sağlayan sistemdir. Aynı
zamanda teşhis ve tedavi sürecinin hızını ve kalitesini arttıran, hasta hekim iletişimini
güçlendiren, internet ile güvenilir erişim sağlanabilen sağlık bilişim sistemidir

(Sağlık

Bakanlığı, 2022).
Hastalar sağlık kuruluşlarına veya özel hekimlerine müracaat etmek için geçmiş tıbbi
kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Hastane bilgi yönetim sistemleri ile hastalar bu taleplerini
sağlık kuruluşlarına yapmaktadır. Hastalara cevap verebilmek adına hastane yöneticileri özel
birimler kurmakta, donanım ve personel yatırımı yapmaktadır. E-nabız uygulaması ile birlikte
hastaların sağlık kurumlarından talep ettikleri sağlık kayıtlarına sağlık kurumlarına
başvurmadan ulaşım sağlayabilmektedir. Bireyler sağlık verilerini, sınırı ve süresi kendileri
tarafından belirlenmiş istedikleri doktorlarla paylaşabilmektedir. Bu durum ile kişisel bilgi
güvenliği ve hakları bakımından uygulamaya olan güven sağlanmaktadır (İleri ve Uludağ,
2017).
E-nabız uygulaması ile hastaların sağlıkları ile ilgili sürece dahil edilmesi, sağlık hizmetlerinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sağlık okuryazarlığının arttırılması amaçlanmaktadır. Akıllı
cihazlardan sağlanan şeker, tansiyon, nabız gibi verilerin bireylerin sağlık profillerine kaydı
sağlanmakta ve karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Ayrıca elde edilen verilerin analizi ile
politika yapıcılarına ve karar vericilere bilgi sunulmaktadır (Yeşiltaş, 2018). Bu çalışmada da,
hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar için önemli bir veri kaynağı olan e-nabız
uygulamasının medyadaki yansıması metin madenciliği yöntemleri ile incelenmiştir.
2. YÖNTEM
Metin madenciliği, metinsel veri kümeleri içindeki önemli kalıpları bulmak ve ilgi çekici
bilgileri çıkarmak için kullanılan hesaplamalı bir yaklaşımdır (Lambert, 2017). Aynı zamanda
metin veri tabanlarında bilgi keşfi olarak da ifade edilmektedir. Kısaca metin madenciliği,
metin belgelerinde önemli kalıpların ve ilginç bilgilerin çıkarması olarak tanımlanmaktadır
(Akilan, 2015). Veri madenciliğinin bir uzantısı olarak görülmektedir. Verilerin büyük bir
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bölümü yapılandırılmamış formatta kaydedilmektedir. Bu durum metin madenciliğine duyulan
ilginin artmasını sağlamıştır (Sukanya ve Biruntha, 2012).
Metin madenciliği analizleri ile büyük metin belgelerinden yüksek kaliteli bilgilerin elde
edilmesi sağlanmaktadır. Analizler, alakasız bilgilerin otomatik olarak filtrelenmesine, ilgili
konuya odaklanılmasına, kelime kümesi oluşturulmasına ve belirli fikirlere yönelik duyguların
belirlenmesine olanak tanımaktadır (Meyer vd., 2021). Metinlerin analizinde verimliliği
artırmak ve kısa sürede beklentileri karşılamak amacıyla metin madenciliği teknikleri
kullanılmaktadır. İşletmeler içlerinde önemli bilgi bulunduran çok sayıda metinsel veri
tabanları oluşturmaktadır (Quillo-Espino vd., 2018). Metin madenciliğinin temel amacı bilgi
çıkarmaktadır. Bu amaca ek olarak, bir dizi yapılandırılmamış metni yapılandırılmış metinlere
dönüştürerek hızlı ve güvenilir analiz yapılmasını sağlamaktadır (Quillo-Espino vd., 2018).
2.1. Veri Seti
Araştırmanın kapsamını Hürriyet gazetesinin web sitesinde “E-Nabız” ile ilgili yer alan
haberler oluşturmaktadır. Haberlere Hürriyet gazetesinin arama butonuna “E-Nabız” kelimesi
yazılarak 08.07.2022 tarihinde ulaşılmıştır. Verilerin elde edilmesinde web kazıma yönetimi
kullanılmış ve 448 habere ulaşılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, 90 haberin e-nabız ile
ilgisi olmadığı ve eksik çekilen haberlerin yer aldığı belirlenmiş ve bu haberler kapsam dışında
bırakılmıştır.
Web kazıma, web üzerinde istenilen içeriklerin sistematik bir şekilde çıkarılması ve
birleştirilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Web robotu olarak bilinen yazılım aracısı
insanları taklit ederek web sunucuları ile web geçişlerini sağlamaktadır. Robot istenilen web
sitelerine adım adım erişerek ilgili verileri bulmakta ve çıkarmak için ayrıştırmaktadır.
Ayrıştıran verileri istenilen formatta yapılandırarak kayıt etmektedir (Glez-Peña vd., 2014).
Kısaca web kazıma, zaman alıcı olan manuel bilgi çıkarma ve düzenleme sürecini otomatik
olarak gerçekleştirmektedir. Böylelikle web sayfalarından istenilen verilerin toplanmasını,
istenilen formata dönüştürülmesini ve istenilen alanda saklanmasını kolaylaştırmaktadır
(Nigam ve Biswas, 2021).
2.2. Verilerin Analizi
Araştırmada Python yazılım dili kullanılmıştır. E-nabız ile ilgili haberlerin başlık, özet ve içerik
bölümlerinin terim frekansları oluşturulmuştur. Bölümlerde yaygın kullanılan kelimelerin
görselleştirilmesi için kelime bulutları kullanılmıştır. Haberlerin yıllara göre dağılımı grafik
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haline getirilmiştir. Duygu analizi ile birlikte haberlerin başlık, özet ve içerik açısından olumlu,
olumsuz ya da nötr olma durumları incelenmiştir. Duygu durumlarının belirlenmesinde açık
kaynak kodlu SentiTurkNet (STN) kütüphanesi kullanılmıştır.
Veri ön işleme süreçlerinde, noktalama işaretleri ve karakterler silinmiş, sayısal ifadeler
kaldırılmış ve bütün metinler küçük harfe dönüştürülmüştür. Stop Words yani durak kelimeleri
(örneğin; edat, zamir ve bağlaç gibi kelimeler), metin içerisinden temizlenmiştir. Diğer bir adım
olan doğal dil işleme sürecinde açık kaynak kodlu Zemberek Kütüphanesi’nden
yararlanılmıştır.
2.3. Sınırlılıklar
Araştırmanın kapsamını sadece Hürriyet gazetesinin oluşturması çalışmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır. Ayrıca gazetede sadece web sitesinde kayıtlı bulunan haberlerin çekilmesi,
web sitesine kayıtlı olmayan ve basılı olan haberlerin yer almaması çalışmanın diğer sınırlığı
olarak belirlenmiştir.
3. BULGULAR
E-nabız ile ilgili haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerine ilişkin metinlerin terim frekansları
oluşturulmuş ve kelime bulutları ile görselleştirilmiştir. Haberlerin yıllara göre dağılımları
belirlenmiş ve grafik ile görselleştirilmiştir. Ayrıca haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerine
ilişkin duygu durumlarını belirlemek için sözcük tabanlı duygu analizi kullanılmıştır.

Şekil 1. Başlıklara İlişkin Kelime Bulutu
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E-nabız ile ilgili haberlerin başlıklarına ilişkin kelime bulutu Şekil 1’de gösterilmektedir. Başlık
bölümünde en yaygın kullanılan kelimeler sırası ile “aşı”, “randevu”, “sağlık”, “sonuç” ve
“ekran” olarak ilk beşte yer almaktadır. Özet bölümünde yaygın olarak kullanılan ilk beş kelime
ise “aşı”, “sağlık”, “üzeri”, “randevu” ve “sonuç” kelimeleridir (Şekil 2).

Şekil 3. İçeriklere İlişkin Kelime Bulutu
Haberlerin içerik bölümüne ilişkin kelime bulutu Şekil 3’te belirtilmektedir. İçerik bölümü
analizi sonucunda “aşı”, “sağlık”, “sistem”, “üzeri” ve “randevu” kelimelerinin yaygın olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir.

Grafik 1. E-Nabız Haberlerinin Zaman Grafiği
E-nabız haberlerinin tarihsel olarak dağılımı Grafik 1’de sunulmuştur. Haberlerin dağılımı
2015- 2022 yılları arasında olduğu görülmekte ve en fazla haber sayısının 2021 yılında (%
54.75) olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 1. Haberlerin Başlık, Özet ve İçeriklerine İlişkin Duygu Analizi
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Negatif

n
36

%
10.05
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51
244

14.24
68.16

Nötr
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4
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1.12
88.83

Nötr
Pozitif

333

93,02

Toplam

358

100.0

Toplam

358

100.0

Toplam

358

100.0

E-nabız haberlerinin başlık, özet ve içerik bölümlerinin duygu analizi sonuçları Çizelge 1’de
gösterilmektedir. Genel olarak, başlık (% 68.16), özet (%88.83) ve içerik (%93.02)
bölümlerinde yaygın olarak pozitif haberlerin olduğu görülmektedir. Bölümler bazında
bakıldığında ise pozitif haber yapılarının en çok içerik bölümünde (%93.02) ile yer aldığı,
negatif ve nötr haber yapılarının en çok başlık bölümünde (%17.60; %14.24) yer aldığı tespit
edilmiştir.

4. SONUÇ
Medyada yer alan haberler okuyucuları etkileyebildiği gibi bilgilendirebilmektedir. Bu çalışma
ile birlikte hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar için önemli bir veri kaynağı olan enabız

uygulamasının

medyadaki

yansımasının

incelemesi

hedeflenmiştir.

Hürriyet

gazetesinden elde edilen e-nabız ile ilgili haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerinde en
yaygın kullanılan kelimeler tespit edilmiştir. Bütün bölümlerde en yaygın kullanılan ve ortak
olan kelimelerin “aşı”, “sağlık” ve “randevu” olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda COVID-19
salgın hastalığı ile aşı randevularının e-nabız sisteminden alınması e-nabız sisteminin medyada
daha fazla yer almasını sağladığı görülmüştür. Nitekim haberlerin yıllara göre dağılımlarına
bakıldığında, haber sayılarının en çok 2020 ve 2021 yıllarında yer aldığı tespit edilmiştir.
Yıllar özelinde bakıldığında, yapılan haber sayısının 2017 yılından itibaren düzenli bir şekilde
artış gösterdiği görülmüştür. Özellikle bireyler için önemli bir bilgi kaynağı olarak görülen
kaliteli haberlerin sayısının artırılması hayati önem taşımaktadır. Örneğin, Öncü ve diğerleri
(2021) tarafından yapılan çalışmada, e-nabızın Türkiye'de COVID-19 salgını sırasında
vatandaşlara yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun dışında, e-nabız ile ilgili altı çizilmesi
gereken bir diğer husus ise, bireylerin uygulama hakkında bilgi düzeyleridir. Örneğin, Yeşiltaş
(2018) tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların yaklaşık olarak %63’ü e-nabız
uygulamasından haberinin olmadığını belirtmiştir.
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Haberler bireylerin davranışlarını ve psikolojik durumlarını etkileyebilmektedir. Örneğin,
Hindistan’da yapılan çalışmada katılımcılarda COVID-19 ile ilgili olumlu haberin olumsuz
duyguları azalttığına, olumsuz haberlerin ise dayanaklılık ve olumlu duyguları azalttığına dair
kanıtlar sunmuştur (Giri ve Maurya, 2021). Benzer bir şekilde, bu çalışmada da haberlerin
duygu durumları değerlendirilmiştir. Duygu analizi sonucunda bütün bölümlerde (başlık, özet
ve içerik) pozitif haberlere daha fazla yer verildiği belirlenmiştir. Başlık bölümünde %68.16,
özet bölümünde %88.83 ve içerik bölümünde %93.02 haberin pozitif olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, medyada yer alan haberler bireyleri etkileyebilmekte ve davranışlarını
şekillendirebilmektedir. Bu noktada, haberlerde en çok nerelere vurgu yapıldığının ve duygu
durumlarının ne olduğunun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan, büyük
verilerin manuel analizi zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, otomatik ve verimli bir şekilde
uygulanan bilgisayar tabanlı yöntemler tercih edilmektedir (Taj vd., 2019). Bu doğrultuda,
yapılan bu çalışmada metin madenciliği yöntemi kullanılmış ve manuel içerik analizlerinde
karşılaşılan öznel olma sorunsalını minimum düzeye çekmek hedeflenmiştir.
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ƏDƏBİYYAT TƏLİMİNDƏ PRAKTİK MƏŞĞƏLƏLƏRİN ROLU
THE ROLE OF PRACTICAL EXERCISES
IN LITERATURE TEACHING
Bilal Həsənli
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-6964-0546
Nazilə Abdullazadə
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178

ÖZƏT. Müasir dövrdə sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların müntəzəm yenilənməsini
tələb edir. Bu isə təhsil sistemində yeni yanaşmalara, təhsilverənlərin ixtisasa dərindən
yiyələnməsinə, səriştənin inkişafına, öyrənmə prosesinin keyfiyyətinə tələbatı artırır.
Son illərdə müəllimlərin əlavə təhsili sahəsində modul- kredit sisteminə əsaslanan, rəqabət
mühiti yaradan, stimullaşdırma və karyera inkişafını nəzərə alan yeni modelin tətbiqinə
başlanmış, fəal-interaktiv təlim texnologiyaları təcrübədən keçirilmişdir. Təhsilin inkişafında
mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir.
Gələcək ədəbiyyat müəllimlərinin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi müasir mərhələdə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin təhsil siyasəti təlim-tərbiyə proseslərinin
demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi prinsiplərinin həyata keçirilməsini tələb edir.
Yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçid gələcək ədəbiyyat müəlliminin hazırlanması
sistemində dəyişiklikləri zəruri edir.
Gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə yeni yanaşmanı tətbiq edən yaradıcı müəllimin formalaşdırılması
ali məktəbdə ədəbiyyat tədrisi metodikasında başlıca vəzifə kimi qarşıda durur. Yaradıcı
müəllimin formalaşdırılması üçün praktik məşğələlərin təşkili yeni tələblərə uyğunlaşdırılmalı,
müasir təlim texnologiyalarından istifadəyə geniş yer verilməlidir. Məşğələlərdə interaktiv
təlim metodlarının geniş tətbiq olunduğu praktik işin təşkili, müasir dərs modellərinin
öyrənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Praktik məşğələlərdə gələcək müəllimlərin müasir nəzəri bilikləri tətbiq etməsi, onlarda
ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə peşə bacarıqları formalaşdırılması təmin edilməlidir. Bu
məşğələlər praktik məsələləri, müəllim-şagird əməkdaşlığına əsaslanan prosesin qanunauyğunluqlarının, müasir ədəbiyyat dərslərində təlim metodları, forma və üsulları, yeni təlim
texnologiyaları, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi, ədəbiyyat dərsliklərinin
təhlili və s. öyrənilməsini nəzərdə tutur.
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Praktik məşğələlərin düzgün təşkili nəticəsində tələbələr məşğələlərdə, mühüm metodik
problemlər üzrə müzakirələrdə fəallıq və müstəqillik nümayiş etdirirlər. Bu prosesdə gələcək
ədəbiyyat müəllimlərində tədqiqatçılıq bacarıqları inkişaf etdirilir, onlar pedaqoji prosesə
yaradıcı yanaşmaq vərdişlərinə yiyələnir, qabaqcıl təcrübə nümunələrini, ədəbiyyat
müəlliminin fəaliyyətinin özünəməxsus cəhətlərini öyrənirlər. Praktikum zamanı tələbələr daha
çox müstəqil olur, tapşırığa yaradıcı yanaşırlar.
Açar sözlər: ədəbiyyat təlimi, innovasiya, yaradıcılıq, praktik məşğələ.
SUMMARY. In modern times, rapid technological progress requires regular updating of
knowledge and skills. This increases the demand for new approaches in the education system,
in-depth mastery of educator qualifications, competence development and learning process
quality.
In recent years, a new model based on the module-credit system has been implemented in the
field of teacher additional education, creating a competitive environment while taking
stimulation and career development into account and active interactive training technologies
have been tested. The experience of countries that have made significant progress in education
development shows that modern, active-interactive training methods based on information and
communication technologies that develop creative thinking and take into account the individual
characteristics of the student produce better results.
Improving the professional training of future literature teachers is critical at this time. Our state's
educational policy necessitates the application of principles of democratization and
humanization of educational processes. The transition from the school of memory to the school
of thinking necessitates changes in the future literature teacher's training system.
The formation of a creative teacher who applies a new approach to the education of the young
generation is the main task in the methodology of teaching literature in higher schools. The
organization of practical exercises for the formation of a creative teacher should be adapted to
new requirements, and the use of modern training technologies should be given ample space.
The organization of practical work in which interactive learning methods are widely used in the
classes, and the study of modern lesson models should be in the center of attention.
It should be ensured that future teachers apply modern theoretical knowledge in practical
exercises, and develop professional skills in the methodology of teaching literature. These
exercises include practical issues, regularities of the process based on teacher-student
cooperation, teaching methods, forms and methods in modern literature classes, new teaching
technologies, ensuring intra-disciplinary and interdisciplinary integration, analysis of literature
textbooks, etc. implies learning.
As a result of proper organization of practical exercises, students demonstrate activity and
independence in exercises and discussions on important methodical problems. In this process,
future literature teachers develop research skills, develop habits of creative approach to the
pedagogical process, learn examples of advanced practice and learn the unique aspects of the
literature teacher's activity. Students become more independent and approach the task creatively
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during the practicum.
Key words: literature training, innovation, creativity, practical training.
GİRİŞ. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası təhsil sahəsində
insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını
tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin
formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi,
təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını,
təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı
olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir.
Strategiyada qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq,
şəxsə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional
əsasları, infrastrukturu və insan resursları inkişaf etdirilməlidir. Təhsil prosesində əldə olunan
bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin
layiqli üzvü olması üçün lazımi şərait yaradır, onu biliyi və etik davranışı sayəsində örnək ola
biləcək həmkara, nümunəvi vətəndaşa çevirir [15].
Strategiyada qeyd edildiyi kimi, son 30-40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və
modernləşmə nəticəsində praktiki bilik və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter
daşıyan təhsil öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun
formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi
önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli
tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin
nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha
effektli xidmət göstərir. Bu baxımdan ali pedaqoji təhsildə müasir məktəbin cari və gələcək
tələbləri əsas götürülməlidir.
Strategiyada həmçinin təhsil sisteminin başlıca vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir:
– ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək;
– məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan
hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və
yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
– milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq;
– sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və əlavə təhsili təmin etmək,
təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq [15].
Bu baxımdan müasir mərhələdə ölkəmizin təhsil sistemi qarşısında duran strateji vəzifə təlimtərbiyə prosesinin müasirləşdirilməsidir. Müasirləşdirmə, ilk növbədə, qabaqcıl
texnologiyaların, elmi-pedaqojii nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiyaların təlim prosesinə
uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün prioritet istiqamət gənc nəslin müasir bilik və
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bacarıqlara yiyələnməsi, nəticə etibarilə ölkədə insan kapitalının inkişafının təmin edilməsidir.
Təhsilin məzmunu və metodikasında yeni yanaşmaların ön planda durduğu bir mərhələdə
ədəbiyyatın tədrisi metodikasının qarşısında duran başlıca vəzifə müəllimin öz peşə
fəaliyyətinin ən xarakterik növləri, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı səriştələrə
yiyələnməsinə nail olmaqdır. Bu mənada praktik məşğələlərin rolu böyükdür.
Praktik məşğələlərdə ədəbiyyatın tədrisi metodikasının praktik məsələləri üzrə sistemli
biliklərin, yeni dərs modellərinin, müasir texnologiyaların təcrübədə tətbiqi üzrə zəruri
bacarıqlar formalaşdırılır, məktəbdə söz sənəti nümunələrinin kurikulumun tələblərinə uyğun
olaraq, mənimsədilməsi yolları, metodikası öyrədilir.
Praktik məşğələlərdə qarşıya qoyulan başlıca vəzifələr gələcək müəllimlərə müasir dərsin
təşkili, gündəlik dərs planlarının hazırlanması üzrə aşağıdakı bacarıqların formalaşdırılmasına
nail olmaqdır:
1. Mövzu ilə bağlı orijinal formanın seçilməsı, fərdi, cütlər, qruplar üzrə və kollektiv işin
uzlaşdırılması;
2. Mövzu ilə əlaqədar ədəbi, mənəvi-estetik problemin müəyyən edilməsi və həlli prosesinə
şagirdlərin fəal cəlbi;
3. Dərsdə müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının,həssas ünsiyyətin, emosional, işgüzar
mühitin yaradılması;
4. Ədəbiyyat fənninin səciyyəsinə, təlim materialına uyğun yeni təlim texnologiyalarından,
interaktiv təlim metodlarından məqsədyönlü istifadə;
5. Tədris olunan mövzunun dərs prosesində mənimsədilməsi;
6. Ədəbiyyat dərsində təhsil, tərbiyə və inkişaf vəzifələrinin qarşılıqlı əlaqədə həyata
keçirilməsi, mövzu ilə bağlı şagirdlərə müvafiq həyati bacarıqların aşılanması;
7. Şagirdlərə fərdi yanaşmanın, onların idrak fəallığının, müstəqillik və təşəbbüskarlığının
təmin edilməsi;
8. Təlim vaxtının optimal bölüşdürülməsi;
9. Əyanilikdən məqsədyönlü istifadə olunması;
10. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi;
11. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın yaradılması;
12. Şagirdlərin ədəbi bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün çevik formalardan istifadə
olunması.
Praktik məşğələlərdə tələbələrin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün müsahibə, təqdimatların
müzakirəsi, müasir dərs planı, konkret təlim mövzuları üzrə sual və tapşırıq, test nümunələrinin
hazırlanması və müzakirəsi, müstəqil işlərin (məruzə, referat) icrası və qiymətləndirilməsi kimi
nəzarət formalarından istifadə olunmalıdır.
Ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə seminar və praktik məşğələlər təlimin digər təşkili
formalarından fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Seminarın mövzusu məşğələdən xeyli əvvəl
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tələbələrə bildirilir. Fənnin müvafiq mövzusu, hissəsi üzrə ümumiləşdirici mövzu müəllim
tərəfindən problem şəklində müəyyənləşdirilir və tələbələrə elan edilir. Seminarın mövzu üzrə
planı dəqiqləşdirilir, problem formasında ifadə olunur.
Müəllim hər mövzu üzrə bütün tələbələr üçün zəruri olan ədəbiyyatı, eləcə də əlavə ədəbiyyatı
tövsiyə edir. Tələbələrə seminar üzrə təlimat verilir, mənbələrlə iş, qeydlər götürülməsi,
məşğələlərin təşkili və s. məsələlərlə bağlı izahat verilir. Seminarlarda şagirdlərin fikir
mübadiləsi, diskussiya üçün şərait yaradılır.
Seminarda mövzu, problem üzrə müzakirələr ümumiləşdirilir və nəticə çıxarılır. Müəllim
seminar məşğələsini yekunlaşdırarkən tələbələrin mənbələr üzərində necə işlədiklərinə, çıxış
və təqdimatlarına, müzakirələrdə fəallığına, öz mülahizələrini əsaslandırmasına münasibət
bildirir, zəruri tövsiyələr verir, qiymətləndirmə aparır.
Praktik məşğələlər fənn üzrə seminarları təkrar etmir, tələbələrin metodik bilik və bacarıqlarını
praktik iş üzrə məşğələlərdə tətbiq etmələrinə, dərinləşdirmələrinə, pedaqoji ustalığın
formalaşmasına imkan yaradır. Əgər seminar ilk növbədə nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi
üçün keçilirsə, praktik məşğələlər fərqli məqsəd izləyir. İnteraktiv və inteqrativ səciyyə daşıyan
praktik məşğələlər tələbələrdə konkret praktik bacarıqların möhkəmləndirilməsinə və
inkişafına istiqamətlənmişdir. Praktik məşğələlərdə tələbələr nəzəri bilikləri tətbiq etməklə
dərsə hazırlıq prosesində görüləcək işləri, dərsin təşkili metodikasını öyrənirlər.
Praktik məşğələlərdə metodik bacarıqların aşılanmasına yönəlmiş tapşırıqlar sistemindən
istifadə olunmalıdır. Tələbələr tərəfindən dərsin mövzusu, məqsədlərinin (alt standartlar və
təlim nəticələrinin) düzgün müəyyənləşdirilməsi, dərsə hazırlıq dövründə didaktik materialların
(sual və tapşırıqlardan ibarət iş vərəqləri, əyani vəsaitlər, cədvəllər və s.) hazırlanması diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır. Nəticə etibarilə tələbələr müstəqil şəkildə dərs nümunələri
işləməyi, yaradıcı tapşırıq nümunələrini təqdim etməyi bacarmalı, təqdimatların müzakirəsində
fəal iştirak etməlidirlər.
Praktikum tapşırıqlarını tələbələr fərdi, cütlük və qruplar şəklində yerinə yetirirlər. “Praktikum”
anlayışına aşağıdakı iş növləri daxildir:
− ədəbiyyat dərslərinin planlaşdırılması (illik və gündəlik plan tərtibi); − ədəbiyyat dərslərinin
müxtəlif növləri üzrə gündəlik plan nümunələrinin hazırlanması;
− məzmun xətləri və standartların tətbiqinə dair sual və tapşırıqlar sisteminin hazırlanması;
− nəqli, təsvir, təhlil, müqayisə xarakterli mətn (inşa, esse, məruzə, məqalə) nümunələri
hazırlanması;
− ədəbiyyat dərslərində kompüter texnologiyasının, interaktiv metodların və müxtəlif iş
formalarının, əyani vasitələrin tətbiqi üzrə nümunələrin hazırlanması;
− şagird nailiyyətlərinin fərdi, qrup üzrə qiymətləndirmə, eləcə də şagirdlərin
özünüqiymətləndirməsi üzrə praktik nümunələrin (standartlar − təlim nəticələri −
qiymətləndirmə meyarları və səviyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən sxemlərin)
hazırlanması.
Praktikum üzrə məşğələlərdə ədəbiyyat təlimində yeni texnologiyalardan istifadə (əməkdaşlıqla
(kollektiv) təlim texno logiyası, layihələr metodu ilə təlim texnologiyası, modul üzrə təlim
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texnologiyası) imkanlarının reallaşdırılması, tələbələrin fəndaxili və fənlərarası inteqrativ,
interaktiv təlimin təşkili xüsusiyyətləri, interaktiv təlimin mərhələləri, iş formalarının gündəlik
dərs planlarında əks etdirilməsi üzrə bacarıqlara yiyələnməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Bu baxımdan təlim prosesində aşağıdakı interaktiv təlim metodlarından müntəzəm və əlaqəli
istifadə, onların tətbiqinə dair sual və tapşırıq nümunələri hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir:
− Beyin həmləsi metodları (Beyin həmləsi və ya Əqli hücum, BİBÖ, Auksion, Şaxələndirmə,
Anlayışın müəyyənləşdirilməsi, Söz assosiasiyaları, Sinektika);
− Müzakirə metodları (diskussiya, debat (çarpaz müza- kirə), müzakirə xəritəsi, klassik dialoq,
(Sokrat dialoqu), akvarium);
− Rollu oyun metodları (rollu oyun, modelləşdirmə, səhnələşdirmə);
− Təqdimat metodları (təqdimat, esse);
− Tədqiqatın aparılması (problemin həlli, konkret hadisənin araşdırılması (Keys metodu), Venn
diaqramı, Layihələrin hazırlanması, müsahibə, Qərarlar ağacı, ideyalar xalısı).
Bədii əsərlərin məzmununun öyrənilməsi üzrə praktik məşğələlərdə müxtəlif oxu
strategiyalarından istifadə olunması məqsədəuyğundur: səsli və səssiz oxu, dərinləşdirilmiş oxu,
qeydlər aparmaqla oxu, işarələyərək oxu, proqnozlaşdırılmış oxu, fasiləli oxu, ikihissəli
gündəlik və s. istifadə olunması məqsədəuyğundur.
Praktik məşğələlərdə qazanıan bacarıqlar nəticəsində
− təhsilalanlar orta ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat müəllimi kimi peşə fəaliyyətinə
hazırlaşdırılır;
− təhsilalanlarda ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənni üzrə praktik bacarıqlar formalaşdırılır;
− fənnin məzmununu təşkil edən materiallarla ətraflı tanış olmaq, qənaətlərini həm şifahi, həm
də yazılı olaraq aydın, anlaşıqlı ifadə etmək bacarığına yiyələnirlər.
Praktik məşğələlərin düzgün təşkili nəticəsində tələbələr məşğələlərdə, mühüm metodik
problemlər üzrə müzakirələrdə fəallıq və müstəqillik nümayiş etdirirlər. Bu prosesdə gələcək
ədəbiyyat müəllimlərində tədqiqatçılıq bacarıqları inkişaf etdirilir, onlar pedaqoji prosesə
yaradıcı yanaşmaq vərdişlərinə yiyələnir, qabaqcıl təcrübə nümunələrini, ədəbiyyat müəlliminin
fəaliyyətinin özünəməxsus cəhətlərini öyrənirlər. Tələbələrin metodik bacarıqlara yiyələnməsi
gələcək pedaqoji fəaliyyətin uğurla keçirilməsini təmin edir.
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ÖZET
Felsefe tarihi filozofların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin özel biçimlerine şahit olmuştur.
Hiç şüphesiz bunlardan biri, Hegel’in Spinoza’yla kurduğu eleştirel ilişkidir. Hegel neredeyse
her kitabında Spinoza’ya yaptığı atıflarla ona olan ilgisini ısrarla vurgular. Bu çalışma söz
konusu ilginin temelinde yatan felsefi problematiğe odaklanmaktadır.
Spinoza tarihin gördüğü en olumlamacı filozoflardandır. Deleuze başta olmak üzere birçok
çağdaş filozof, Spinoza felsefesinin bu yönüne işaret eder. Oysa Hegel için durum bu kadar
basit değildir. Hegel’e göre olumsuzlamadan yalıtılmış saf olumlamanın yarattığı felsefi
problemler vardır.
Hegel, Spinoza’nın felsefi sistemi için kritik önemdeki bir argümana atıf yaparak, Spinozacı
olumlamanın

eleştirisini

yapar.

Argüman,

Spinoza’nın

bir

arkadaşıyla

felsefi

mektuplaşmalarında kullandığı bir aksiyomdur: “Omnis determinatio est negatio”. Türkçeye
“tüm belirlemeler olumsuzlamadır” şeklinde çevrilebilecek aksiyom, Hegel-Spinoza
geriliminin başat unsurlarından birisidir.
Hegel, omnis determinatio est negatio argümanı üzerinden Spinoza’ya bazı eleştiriler yöneltir.
Bunlardan ilki, aksiyomun mantıksal işleyişindeki ilerleyişe Spinoza’nın sadık kalmamış
olmasıdır. Spinoza bu hatayı yapmamış olsaydı, aksiyomun zorunlu sonucu olan olumluolumsuz diyalektiğini fark edebilecekti. İkinci olarak, onun bu diyalektik karşıtlığı görmemesi,
mutlağı/Tanrı’yı tin değil de töz olarak vasıflandırmasına sebep oldu. Bu ise mutlağın
özneliğini ortadan kaldırarak Tanrı’yı kişi olmaktan çıkarmak anlamına geliyordu. Son olarak,
Spinoza tüm bu çıkarımları yaparken usu değil düşünsel etkinliğin zayıf bir kuvveti olan anlağı
seçti. Hegel’e göre Spinoza’nın özellikle Ethica kitabındaki töz/Tanrı hakkındaki düşünceleri
insan anlağının çıkarımlarıdır. Anlak ise ontolojik prensibin esası olan diyalektiği kavrayabilme
kapasitesinde değildir. Dolayısıyla Spinoza felsefesinde Tanrı’nın ya da tözün kişi olarak
görülememesinin sebebi anlağın kavrayamayacağı bir meselede kullanılmış olmasıdır.
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Hegel’in çeşitli yerlerde ısrarla tekrar ettiği bu eleştirilerin düşünsel anlamda kıymeti ve
zayıflıkları nelerdir? Bu çalışma, söz konusu eleştirileri farklı açılardan değerlendirerek, her iki
filozof arasındaki düşünsel gerilimi anlamaya odaklanır.
Anahtar Kelimeler: Töz, Tanrı, Spinoza, Hegel, Diyalektik

HEGEL'S CRITICISM OF SPINOZA: GOD AS SUBSTANCE
ABSTRACT
The history of philosophy has witnessed special forms of relations among philosophers.
Undoubtedly, one of theme is Hegel's critical relationship with Spinoza. Hegel emphasizes his
interest in Spinoza, with references to him in almost every book. This study focuses on the
philosophical problematic underlying this interest.
Spinoza is one of the most affirming philosophers ever seen history. Many contemporary
philosophers, especially Deleuze, point to this aspect of Spinoza's philosophy. However, for
Hegel, the situation is not so simple. According to Hegel, there are philosophical problems
created by pure affirmation isolated from negation.
Hegel criticizes Spinoza's affirmation by referring to an argument that is critical to Spinoza's
philosophical system. The argument is an axiom that Spinoza uses in his philosophical
correspondence with a friend: “Omnis determinatio est negatio”. The axiom, which can be
translated into Turkish as "all determinations are negation", is one of the dominant elements of
the Hegel-Spinoza tension.
Hegel directs three criticisms to Spinoza through the argument omnis determinatio est negatio.
The first of theme is that Spinoza did not remain faithful to the progress in the logical operation
of the axiom. If Spinoza had not made this mistake, he would have been able to realize the
positive-negative dialectic, which is the obligatory consequence of the axiom. Second, his
failure to see dialectical contrast led him to characterize the Absolute/God as substance, not
geist. This meant depersonalizing God by removing the subjectivity of the Absolute. Third,
while making all these inferences, Spinoza chose the intellect, which is a weak force of
intellectual activity, rather than reason. According to Hegel, Spinoza's thoughts on
substance/God, especially in the book Ethics, are the implications of the human intelligence.
The understanding, on the other hand, is not in the capacity to grasping the dialectic, which is
the basis of the ontological principle. Therefore, the most important reason why God or
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substance cannot be seen as a person in Spinoza's philosophy is that it is used in an issue that
cannot be comprehended by the intelligence.
What are the intellectual values and weaknesses of these criticisms, which Hegel insistently
repeats in various places? This study focuses on understanding the intellectual tension between
both philosophers by evaluating these criticisms from different perspectives.
Keywords: Substance, God, Spinoza, Hegel, Dialectic

GİRİŞ
Felsefeyle ilgilenen birçok insan için Spinoza, sükûnet ve huzuru temsil eder. Tüm
eserlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak temas ettiği hayatın en güzel şekilde nasıl
yaşanacağıyla ilgili soru, filozofun temsil ettiği bu sükûnetin ifadesidir (Fransez, 2004: 91).
Spinoza, hayat üzerine bilgeliği bilişsel bir etkinlik olarak görmez. Aksine, “Anlama Yetisini
Düzeltilmesi Üzerine” adlı eserinde yazdıkları, onun esas arayışlarının ne kadar farklı olduğunu
gösterir: “İnsanların en üstün iyi saydığı şeyler şu üç başlıkta özetlenebilir: Servet, itibar ve
duyusal haz. Zihin bu üçüyle öylesine çelinmiş durumdadır ki, başka herhangi bir iyiyi
düşünmekten bütünüyle acizdir”(Spinoza, 2015a: 40). Spinoza bu üç şeyi, iyiyi engelleyeceğini
düşündüğü için çekinmeden dışlar. Öyle ki zihin çelici bu şeylere karşı tetikte kalabilmek için,
yüzüğüne “tedbirli ol” anlamına gelen “caute” kelimesini işletmiştir.
Peki, zihinlerdeki Spinoza imgesinin bu durumu, onun yaşamının gerçekliğiyle uyuşur mu?
Bu soruya olumlu bir cevap vermek zordur. Spinoza genç yaşından itibaren düşünsel ve pratik
anlamda gerilimli bir hayat yaşar. Yahudi cemaatinden dışlanmasından, felsefi düşüncelerinden
dolayı aldığı yoğun eleştirilere kadar birçok şey, zor geçen bir hayatın özeti gibidir (Fransez,
2004: 81-82).
Zihinlerdeki Spinoza imgesi ve yaşananlar arasındaki çelişkinin kaynağı, kanaatimizce
Spinoza felsefesi hakkındaki genellemelerdir. Servet, itibar ve duyusal hazza karşı düşünceleri
ve özellikle Ethica’nın soyut metafiziksel yapısı, çoğu zaman Spinoza’yı bir keşiş gibi
resmeder. Oysa kısa bir otobiyografik inceleme, filozofun sosyalleşmeye olan yoğun ilgisini
göstermeye yetecektir. O, yaşamdan kendisini yalıtarak felsefe yapan filozoflardan değildir.
Aforozundan sonra dahi cemaatin üyesi olan yakın dostlarıyla fikirlerini paylaşmaya devam
eder. Tüm riskleri göze alarak gelen kötü niyetli mektuplara cevap verir.
Spinoza’nın felsefesini analize başlamadan önce böyle bir girişin sebebi, filozofun düşünce
ve yaşamı arasındaki ilişkinin uyumunu göstermek içindir. Spinoza için felsefe bilişsel bir silah
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değil, bir yaşam biçimidir (Scruton, 2002: 9). Buradaki anahtar kelime yaşamdır. Etrafındaki
hemen hemen herkesin hayatla hesaplaştığı bir dönemde, Spinoza yaşamı olumlayan bir felsefe
yaratır. Ethica’nın ana kavramlarından “neşe”, filozofun hayata karşı duyarlılığının özeti
gibidir.
Spinoza’nın felsefesi çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Hegel’in eleştirisi bunlardan biridir. O,
Spinoza’nın töz felsefesini olumsuzlamayı yadsıyan yönüyle sıkı bir eleştiriye tabi tutar.
Hegel’göre olumuzlamanın reddi, tözün özneliğinin reddi demektir. Spinoza felsefesinde töz,
aynı zamanda Tanrı anlamında kullandığı için bu Tanrı’nın özneliğini/kişiliğini yok saymak
olacaktır.
Çalışma ilk bölümde Spinoza’nın Tanrı ve töz kavramlarının ilişkisini inceler. İkinci
bölümde ise Spinoza’nın töz kavramına Hegel’in yaptığı itirazları ele alarak, bu itirazların güçlü
ve zayıf taraflarını görmeye çalışır.
1. SPİNOZA’NIN TANRISI
Tanrı kavramı, felsefe tarihinin en problematik kavramlarından birisidir. Ancak kavram,
hiçbir tarihte on yedinci yüzyılda olduğu kadar filozofları meşgul etmemiştir (Deleuze, 2000:
83). Dönemin düşünsel atmosferini belirleyen Descartes, Spinoza, Leibniz’in felsefeleri
Tanrısal argümanlarla doludur. Bu durumun sebebi olarak çoğunlukla, dinsel baskının düşünce
ve sanat üzerindeki etkisi gösterilir. Bu bakış açısına göre, başlarına gelebilecek kötü
sonuçlardan çekindikleri için, filozof ve sanatçılar dinsel argümanlarla çatışmaktan uzak
durmuşlardır. Bazı açılardan kabul edilebilir bu görüş bir genellemenin taşıyabileceği tüm
zayıflıklara sahiptir. Aynı yüzyılda dinin bilime sunduğu katkıları öne çıkaran görüşler de
mevcuttur (Bumin, 1996: 34-35).
Deleuze’ün tarihsel bu durum hakkındaki yorumu dikkat çekicidir. Ona göre dönemin
filozof ve sanatçıları, korktukları için Tanrı kavramında ısrar etmezler. Deleuze’a göre konu
daha çok düşünsel ve sanatsal yaratıcılıkta Tanrı kavramının sağladığı imkânlarla ilgilidir. O
çağda Tanrı kavramı, sanatçıyı klasik kalıplardan özgürleştirecek en önemli ögeydi. Sanatçılar
insan ve diğer varlıklarla yapamayacağı sayısız şeyi, Tanrı kavramının sağladığı soyutlukta
gerçekleştirebilmekteydiler. Deleuze bu durumu şöyle anlatır:
“Ressamlar biçimleri özgürleştirmek, biçimleri artık bir resimlemeyle hiçbir
ilişkilerinin bulunmadığı noktaya kadar itmek için Tanrıdan faydalanmışlardı.
Biçimler zincirlerinden boşanmışlardı. Bir tür Sabbat ayinine, çok saf bir dansa
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atıyorlardı; çizgiler ve renkler gerçeğe benzeme, kesinlik, herhangi bir şeyi
andırma gibi bütün zorunluluklardan kurtuluyorlardı” (Deleuze, 2000: 85).
Felsefede de aynı durum, kavramları klasikleşmiş tanımlarından kurtarma noktasında
gerçekleşmiştir (Deleuze, 2000: 85).
Konu hakkındaki yorumlar nasıl olursa olsun eldeki gerçek, Spinoza başta olmak üzere
on yedinci yüzyıl filozoflarının, Tanrı’yla yoğun bir şekilde uğraşmış olduklarıdır. Çalışmanın
özgün çerçevesine sadık kalarak Spinoza’nın Tanrı görüşüne bakıldığında, filozofun kavramı
inceleyişindeki bazı farklılıklar dikkat çeker. Örneğin ikisi de Tanrı ve tanrısal içeriklerle dolu
Tractatus ve Ethica’nın, konuyu inceleme yöntemleri birbirinden ayrıdır. Hatta Ethica’da
durum daha da karmaşıklaşır; çünkü Spinoza, aynı kitabın içinde Tanrı kavramını iki farklı
yöntem kullanarak inceler. Ethica, geometrik yöntemle tanımlar, aksiyomlar, önermeler
kullanılarak yazılmış ilginç bir kitaptır. Bu kitapta Tanrı kavramı, tanım ve önermelerden
yapılan çıkarımlarla geometrik sınırların içinde tartışılır. Ancak aynı kitabın açıklayıcı
notlarında, geometrik yönteme başvurmaksızın bağımsız bir tartışma yapılır. Bu haliyle Ethica,
farklı iki yöntem kullanılarak yazılmış tek bir kitaptır.
Spinoza’nın Tanrı kavramını inceleyiş biçimindeki bu farklılıklar, okuyucu için konunu
anlaşılmada bir engel olarak görülebilir. Ancak, öncelikli olarak filozofun Tanrı kavramıyla
neyi kastetmediği anlaşılırsa problem önemli ölçüde giderilecektir. Spinoza’nın Tanrısı
Baker’in tarifiyle “ezeli-ebedi, bitimsiz bir üretim kudretidir; her şeyin kendisinden çıkabildiği
bir varoluşun sonsuz akışıdır” (Baker, 2021). Dolayısıyla öncelikli olarak bilinmesi gereken
şey, Ethica’nın Tanrı’sının kitlelerin Tanrısı olmadığıdır. “Spinoza’ya göre yığınların Tanrısı,
gerçek Tanrı değildir” (Hünler, 2003: 12).
Spinoza, Tanrı fikrinin ne olduğunu açıkça ortaya koyabilmek için, halk inançlarındaki
Tanrı tasavvurunun önyargılarla dolu kökenlerini ifşayla işe başlar. Filozofa göre söz konusu
önyargıların temel özelliği, insan merkezci bir karakterde olmalarıdır. İnsanlar çoğunlukla dış
dünyayı kendilerine benzeterek anlama eğilimindedir. Spinoza, rasyonel sınamalara alışkın
olmayan bir aklın, bir yığın önyargıya sahip olacağını söyler. Filozofa göre sağlıklı bir Tanrı
tasavvuru için, aklın kılavuzluğunda bu önyargılardan kurtulmak gerekir. Spinoza insan
merkezci bakış açısının yarattığı önyargıya, Ethica’nın ilk bölümünün ekinde şöyle bir örnek
verir:
“Burada ele alacağım tüm önyargılar yalnızca tek bir nokta üzerine, insanların
genellikle Doğadaki tüm şeylerin tıpkı kendileri gibi belli bir erek uğruna
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davrandığını sanmaları üzerine dayandığı için ve giderek Tanrının kendisinin
bile tüm şeyleri belli bir ereğe yönelttiğini güvenle ileri sürdükleri için (çünkü
Tanrının tüm şeyleri insan için ve insanı ise ona tapsın diye yarattığını
söylerler), her şeyden önce bunu irdeleyeceğim” (Spinoza: 2009, 43).
Doğaya yüklenen böylesi bir amaçlılık Spinoza için tehlikelidir. Spinoza’ya göre inanç
sistemlerinin çoğunda kabul görmüş bu önyargılar, gerçek anlamda bir Tanrı’ya ulaşmada
sorun teşkil ederler.
Spinoza, Tanrı hakkında oluşmuş genel fikirlerin tuzağına düşmeden, sağlam ve
güvenilir bir yoldan ilerleyebilmek için geometrik yönteme başvurur (Taşkın, 2020). Yöntemin
temel prensibi, mutlak bir ilkeden hareketle çıkarıma dayalı rasyonel ilerleyiştir. Spinoza’nın
her şeyi kendisinden çıkaracağı mutlak, varlığını kendisinden alan tözdür. Ethica’nın 1-16
önermelerinin arası töz kuramı hakkındadır. Burada genel bir yanlışa düşmemek için,
Deleuze’ün dikkat çektiği bir noktaya değinmek yerinde olacaktır.
Deleuze göre, Spinoza’nın Tanrı-töz özdeşliği üzerine yapılmış yorumlar tartışmalıdır.
Sanılanın aksine Spinoza, hem Anlama Yetisinin Düzeltilmesi’nde hem de Ethica’da Tanrı’yla
başlangıç yapmaktan kaçınır. Deleuze’a göre Spinoza, “Ethica’da tüm sıfatlar tarafından
oluşturulmuş töz olarak Tanrıya ulaşmak için şu ya da bu tözsel sıfattan hareket eder.
Böylelikle, olabildiğince hızlı bir biçimde Tanrıya varır, her şeye rağmen dokuz önerme
gerektiren bu kısa yolu kendisi icat eder” (Deleuze, 2011: 117). Sadece “Kısa İncelemeler”de
başlangıç doğrudan Tanrı’yladır (Deleuze, 2011: 117). Ancak burada da Tanrı, töz olarak değil,
doğa olarak vardır. Deleuze, bu tür farklılıkları bir çelişki ya da tutarsızlık olarak görmez.
Filozofa göre bu durum, “hem Anlama Yetisinin Düzeltilmesi’nde hem de Ethica’da
Spinoza’nın nihai yönteminin tam tamına parçasıdır” (Deleuze, 2011: 118).
Tanrı-töz ilişkisinin Spinoza felsefesindeki gelişimine kısaca değindikten sonra, tözün
Ethica’da nasıl analiz edildiğine bakmak yerinde olacaktır. Ethica’nın ilk sekiz maddesi
tanımlardan oluşur ve Spinoza ilk kez, üçüncü tanımda töz terimini kullanılır. Buna göre töz,
“kendinde olan ve kendisi yoluyla kavranabilen” şeydir (Spinoza, 2009: 9). Bu tanım
Ethica’nın birinci tanımının devamı niteliğindedir. İlk tanımda töz kullanılmaksızın, “causam
sui”/kendinin nedeni kavramının iç bileşiği açığa çıkarılır. Buna göre causam sui, özü varoluşu
içeren kavramsal bir zorunluluğun ifadesidir. Spinoza’ya göre causam sui, ancak varlığı
durumunda kavranabilir, yokluğu düşünülebilen bir şey causam sui olamaz (Spinoza, 2009: 9).
Spinoza için kendinin nedeni olarak düşünülebilecek tek varlık tözdür. Varoluşu için kendinden
başka bir şeye ihtiyaç duymayan töz, bu niteliğiyle diğer tüm var olanlardan yapısal anlamda
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farklıdır. Tözün dışında var olan her şey, ancak töz aracılığıyla açıklanabilir. Töz bölünemez,
sonsuz, başka bir şey tarafından üretilemeyen, zorunlu varlıktır (Spinoza, 2009: 19).
Spinoza, Ethica’nın altıncı tanımında tözü Tanrı’yla özdeşleştirir. “Tanrı ile saltık
olarak sonsuz Varlığı, eş deyişle, her biri bengi ve sonsuz özü anlatan sonsuz yüklemden oluşan
tözü anlıyorum” (Spinoza, 2009: 9). Tanrı ve töz arasında kurulan bu bağıntılar, tözün
yüklemleri hakkındaki tanımlar ve önermelerle geliştirilir. Spinoza’ya göre töz, sonsuz
yüklemleri kapsar ya da Tanrı’nın sonsuz yüklemleri vardır. Her biri kendi doğasına sahip bu
yüklemler, Tanrı’nın özünü meydana getirirler. Spinoza’nın yüklem tanımı şu şekildedir:
“Anlağın tözde onun özünü oluşturuyor olarak algıladığı şeyi anlıyorum” (Spinoza, 2009: 9).
Nitelik ve nicelik bakımından sonsuz yüklemlerin sadece ikisi insan için bilginin konusudur.
İnsan, tözün ya da Tanrı’nın sonsuz yüklemlerinden sadece düşünce ve uzam yüklemini
bilebilir (Hünler, 2003: 13).
Spinoza’nın töz ontolojisinde yüklemlerden sonra gelen üçüncü faz, moduslardır. Bu
felsefede töz dışındaki her şey yüklem ya da modustur. Modus, yüklemden farklı olarak kendi
doğasına sahip değildir. Bir modus başka bir şeyde olabilen ve ancak başka bir şey yardımıyla
kavranabilen varlıktır. Bunlar mutlak tözün kipleri, tavırlarıdır. Modusun tanımı Ethica’nın
beşinci önermesinde şu şekilde verilir: “Kip ile tözün değişikliklerini ya da kendisinin de onun
yoluyla kavranacağı başka bir şeyde olanı anlıyorum” (Spinoza: 2009: 9). Bu tanıma göre kip,
Tanrı tarafından kapsanan ancak kendisi Tanrı olmayan şeydir. Başka bir ifadeyle Tanrı her
şeydedir ancak O, her şey değildir; çünkü O’nun dışındakilerin varlığı zorunlu değil, imkân
dâhilindedir.
Ethica ilk on beş önermeden sonra nedensellik problemi üzerine yönelir. Spinoza’nın
nedensellik fikri, bir yanıyla makul, diğer yanıyla düşünsel alışkanlıkları zorlayıcı çift kutuplu
bir karakterdedir. Makul yan, töz ya da Tanrı’nın ilk neden olmasıdır. Zorlayıcı yan ise bu
fikirde mündemiç panteist kökendir.

Nedensellik fikri Aristoteles’ten bu yana Batı

düşüncesinin gündemini her zaman meşgul etmiştir. Her şeyin kendisine dayandığı bir ilk neden
tartışması, Batı kültürü için yeni değildir. Ancak Spinoza’daki haliyle, evrenin içkin prensibi
olarak ilk neden fikri oldukça yenidir (Fransez, 2004: 145). Spinoza’da töz, var olanların dışsal
değil, özsel/içkin nedenidir (Spinoza, 2015b: 48). Tözün dışında var olduğu düşünülen her şey,
ayını tözün tavırları, modusları, tezahürleridir. Spinoza, töz ve moduslar arasındaki bu ilişkiyi
anlatmak için iki kavram icat eder: “Natura Naturans” ve “Natura Naturata”. Natura
Naturans, Türkçe’deki karşılığıyla Doğalaştıran Doğa, Tanrı/töz/doğa ve yüklemlerdir. Natura
Naturata/Doğalaştırılan Doğa ise geri kalan şeylerdir (Spinoza, 2015b: 62-63). Bu ilişkide
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klasik felsefe tarihinde karşılaşılan öz-yanılsama ikiliği yoktur. Natura Naturans karşısında
moduslar, mağara duvarına yansıyan bir gölge değil, tözün kendini ifade ediş biçimleridir.
Töz-moduslar ilişkisindeki bir diğer zorluk, Tanrı’nın moduslarla ilişkisindeki
determinist işleyiş hakkındadır. Spinoza determinist ontolojinin en büyük kuramcılarındandır
(Taşkın, 2020). Sıkı determinist örüntü, onun dizgesinin her yerinde hissedilir. Töz-modus
ilişkisi için de bu durum aynıyla geçerlidir. Determinist sistem, Spinoza’nın yaşadığı çağda
kabul görmüş, reddi için büyük çabalara ihtiyaç duyulan bir sistemdi. Ancak Spinoza’nın
fiziksel olaylarda makul görülen bu ilişkiye Tanrı’yı dâhil etmesi, oldukça kışkırtıcıydı.
Geleneksel dinsel bilincin hâkim olduğu toplumlarda Tanrı, kendisini sınırlayıcı her türden
nedenin üstünde özgür tek varlıktır. Tanrı’nın arzusu tüm varlık alanında sınırlandırılmaksızın
eyler. Ancak Spinoza, Tanrı dahi olsa böyle bir özgürlüğü kabul etmez. Ona göre bu tür fikirler,
yukarıda izah edildiği gibi irrasyonel çıkarımlarla biçimlendirilmiş önyargılarla doludur.
Filozofa göre Tanrı’da diğer varlıklar gibi nedensel zorunluluklarla koşulludur. Tanrısal
özgürlük, Tanrı’nın varlık nedenini kendisinden alıyor olmasının dışında başka bir anlama
sahip değildir (Scruton, 2002: 59).
Spinoza’nın Tanrı düşüncesinin töz kavramlarıyla ilişkisini ortaya koyduktan sonra,
çalışmanın ikinci aşamasına geçmek yerinde olacaktır. Bu aşamada Spinoza’nın töz, özne,
mutlak ve Tanrı kavramları arasında kurduğu ilişkilere Hegel’in yaptığı eleştiriler
incelenecektir.
2. HEGEL’İN SPİNOZA ELEŞTİRİSİ
Hegel’in Spinoza’ya ilgisinde özel bir yan vardır. Bu ilgilinin bir yansıması olarak
neredeyse bütün Hegel külliyatında Spinoza kendisine yer bulur. Söz konusu kitaplarda
Spinoza’ya dair ilk izlenim katı bir eleştiridir. Ancak geniş kapsamlı bir inceleme, HegelSpinoza ilişkisinde sıradan bir eleştirinin ötesine geçen karmaşık yanları açığa çıkarır.
İki filozof arasındaki ilişkinin önemiyle ilgili olarak söylenmesi gereken ilk şey; 17.
yüzyıl felsefesinin bıraktığı metafizik mirasın, 19.yüzyılda Hegel tarafından ihyası üzerine
olabilir. 18. yüzyılın maddeci Aydınlanma düşüncesi metafiziğin bir tür sonuydu. Descartes’la
başlayıp Spinoza, Leibniz gibi filozofların katkılarıyla son halini alan 17. yüzyıl metafiziği,
yeniden eski görkemine kavuşabilmek için Hegel’i beklemek zorunda kaldı (Bozkurt, 2014:
19). Kendi başına bu kökensel bağ bile, Hegel-Spinoza ilişkisinin değerini anlamak için
yeterlidir. Bu bağ akılda tutulduğu takdirde, Hegel’in Spinoza analizlerindeki derinlik çok daha
iyi anlaşılabilecektir.
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Hegel’in Spinoza’a analizleri merkezi bir tema etrafında toplanır. Bunun için Hegel,
genelden özele doğru ilerleyen bir analiz yöntemi tercih eder. Merkezi temaya yaklaşımın en
uzağında, Spinoza’nın Tanrı inancının kısa bir değerlendirmesi vardır. Filozof dini inanç gibi
bireysel alana ait bir konuda uzun boylu bir tartışmadan kaçınmış olsa gerek, konuyu hızlıca
geçer. Ancak Spinoza için çok kez kullanılan ateizm yakıştırmasına Hegel’in söyleyeceği
birkaç şey yine de vardır.
Hegel’e göre aksi yöndeki tüm iddialara rağmen Spinoza ateist bir filozof değildir. Onun
felsefesi, Tanrı’yı yok saymak bir yana, var olan tek gerçeklik olarak kabul eder (Hegel, 2004:
123,245). Ayrıca Spinoza’nın Tanrı kavramıyla ne anladığını sorgulayarak, buradan ateizm
suçlamasına gitmek yanlıştır. Hegel’e göre böyle bir şey, tüm felsefe ve dinler tarihini mutlak
kriterler altında ölçme ve yargılama anlamına gelir ki, bu kabul edilemez. Hegel için bu
tartışmada daha kıymetli olan şey, Spinoza felsefesindeki panteizm ve akozmizm arasındaki
geçişliliği anlamaktır. Hegel’e göre Tanrı ya da töz dışında tüm gerçekliği yadsıdığı için
Spinoza’nın felsefesi akozmik bir felsefedir. Dolayısıyla Spinoza’ya atfedilen panteist sıfatı
yanlıştır. Ancak bu felsefe tam da akozmizmi nedeniyle panteist bir felsefedir (Hegel, 2004:
245).
Birçok insan için dinsel açıdan büyük önem arz eden bu konu, Hegel’e göre daha derin
bir felsefi problemle ilgilidir. Filozofa göre söz konusu problemin altında Spinoza’nın tüm
felsefesini biçimlendiren töz kavramının yanlış kullanımı yatar. Ateizm, akozmizm, panteizm
gibi karşıt düşünceler arasında kurulan yanlış ilişkiler bu hatanın bir devamıdır. Hegel bu
durumu şöyle özetler: “Felsefe tarihinde töz karşımıza Spinoza felsefesinin ilkesi olarak çıkar.
Ünlü olduğu denli de kötü ünlü olan bu felsefenin imlem ve değerine ilişkin olarak Spinoza’nın
zamanından bu yana büyük yanlış anlamalar doğmuş ve üzerinde ileri geri pek çok şey
söylenmiştir” (Hegel, 2004: 244).
2.a) Hegel’in Spinoza’nın Töz Kavramını Eleştirisi
"Mutlak/ide” kavramı, Hegel’in felsefesinin en temel kavramlarındandır; çünkü bu
kavram, onun bütün yapıtlarında anlatmaya çalıştığı “Hakikat”, “Gerçeklik”, “Tanrı”, “Bütün”
gibi diğer temel kavramlarla aynı anlama gelir (Bozkurt, 2014: 13). Filozofa göre mutlak
bütündür (Compleston, 2010: 18). “Felsefenin biricik işi, ideyi ya da mutlağı kavramaktır”
(Türkyılmaz, 2011).
Hegel’in mutlak kavramı, onun Spinoza eleştirisinin de başlangıcında durur. Spinoza’ya
göre mutlak gerçeklik tözdür. Kendi kendinin nedeni olan töz, yukarıda değinildiği gibi yüklem
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ve modusların da kaynağıdır. Hegel’e göre tözün mutlak yerine kullanımı hatalıdır; çünkü bu
haliyle mutlak, öznelliğinden soyulmuş, tözdeki katılığı içine hapsolmuştur (Hegel, 2008: 411).
Aşağıda görüleceği gibi Spinoza’nın tözü, öznelliğe kapalı devimsiz bir mutlaktır. Hegel, bu
özelliğiyle Spinoza’nın tözünün Doğunun “birci” tasavvurundan etkilendiğini söyler. Filozofa
göre ne de olsa Spinoza Doğu kökenli bir Yahudi’dir. Hegel bu durumu şöyle aktarır:
“Yahudiler, ne iseler, Bir yoluyla öyledirler ve bu yolla öznenin kendi için hiçbir özgürlüğü
yoktur” (Hegel: 2006, 150). Oysa Hegel için mutlak, varlığı başkasına bağlı olmayan, kendi
kendisini nesne alan saf bir öznedir.
Hegel, Spinoza’nın töz ve mutlak arasında kurmuş olduğu ilişkiyi, Parmenides’in
varlık-mutlak ilişkisine benzetir. Felsefe tarihinde varlığın mutlak olarak ilk kullanımı
Eleatikler’le olmuştur. Özellikle yalnızca varlık kabul edip yokluğu reddettiği için oluşu
yadsıyan Parmenides, bu akımın en önemli isimlerindendir (Hegel: 2008, 61). Hegel’e göre
varlık dışındaki her şeyin olumsuzlanmasına dayanan bu düşünce, yüzyıllar sonra Spinoza
felsefesinde yeniden ortaya çıkmıştır. Hegel konuyu şu şekilde değerlendirir:
“Parmenides sıkı sıkıya Varlığa sarılmıştı ve aynı zamanda Yokluk için onun
hiçbir biçimde var olmadığını söylemede en tutarlı olan oydu; yalnızca Varlık
vardır. Varlık böyle bütünüyle kendi için alındığında belirsiz olandır, öyleyse
başkası ile hiçbir bağıntısı yoktur; buna göre öyle görünür ki, bu başlangıçtan,
bu başlangıcın kendisinden, daha öte hiçbir ilerleme yapılamaz ve bir ilerleme
ancak dışarıdan yabancı bir şeyin ona bağlanmasıyla olabilir. İlerleme, e.d.
Varlığın Yokluk ile aynı olması, böylelikle bir ikinci, saltık başlangıç olarak
görünür - bir geçiş ki, kendi içindir ve Varlığa dışarıdan eklenmiştir. Eğer
Varlığın bir belirliliği olsaydı hiçbir biçimde saltık başlangıç olmazdı; o zaman
bir başkasına bağımlı olur ve dolaysız olmaz, başlangıç olmazdı. Ama eğer
belirsiz ve böylelikle gerçek başlangıç ise, o zaman onun da onu bir başkasına
iletebilecek hiçbir şeyi yoktur, aynı zamanda sondur. Ondan bir şeyin çıkması
tıpkı ona bir şeyin girmesi denli olanaksızdır; Parmenides'te olduğu gibi
Spinoza'da

da

Varlıktan

ya

da

saltık

Tözden

olumsuza,

sonluya

ilerlenemez”(Hegel, 2008: 70).
Hegel, Spinoza felsefesindeki bu hata için çeşitli nedenler gösterir. Bunlardan ilki, bu
düşünceye egemen olan “anlakçı” bakıştır. Hegel’e göre Spinoza’da yüklem, düşünce, uzam
ve kipler, insan düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Söz konusu ayrımlaşmaların
kaynağı, kendisi de bir kip olan anlaktır. Hegel için burada önemli problemler vardır. Filozofa
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göre Spinoza’nın töz, yüklem, kip şeklindeki sıralaması, töze dışsal bir şekilde insan anlağı
tarafından belirlenmiştir. Bu ontolojik açılım, tözün kendi iç deviminden kaynaklanmaz; zira
Spinozacı töz devimsizdir. Tözün öznellikten yoksunluğu nedeniyle burada anlatılan ontolojik
devim, gerçek bir devim değil, insan anlağının dışarıdan bir betimidir.
Anlak probleminin önemini daha yakından kavramak için, filozofun konu üzerine
yazdığı bazı pasajlara bakmak yerinde olacaktır? Hegel’e göre düşünce, farklı yönlerde işleyen
kuvvetlere sahiptir. Bunlardan biri olan anlak, dünyasal yaşamın pratik kaygılarını anlamak için
özel bir kuvvettir. Somut deneyim dünyası karşıtlıklardan meydana gelir. Anlak, söz konusu
karşıtlıkları özdeşlik yasası çerçevesinde tanımlayarak, dünyayı birbirleriyle sentezlenemez
tözsellikler olarak vasıflandırır (Compleston, 2010: 22). Hegel için bu durum dünyasal
yaşamını pratik işleyişi açısından bir yere kadar zorunludur; çünkü “bilgiyi ilgilendiren ilk şey
önünde bulunan nesneleri belirli ayrımları içinde yakalamak ve böylece doğanın irdelenişinde
örneği özdekleri, kuvvetleri, türleri vb. ayırt etmek ve bu yalıtılmışlıklarında kendileri için
saptamaktır” (Hegel, 2004: 152).
Anlağın yaşamın olağan akışına adaptasyonda faydalı bu işlevleri, mutlağın yaşamını
bilme, ona uygun hareket etme söz konusu olduğunda yeterli midir? Hegel’in bu soruya cevabı
hayırdır; çünkü anlak genel olarak olumsuzlamadır. Şeylerin varlığını yalın özdeşliklerinde
gören anlak, özdeşlik karşısındaki tüm belirlenimleri sınır olarak tanımlar. Her sınır, aynı
zamanda söz konusu şeyin başka bir şey tarafından olumsuzlanmasının ifadesidir (Hegel, 2004:
121). Anlak, yerine getirdiği bu işlevle kendi gücünün de sınırına ulaşmış olur. Hegel’e göre
anlağın düşünsel rolünün bu noktadan daha ileriye taşınmaması gerekir (Hegel, 2004: 153).
Fakat Spinoza felsefesinde de görüldüğü gibi bu çoğu zaman gerçekleştirilemez.
Tüm bu özellikleriyle anlak, mutlağı kendi saf özdeşliğine indirgediğinde, geri kalan
her şey mutlağın ilgisinin dışına düşen kipsel yapılara dönüşür. Hegel’e göre bu ontolojik
yadsımayı ortadan kaldırmak için, mutlağa anlak tarafından izafe edilmiş dışsal nitelendirmeler
ayıklanmalıdır. Bunun için, mutlağın öznel devimini bu devimin içsel ilerleyişine sadık kalarak
takip edecek bir yönteme ihtiyaç duyulur. Bu yöntem ise meşhur diyalektik yöntemdir (Hegel
2008: 39). Şimdi söz konusu yöntem çerçevesinde, Spinoza-Hegel ilişkisindeki gerilimin farklı
bir boyutunu görmeye çalışalım.
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2.b) Hegel’in Spinoza’nın “Olmis Determinasyo es Negastion” Aksiyomunu
Kullanımını Eleştirisi
Hegel’e göre felsefenin temel uğraşı, mutlağın öznel gelişimini takip etmektir. Mutlak,
devimsiz bir töz değil, belirli bir ereğe doğru gelişmekte olan tamamlanma sürecidir. Hegel
“Tinin Fenomenolojisi”nde mutlağın ontolojisini şöyle anlatır:
“Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi gelişimi yoluyla kendini tamamlayan
özdür. Saltık üzerine söylenmesi gerek onun özsel sonuç olduğu, gerçekte ne ise
ancak erekte de o olduğudur ve doğası, yani edimsel ve gerçek, özne ve
kendisinin kendiliğinden oluş süreci olmak, işte bunda yatar” (Hegel, 1986: 31).
Tinin Fenomenolojisi’ndeki bu tanım, Hegel felsefesinde mutlağın özne oluşunu
açıklar. Tanıma göre mutlak//Tanrı, nesnesi yine kendisi olan bir öznedir. Bu bir çelişki ya da
tutarsızlık mıdır? Hegel’e göre bu bir çelişkidir ancak çelişkide tutarsız bir şey yoktur; çünkü
çelişki, varlığın devimini sağlayan esastır. O, Spinoza felsefesinin önemini bu çelişkiyi keşifte
bulur. Spinoza her ne kadar kendisi fark edememişse de söz konusu keşfiyle, felsefe tarihinin
en önemli işlerinde birini başarmıştır. Peki, bu keşif süreci nasıl gerçekleşmiştir?
Hegel, Spinoza’nın töz felsefesini inşa ederken önemli bir aksiyomu kendisine referans
aldığını söyler. Hegel’in kaynak göstermeden kitaplarında atıf yaptığı bu aksiyoma,
Spinoza’nın temel eserlerinde rastlanmaz. Aksiyom, Spinoza’nın arkadaşı Jarig Jelles’e
1674’de yazdığı bir mektupta kullanılmıştır ve şu şekildedir: “Omnis determinatio est negatio”
(Spinoza, www.earlymoderntexts.com,2022). Türkçeye “tüm belirlenimler olumsuzlamadır”,
şeklinde çevrilebilecek aksiyom, Hegel’e göre Spinoza’nın göremediği hakikatiyle, varlıktaki
diyalektik işleyişi en güzel şekilde dile getirir (Hegel, 2008: 410).
Hegel, omnis determinatio est negatio aksiyomunun geçtiği her yerde konu üzerine
coşkulu bir şekilde yazar. Neredeyse nevrotik denilebilecek bu coşku, tüm bir Spinoza
felsefesini eksik bir felsefe olarak yargılayacak kadar güçlüdür. Filozofa göre Spinoza, keşfine
sadık kalıp düşüncenin olağan ilerleyişini takip etmiş olsaydı, varlıktaki diyalektik işleyişi
görebilecekti. Ancak o, anlağı esas alarak belirlenimleri olumsuzlamada takılıp kaldı. Oysa
yapması gereken şey, süreci katedip aksiyomun işaret ettiği üçüncü aşamaya ulaşmaktı.
Olumsuzlamanın olumsuluğuna ulaşacağı bu aşama, ona ontolojik yapının hakikatini
gösterecekti (Macherey, 2013: 139). Hegel’e göre durumun aksi yönde gelişiminde Spinoza
üzerindeki Doğu düşüncesinin etkisi yadsınamaz. Her ne gerekçeyle olursa olsun Spinoza
tarafından olumsuzlamanın reddi, mutlağın özneliğinin reddinin yolunu açmıştır (Hegel, 2008:
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122). Bu ise, Tanrı’nın kişiliğinin yok sayılmasına uzanan anlamıyla Hegel’in kabul edebileceği
bir düşünce değildir.
Hegel’e göre bu hatalardan korunabilmek için izlenmesi gereken yol basittir. Spinoza,
mutlağı töz olarak açıklamadan önce, onun kendinde ne olduğuna bakmış olsaydı her şey farklı
olacaktı. Bir kavramın kendinde ne olduğuna bakmak ne demektir? Hegel için bu soruya
verilecek cevap, felsefi tutarlık açısından oldukça önemlidir. Hegel’e göre sıradan bilinç,
kendisine tanıdık gelen duyusal ve tinsel araçlarla işler. Bu araçların ürettiği bilgi, şeylerin
eğretilemelerle çevrelenmiş tasarımlarıdır. Oysa filozofa göre bir kavram hakkında gerçek bilgi
için, öncelikle kavramın kendi özdeşliğine dönmek gerekir (Hegel, 2004: 53-54). Bu temel
prensibe göre kavram, ilkin üzerine izafe edilmiş tüm tasarımlardan soyulur. Örneğin mutlak
nedir sorusunun cevabı, bu durumda mutlağın ancak kendisi olduğudur.
Hegel, bir kavramın kendine dönmesinde onun olumsuzlamayla olan zorunlu ilişkisine
dikkat çeker. Örneğin mutlağın tasarımlardan kurtulup, kendine geri dönmesi, üzerine
eklemlenen belirlenimlerin olumsuzlanmasıyla ilgilidir. Spinoza’nın omnis determinatio est
negatio aksiyomunun değeri, bu olumsuzlamayı açığa çıkarmasında gizlidir. Ancak açığa çıkan
olumsuzlama, önemli bir şeyi daha gerçekleştirir. Olumsuzlamayla saflığına ulaşılan kavram,
kendi yokluğuyla karşılaşır. Bu yalınlık durumu, kavramın kendi iç olumsuzluğudur; çünkü en
saf haliyle kavram, aynı zamanda en boş kavramdır (Melamed, 181). Spinoza tüm belirlenimler
olumsuzlamadır aksiyomuna sadık kalmış olsaydı, mutlağın bu iç olumsuzluğuna ulaşacaktı.
Ancak mutlağa ya da Tanrı’ya olumsuzluğu izafe etmemek adına, tüm belirlenimleri yok
sayması onu yanılttı.
Hegel’in Spinoza eleştirisinin fazla cüretkâr oluğuyla ilgili Yitzhak Y. Melamed’in
iddiaları ilgi çekicidir. Melamed, konuyu incelediği çalışmasında, Hegel’in omnis determinatio
est negatio yorumunu çeşitli açılardan eksik bulur. Bunlardan ilki, Spinoza’nın söz konusu
aksiyomdaki diyalektik özü göremediğiyle ilgili Hegelci yoruma itirazdır. Melamed’e göre
Spinoza’a, bir tür basiretsizlik sebebiyle aksiyomun işaret ettiği diyalektik prensibi kaçırmış
değildir. Aksine, felsefesinin temelindeki bazı metafizik ilkeler bu konuda Spinoza’nın Hegel
gibi düşünmesine izin vermez. Örneğin Spinoza’ya göre grameri temel alarak metafizik
yapmak olanaksızdır; çünkü bazı metafizik kavramlar, örneğin “sonsuzluk”, gramer
özelliğinden dolayı her zaman olumsuzluk ekiyle kullanılır. Bu kavramlar, imgelenemeyen
sadece aklın düşünebildiği adlardır ve genel olarak olumsuz ekler alırlar. Spinoza’ya göre
metafizik kavramaların gramer yapılarındaki bu durum ciddi problemlere neden olur. Örneğin
kendisine olumsuzluğun atfedilemeyeceği Tanrı, olumsuzluk ekiyle kullanılan sonsuzlukla
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nasıl açıklanacaktır. Dolayısıyla filozofa göre, düşüncede yarattığı tutarsızlıklar nedeniyle
gramerin sınırları içinde kalarak metafizik yapabilmek olanaksızdır (Melamed, 190).
Melamed’in Hegel’in eleştirisine karşı geliştirdiği bir diğer itiraz kanaatimizce daha
kayda değerdir; çünkü bu itiraz, Hegel’in Spinozacı düşünce üzerindeki hedefinin doğrudan
kalbine yönelir: Olumsuzlama. Melamed, Spinoza’nın “conatus” prensibini inceleyerek, bu
prensibin Spinoza’yı Hegel’e karşı koruduğunu söyler; koruma varlığın kendi kendini
olumsuzlaması fikrine karşıdır (Melamed, 193).
Spinoza’da conatus, bir şeyin varlığını sürdürmek için sarf ettiği “çaba” anlamında
kullanılır. Devimi için zamansal bir kısıtlamaya tabi olmayan conatus için Spinoza, Ethica’nın
üçüncü bölümünün 6,7 ve 8. önermelerinde şunları söyler:
“6-Her şey, kendinde olduğu ölçüde, kendi varlığında sürmeye çabalar. 7- Her
şeyin kendi varlığında sürmeye çalışma çabası şeyin kendisinin edimsel özünden
başka bir şey değildir. 8- Her şeyin kendi varlığında sürmeye çabalamasını
sağlayan çaba sonlu ama belirsiz bir zamanı içerir” (Spinoza: 2009, 115-116).
Spinoza’nın son önermenin ispatı için aynı sayfada yazdığı şu cümleler, conatusun kendini
olumsuzlama fikrine karşı nasıl bir prensip olduğunu gösterir niteliktedir.
“Eğer bu çaba şeyin süresini belirleyen sınırlı bir zamanı içerseydi, o zaman
yalnızca şeyin var olmasını sağlayan o güçten, şeyin o sınırlı zamandan sonra
var olamayacağı ama yok olması gerektiği sonucu çıkardı; ama bu saçmadır;
öyleyse bir şeyin var olmasını sağlayan çaba belirli bir zaman içermez; ama
tersine (bölüm 3, ön. 4), eğer şey hiçbir dışsal neden tarafından yok edilmezse,
şimdi var olmasını sağlayan aynı güç yoluyla her zaman var olmayı
sürdürecektir; öyleyse bu çaba belirsiz bir zamanı içerir” (Spinoza: 2009, 116).
Sıralanan tüm bu anlamlarıyla conatus; varlığın kendi sınırlamasını engelleyen genel bir
prensiptir. Başka bir ifadeyle bu prensip, varlığın kendini olumsuzlamasının Spinozacı reddi
anlamına gelir. Durum böyle olduğunda ise Hegel ve Spinoza arasındaki gerilim başka bir boyut
kazanır. Spinoza’nın diyalektik zorunluluğu göremediğiyle ilgili Hegelci suçlama, conatus
prensibi karşısında haksız bir suçlama olarak düşünülebilir. Buna göre Spinoza, bir ihmal
sonucu ya da bir tür basiretsizlikle diyalektik zorunluluğu fark edememiş değildir. Aksine o,
sadık bir şekilde bağlı olduğu bir prensip gereği varlığın kendini olumsuzlamasını reddetmiştir.
Dolayısıyla mutlak/Tanrı/töz Spinoza’da bir yanılgının sonucu olarak öznellikten yoksun
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bırakılmıştır. Aksine, filozofun kendisine sadık bir şekilde bağlı olduğu metafizik bir prensip
onu böyle düşünmeye zorlamıştır.
Hegel-Spinoza arasındaki gerilim bir gün gelip de taraflardan biri lehine çözülecek
midir? Yoksa bu tartışmanın değeri başka bir yerde mi aranmalıdır? Kanaatimizce Hegel’in
felsefe tarihine miras bıraktığı bu problem, nihai bir çözüm aramaktan ziyade, düşüncenin kendi
iç devimine sunduğu katkılar sebebiyle kıymetlidir. Problem halen felsefeyle ilgilenenleri
düşünmeye zorlamakta, konuya farklı cephelerden yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmektedir.
Dolayısıyla düşünsel tarafgirlikten azade, üretken yönünün fark ederek bu tartışmaya dikkat
kesilmek, gerilimin gerçek kıymetini anlama adına daha faydalı olacaktır.
SONUÇ
Hegel’in Spinoza felsefesi üzerine düşünceleri felsefe tarihi açısından özel bir öneme
sahiptir. Filozof, külliyatının neredeyse her yerinde Spinoza’yla ısrarcı bir ilişki kurar. İlk
bakışta klasik bir eleştiri gibi görünen bu ilişkiler, gerçekte sığ eleştirinin ötesindedir. Hegel
için Spinoza, tüm yanlışlarına rağmen felsefenin büyük mimarlarındadır.
Hegel’in Spinoza felsefesine eleştirilerini temel olarak birkaç başlık altında toplamak
mümkündür. Bunlarda ilki töz kavramının Spinoza tarafından yanlış anlaşıldığıyla ilgili
eleştiridir. Spinoza’da kendinin nedeni anlamanda töz tek ve asıl varlıktır. Devimsiz,
bölünemez ve sonsuz bu töz, insan anlağının sadece ikisini bilebildiği sonsuzca yüklemlere
sahiptir. Töz ve yüklemin dışında ise varlıkları başka varlıklara bağlı geçici moduslar vardır.
Hegel’in insan anlağına yaptığı atıf, onun Spinoza eleştirisinin diğer önemli duraklarından
birisidir. Hegel için anlak, Tanrı hakkındaki gerçekliği gösterecek bir bilgi kaynağı niteliğinde
değildir.
Hegel’e göre Spinoza’da tözün mutlakla özdeşleştirilmiş olması büyük bir hatadır.
Tözün bu kullanımı, mutlağın ya da Tanrı’nın özneliğini geçersiz kılar. Özne olmayan bir Tanrı
ise Hegel’e göre Tanrı olarak vasıflandırılamaz.
Hegel, Spinoza’nın mektuplarında kullandığı bir aksiyoma atıf yaparak töz eleştirisini
temellendirir. Bu aksiyom, Türkçeye tüm belirlenimler olumsuzlamadır şeklinde çevrilebilecek
omnis determinatio est negatio aksiyomudur. Hegel’e göre Spinoza, varlıktaki diyalektik
işleyişin önemli ispatlarından olan bu aksiyomu yanlış yorumlamıştır. Bunun sonucu olarak o,
töz kavramını öznelikten yoksun bırakır. Spinoza bunu, aksiyomda ortaya koyulan olumsuzu
reddetme adına belirlenimleri yok sayarak yapar. Bu hata sebebiyle onun tözü belirlenimsiz,
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devimsiz, gelişimsiz bir tözdür. Oysa Spinoza, aksiyomu doğru kavramış ve olumsuzu,
dolayısıyla belirlenimleri yok saymamış olsaydı durum başka olacaktı.
Hegel için belirlenimlerin olumsuzluğu mutlağın kendi iç olumsuzluğudur. Bu haliyle
mutlak, Spinoza’nın tözünden farklı olarak yalın olumluluk değil, olumlu ve olumsuzun içkin
ilişkisidir. Hegel bunu mutlağın ya da Tanrı’nın kendini nesne edinebilen özneliğinin delili
olarak öne sürer. Bu durumda Tanrı, Spinoza’nın bilinçsiz, devimsiz, tözünün aksine kendini
nesne edinen, kendini düşünen özne olur.
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ İFADƏLİ OXUNUN ƏHƏMİYYƏTİ
Aytən Heybətova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

0000-0001-5338-7550
Açar sözlər: ədəbiyyat, intonasiya, tədris, ifadəli oxu, şagird
Keywords: literature, intonation, education, expressive reading, pupil
Timofeev və Venqrovun rəhbərliyi ilə çap olunan “Ədəbiyyat terminləri lüğəti”ndə
“ifadəli oxu” termini danışıq tərzi, sözlərin tələffüz xarakteri, səsin yüksəldilməsi və
alçaldılmasının növbələşməsi ilə müəyyən edilən insan nitqinin tonu, vurğunun gücü, nitqin
tempi, pauzalar və s. intonasiya ifadə etməsi kimi şərh olunur. Orta ümumtəhsil məktəblərinin
bütün siniflərində keçirilən oxu dərslərində mətnin intonasiya tələblərinə uyğun oxunması
ifadəli oxunun əsasını təşkil edir. Burada tətbiq olunan fənn kurikulumunda uşaqların ifadəli
oxu qabiliyyətinə malik olmasına xüsusi diqqət göstərilməsi, bu siniflərdə oxu ilə bağlı
tələblərin həyata keçirilməsinə ehtiyac yaradır.
Oxu sənəti hələ qədim zamanlardan formalaşmış bir elm olmuş, eradan əvvəlki dövrdə
Yunanıstanda formalaşmışdır. Eramızdan əvvəl Babilistanda, Misirdə, Çində, Hindistanda və
başqa bir çox ölkələrdə məşhur natiqlər yetişmişdir. Lakin natiqlik elminin vətəni Yunanıstan
sayılır, çünki o bir elm kimi Yunanıstanda meydana gəlmiş, inkişaf etmişdir. Qədim
Yunanıstanda iqtisadiyyatda baş verən irəliləyiş, ictimai-siyasi mübarizələr və elmi tərəqqi
ilə bağlı Afinada bu sənətin inkişaf rüşeymləri görünür. Buranı idarə edənlər öz fikirlərini
müdafiə etmək, hədəflərini xalqa çatdırmaq məqsədilə nitqdən təsirli və kəsərli silah kimi
istifadə etməyə çalışırdılar. Bizim eradan əvvəl VI-V əsrlərdə fəaliyyət göstərən yunan natiqlik
məktəbi Aristotel, Demosfen, Lisiy, İsey, Andokid, Sokrat, Kvintilian, Antifont, Esxil kimi
görkəmli natiqlər yetirmişdir. Onlar natiqlik sənətini, onun nəzəriyyəsini, təlimini qurmuş və
sistemini yaratmışlar. Həmin məktəblərdə dərs deyən Aristotel, Sokrat, Demosfen, Esxil kimi
görkəmli oratorlar bu sənəti həm praktik şəkildə, həm də nəzəri tərəflərini öyrənənlərə
aşılamışlar. Həmin zamanlarda bu sənətin nəzəriy cəhətlərindən bəhs edən “Ritorika” elmi də
yaranır və inkişaf edir. Bu elm miladdan əvvəl V əsrdə Yunanıstanda yaranmış, III-II əsrlərdə
orada, eradan əvvəl I əsrdə isə İtaliyada sistemləşdirilmişdir. Ritorikanın nəzəriyyəçiləri,
Kvintilian, Aristotel, Siseron olmuşdur. Sonrakı zamanlarda ritorika termini görünüşcə gözəl,
dəbdəbəli, lakin məna və məzmun cəhətdən zəif, bəsit əsərlər, söz yığını mənasında istifadə
olunub. Zamanın şəraitinin tələblərindən doğan gözəl nitq qabiliyyəti sənəti eramızdan əvvəl V
və IV əsrlərdə intibah dövrünə qədəm qoyur. Qədim yunan natiqliyi, burada istifadə olunan
terminlər bu gün də istifadə olunur, ixtisas termini kimi işlənir.
Bu gün ali məktəblərin humanitar ixtisaslarında tədris olunan İfadəli oxu fənninin də
mənşəyi həmin bu natiqlik sənətindən gəlmişdir. Lakin müasir dövrümüzdə yeni tipli təhsil
ocaqlarında tədrisi XIX əsrdən başlayaraq xüsusi əhəmiyyət daşımışdır.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsində tədris olunan
“İfadəli oxu” fənninin də əsas məqsədi öyrənciləri gələcəkdə mükəmməl pedaqoq, bacarıqlı
ədəbiyyat müəllimi olaraq yetişdirməkdir. İfadəli oxu vərdişlərinə yiyələnən şagird emosional
bacarıqlarını tətbiq etməklə mətnin məna duyumunu çatdıra bilir. Bununla yanaşı şagirdin
yaradıcı fəaliyyət göstərməsi, sözlə təsir bacarıqlarının formalaşması da məhz ifadəli oxunun
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öyrədilməsi zamanı qazanılır. İfadəli oxu fənninin tədris olunmasının mühüm
əhəmiyyətlərindən biri gələcəyin pedaqoqlarında səlis nitqin formalaşmasına birbaşa kömək
etməsidir. Belə ki, oxunan mətndə fasilə və məntiqi vurğuların düzgün yerinə yetirilməsi qarşı
tərəfin mətnin həm ilk, həm də interpretativ mənasının düzgün qavranılmasında əhəmiyyətli rol
oynayan amillərdən biridir. Fənnin tədris olunmasının praktik əhəmiyyəti də böyükdür. Fənnin
vasitəsi ilə ədəbiyyatşünaslıq problemləri və ədəbi-nəzəri anlayışların qavranılması qarşıya
qoyulan mühüm tələblərdən sayılır.
Təqdim olunan məqalədə tədris olunan “İfadəli oxu” fənninin əhəmiyyətindən, bu fənni
tədris edən müəllimlərin tələbələrdə formalaşdırmalı olduğu bilik və bacarıqlardan, eyni
zamanda fənni mənimsəyən tələbənin gələcəkdə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərəcəyi
müəssisədə öyrəncilərə aşılamalı olduğu vərdişlərdən söhbət açılır.
EKSPERİMENTAL TƏDQİQAT. Mütəxəssislərin fikrincə ifadəli oxunun uğurlu
olmasının əsas səbəbi gözlənilən üç şərtdir: ilk olaraq ifaçının nitqi düzgün və səlis olmalıdır.
İfaçı tənəffüs qaydalarına düzgün riayət etməli, səsini idarə etməyi bacarmalıdır. Səsin
keyfiyyətli, idarə olunması bu tələblərin içində ən başlıca olanlardan sayılır.
Oxu dərslərində şagirdlərdə vətənə sevgi sədaqət tərbiyə olunur, onlara xeyirxahlıq,
ədalətlilik, mərdlik, fədakarlıq, düzlük və doğruçuluq kimi sosial-əxlaqi keyfiyyətlər
aşılanır, onların dünyagörüşünün formalaşması üçün ilkin bünövrə qoyulur. Oxu dərsləri ana
yurdumuzun gələcək nəslinin sağlam ruhda tərbiyə olunmasını təmin edir. Oxu şagirdlərin
nitqini inkişaf etdirir, onlarda formalaşmış konkret təsəvvür və anlayışlar əsasında lüğət
ehtiyatını zənginləşdirir, dəqiqləşdirir və fəallaşdırır, fikirlərini şifahi yazılı şəkildə ifadə etmək
bacarığını artırır. Oxu şagirdlərdə şüurlu, düzgün sürətli və ifadəli oxumaq, oxunmuş
materialın məzmununu yaxşı nağıletmə bacarığı yaradır, onlar tədricən oxunun ən mühüm
keyfiyyətlərinə yiyələnirlər.
M.A.Rıbnikova oxunun sistemli aparılması tələbini irəli sürərək qeyd edirdi ki,
metodik sistem materialın bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrinin başa düşülməsi,
şagirdlərin qavrama və inkişaf qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması, sinifdən-sinfə keçdikcə
ifadəli oxu vərdişlərinin mürəkkəbləşdirilməsi əsasında yaradılmalıdır.
I-IV siniflərdə bir neçə variantlı oxu vərdişlərindən istifadə olunur. Ucadan oxu, rəvan
oxu, sərbəst oxu, müstəqil oxu, şüurlu oxu, səssiz oxu, dialoqlu oxu, nəqli, sual, nida, əmr,
müxtəsər və geniş cümlələr üzrə oxu, ton, ritmli oxu, məntiqi vurğu üzrə oxu, təbiət təsviri və
təbiət hadisələri üzrə oxu, epizodlar üzrə oxu və s. Janr, məzmun və quruluşundan asılı
olmayaraq bütün əsərlərin ifadəli oxsus üzrə hazırlıq ciddi yanaşma tələb edir. İfadəli oxuya
hazırlıq üçün bir neçə mərhələdən ibarət olan ifaçılıq təhlili həyata keçirilməlidir. Əsərin
məzmununun öyrədilməsi ilə yanaşı ədəbiyyatşünaslıq təhlili, əsərin sözdə ifadə edilməsi kimi
mərhələlərdən ibarət olur.
İfadəli oxuya hazırlıq zamanı nəzərə alınan ilk cəhətlərdən biri əsərin hansı janr yazılması
və növ xüsusiyyətləridir. Lirik əsərlərdə yaradıcının hiss və həyəcanı əsas yer tutduğu halda
epik əsərlərdə həyati hadisələr hər xırda detalına varmaqla təsəvvür edilə bilir. Və yaxud nəzmlə
yazılan əsərdə təsvir faktlarına geniş yer verilməsə də, əksinə nəsrlə yazılan əsərdə hadisələrin
baş verdiyi mühit çox geniş təsvir olunur, burada həyat materialı çox zəngindir. Buna görə də
ifaçı məzmunun diktəsi ilə yanaşı əlavə süjet xətlərini və kompozisiyanı nəzərə alaraq əsərin
ifadəli oxusunu uğurla həyata keçirə bilər.
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Nəsr əsərlərinin oxusunda nəzərə alınmalı əsas cəhətlərdən biri oxunun janr
xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq həyata keçirilməsidir. “Nəsr əsərlərində hadisə, əhvalat
“kənardan” – müəllif və ya qəhrəmanların biri tərəfindən nağıl edilir. Hadisələr təhkiyəçi
obrazlar tərəfindən açıldığı üçün ifaçı nəsr əsərindəki ayrı-ayrı parçalarda portret, təbiət, əşya
təsvirlərini, yazıçının düşüncələrini, mühakimələrini, gizli mətləbləri, mətnaltə mənanı
dinləyicilərə necə çatdıracağını aydınlaşdırmalıdır. Nəsr əsərində bu və ya digər parçanın
oxusunun fərqli ahəngi, intonasiya boyası olduğu və bunu müəyyənləşdirməyin çətinliyi
nəzərdən qaçırılmamalıdır” [ 3, s.36]
Böyük həcmli əsərlərin oxusu ayrıca diqqət və yetərli məşq tələb etdiyinə görə və üstəlik
dərsdə olan vaxt məhdudiyyəti buna imkan vermədiyi üçün həcmi bir qədər kiçik olan nəsr
əsərləri üzərində məşğələlər aparılır. Böyük həcmli əsərlər isə hissələrə ayrılır, seçilmiş hissə
üzrə mətnin ifadəli oxusu üzərində iş görülür. Burada ifaçının üzərinə düşən əsas vəzifə
hadisələrin gedişini izləyərək qəhrəmanları dügün səciyyələndirməkdir. Nəsrlə yazılan
əsərlərin bədii qiraəti zamanı “müəllifin arxasınca” metodundan istifadə edilməsi məsləhət
görülür. Bu üsuldan istifadə edərkən intonasiya boyaları, ifaçılıq vəzifəsi xüsusi diqqətdə
saxlanılır. Nəsr əsərlərində hadisələr sujet xətti üzrə inkişaf etdiyi üçün təhlil aparılan zaman
hadisələrin müəllif tərəfindən aparılan gedişinə, qəhrəmanların xüsusiyyətlərinə fikir
verilməlidir.
Nəsr əsərlərinin oxusu zamanı fasilələri düzgün yerinə yetirmək üçün şərti işarələrdən daha doğrusu, drop işarəsindən istifadə olunur. Belə ki, qısa fasilə bir dropla, uzun fasilə üç
dropla ifadə edilir.
Lirik əsərlərin özünün də oxusunda özəlliklər nəzərə çarpır. Belə ki, fəlsəfi lirika ilə
peyzaj lirikasının oxusu zamanı müəyyən xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazım olur. Eyni
zamanda peyzaj lirikasının da oxusunda bu fərqlər nəzərə alınmalıdır. Məsələn, fəlsəfi lirikada
şairin yaradılışla, həyatla bağlı düşüncələri geniş yer aldığına görə onların oxusu zamanı
ifaçıdan tələb olunan bacarıq oxucu ilə düzgün ünsiyyət qurmaq, oxu zamanı sanki
düşünürmüş, fikirləşirmiş kimi emosiyalardan istifadə, aramlı təmkin oxu ilə öz-özünə
məsləhət vermə, çıxış yolu axtarıb tapma kimi emosional vəziyyətlər zamanı yaşanan hisslərin
ifadəsinə diqqət yönəldilir.
Lirik əsərlərin ifadəli oxusu zamanı janr xüsusiyyətləri, hətta vəzn xüsusiyyətləri də
nəzərə alınmalı olan başlıca səbəblərdəndir. Belə ki, heca vəznində yazılmış bir şeirlər əruz
vəznində yazılmış bir qəzəlin hər birinin oxusunun özəl xüsusiyyətləri nəzərə alınmazsa oxunan
əsərin düzgün anlaşılması təsiri gözlənildiyi kimi olmaz. Heca vəznində yaranmış şeirlərdə
misranın daxilində və misra bölgülərində fasilələrin düzgün yerinə yetirilməsi, ehtiyac olduğu
zaman səs tonunun alçaldılması və yüksəldilməsi oxu zamanı yeknəsəqliyi aradan qaldırır.
Əruz vəznində yazılmış əsərlərin oxusu üzrə hazırlıq işlərinin özəl cəhətləri ilk növbədə əsərin
hansı bəhrdə yazılmasını təyin etməkdir. Daha sonra bu bəhrin təfiləsi üzrə əsərin oxusu
üzərində iş qurmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi əruz vəzninin bəhrlərini bir birindən
fərqləndirən əsas cəhət uzun və qısa saitlərin tələffüzü, eyni zamanda fasilələrin düzgün olaraq
yerinə yetirilməsidir. Buna görə də əruz vəznində yazılan əsərlərdə misradaxili bölgünü düzgün
təyin etmək heç də asan deyildir.
NƏTİCƏ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ. Orta ümumtəhsil məktəblərində uşaqların ifadəli
oxu üzrə bacarıqlara yiyələnməsi əsas hədəflərdən biri kimi ortaya çıxmışdır. Bədii
nümunələrdən istifadə edərək fərdi, qrup və cütlüklərlə iş formasında təşkil olunmuş dərslərdə
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oxu ilə bağlı təlimin həyata keçirilməsi öyrəncilərin gələcəkdə cəmiyyətə özünü təqdimetmə
bacarığının formalaşmasına kömək edir.
ƏSAS QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ. 1. Ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxunun
həyata keçirilməsi nitq mədəniyyətinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir.
2. Uşaqlarda oxuya maraq yaradır, diqqətin lazım olan istiqamətə yönləndirliməsinə
kömək edir.
3. Ali məktəblərin Ana dili Ədəbiyyatı, eləcə də ibtidai təhsil fəkültələrində fənnin tədris
olunması gələcəyin müəllimlərində yüksək oxu və nitq bacarıqlarının formalaşmasına, ifadəli
və təsirli nitq qurmasına yardımçıdır.
4. Fənnin tədrisi zamanı fəal təlim metodlarından istifadə şagirdlərin yaradıcı fəaliyyət
göstərmək bacarığının formalaşmasını, onların emosional duyumunu inkişaf etdirilməsinə
müsbət təsir göstərir.
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ÖĞRENCİLERİN İLKOKULA UYUM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
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ORCID ID: 0000-0001-9727-4160
ÖZET
Araştırmanın amacı ilkokula yeni başlayan öğrencilere uygulanan okula uyum süreci
kapsamında uygulanan uyum programları, öğretmenlerin ve okul idaresinin okula uyum
sürecine ilişkin hazırladıkları çalışmaların, velilerin uyum sürecine ilişkin beklentilerinin veli
görüşleri kapsamında incelenmesidir. Durum çalışması olarak hazırlanan çalışmanın örneklemi
2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuğu ilkokula başlayan 22 veli oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi nitel araştırmaya uygun nitelikte maksimum çeşitleme örnekleme modeli
ile belirlenmiştir. Veli görüşmeleri araştırmacı tarafından hazırlanmış, dokuz sorudan oluşan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Çalışmada velilerin demografik bilgilerini
içeren form kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
incelenerek temalar belirlenmiştir. Görüşme verilerine göre, velilerin okuldaki uygulamalara
yönelik beklentileri, okulun fiziki yapısına ilişkin beklentiler, öğretmenlerin sınıf içi
çalışmalara yönelik beklentileri şeklinde temalar belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda okula
uyum sürecinde öğretmenlerin tutum ve davranışları, okulun fiziki yapısının uyum sürecine
olan etkisi ve sınıf içi yapılan etkinliklerin okula uyum sürecinde etkili faktörler olduğu
belirlenmiştir. Belirlenen temalar veli görüşlerinden oluşan doğrudan alıntılarla
desteklenmiştir. Okula uyum sürecinde yapılması gereken sınıf içi ve okul içi çalışmalar, okula
uyum programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, araştırmacılara yönelik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okula uyum çalışmaları, Öğretmen, Öğrenci Velisi, Okul
1. GİRİŞ
Okul başarısı, sosyal ve akademik yetkinlikler ile sağlanabilir. Akademik anlamda başarılı
olmak için etkili öğrenme stratejileri geliştirmek ve sınavlarda iyi performans göstermek ile
birlikte kişilerarası ilişkilerini sürdürüp benlik bilinci oluşturmak ve aidiyet duygusu
geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır (Wentzel, 2003). Günümüz bilim ve teknoloji odaklı
dünyasında okul öncesi programları, çocukları okula başladıkları günden itibaren ilkokula ve
öğrenmeye hazır hale getirmeye çalışır. Hoglund & Leadbeater (2004), okul öncesi eğitim alan
öğrencilerin ilkokula geçiş sürecini kolaylaştırmaktadır. İlkokula geçiş süreci çocuklar, aileler
ve öğretmenler için yenilikleri ve değişimi içerdiğinden bu süreç genellikle ilkokula uyum
olarak adlandırılır (Pişirir & Ayar, 2020). Bu uyum süreci bazı çocuklarda korkuya sebep
olurken bazı çocuklar da bu süreci uzun süre sabırsızlıkla ve merakla bekleyebiliyor.
Yetişkinler için küçük bir adım olarak görülen ilkokula uyum süreci çocuk için oldukça
önemlidir.
Çocukların yeni ortama uyum sürecini etkileyen etmenler arasında öğretmen, ebeveyn katılımı,
akran grubu gibi faktörler mevcuttur (Başaran, Gökmen, & Akdağ, 2014). Pianta & Longmaid
(1999)’e göre olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri, çocuklara öğrenme sürecine tam olarak
katılmaları için gerekli sosyal duygusal etkiyi sağlar ve okul ortamında ihtiyaç duyulan temel
sosyal, davranışsal ve öz-düzenleme yeterliklerinin gelişimini sağlar. Çocukların okul öncesi
eğitim kurumlarındaki öğretmenleriyle ilişkileri, öğrencilerin okula uyum süreçlerini
etkilemektedir (Hamre ve Pianta, 2001). Bu bağlamda, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin
ileriye dönük olumlu olarak devam etmesi çocuğun eğitim çıktılarını da pozitif yönde etkiler.
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Okula uyum sürecinde ebeveyn katılımının büyük önemi bulunmaktadır (Fantuzzo, McWayne
& Perry, 2004). Cohen & Wills (1985)’in sosyal destek teorisine göre ebeveyn katılımı,
çocukların öğrenme ve gelişimlerinde farklı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan önemli
bir sosyal kaynaktır ve çocukların öğrenme çıktılarının güçlü ve güvenilir bir belirleyicisi de
olabilir. Ebeveynler ve öğretmenler çocukları desteklemek için işbirliği içerisinde
çalıştıklarında, çocukların okula uyum süreçlerinin başarılı olması muhteremdir (Birch & Ladd,
1997). Okula uyum sürecinde akran desteği ve iletişimi öğrencilerin özgüven gelişiminde
önemli ve olumlu bir etki oluşturmaktadır (Bart, Hajami & Bar-Haim, 2007). Bununla ilişkili
olarak Hong Kong Okul Öncesi Müfredat Rehberi (Bureau, 2006), anaokulu ve ilkokul
arasındaki geçişin okul öncesi eğitim müfredatında dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) “Güçlü Başlamak” (2017) adlı raporu da,
eğitim profesyonellerinin anaokulu ve ilkokul arasındaki geçişe çok daha fazla dikkat etmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Deseni
Araştırmada ilkokula yeni başlayan öğrencilere uygulanan uyum programları, öğretmen
ve idarecilerin sürece ilişkin hazırlıkları, velilerin uyum sürecine ilişkin beklentilerinin
incelenmesi amacıyla nitel araştırmaya uygun şekilde hazırlanmış durum çalışmasıdır.
2.2. Araştırma Grubu
Araştırmaya Çanakkale İl merkezinde bulunan ilkokula çocuğu yeni başlayan 22
öğrenci velisi katılım sağlamıştır. Örnekleme ait veliler ölçüt örnekleme yöntemiyle
belirlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan velilere ait demografik bilgi tablosu aşağıda
sunulmuştur.
Çizelge 1.
Katılımcılara Ait Demografik Bilgi Tablosu
Veli
Anne
Baba
Yaş Grubu
25-35
35-45
+45

f
15
7
f
5
9
8

%
68.18
31.81
%
22.72
40.90
36.36

Çizelge 1 incelendiğinde Araştırmaya katılım sağlayan velilerin demografik özellikleri
incelendiğinde velilerin 15’i anne (%68), 7’si baba (%31)’dır. Yaş grubu incelendiğinde 5 veli
25-35 yaş aralığında (%22), 9 veli 35-45 yaş aralığında (%40) ve 8 veli 45 yaş ve üzerindedir
(%36).
2.3. Veri Toplama Aracı
Çalışmada araştırmacı tarafından belirlenen beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşme formu veri toplama aracı oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından oluşturulan sorular
iki uzman görüşü alınmış ve üç pilot uygulama tabii tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda değişiklikler yapılarak görüşme sorularının son hali verilmiştir.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında 22 öğrenci velisi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek kod ve temalar oluşturulmuştur. Kod ve temalar
öğrenci velilerinden alınan görüşlerden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde çocuğu okula yeni başlayan velilerin okula uyum sürecindeki
beklentileri araştırılmıştır. Aşağıda yer alan temalar doğrultusunda bulgular oluşturulmuştur.
• Okulun fiziki yapısına ilişkin beklentiler ve düşünceler
• Okuldaki uygulamalara yönelik beklentiler ve düşünceler
• Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik beklentiler ve düşünceler
Çizelge 2.
Okulun Fiziki Yapısına İlişkin Beklenti ve Düşünceler
Okulun Fiziki Yapısına İlişkin Beklentiler
Sınıf ve okul düzeninin çocukların fiziksel özelliklerine uygun olması
Okul bahçesinin uygun nitelikte olması
Lavaboların çocuklara uygun nitelikte olması
Merdivenlerin güvenli olması

f
6
12
9
11

%
15.78
31.57
23.68
28.94

Çocuğu ilkokula başlayan velilerin okulun fiziki yapısına ilişkin beklenti ve düşünceler dört
tema olarak ele alınmıştır. Elde edilen temalar “Sınıf ve okul düzeninin çocukların fiziki
özelliklerine uygun olması”, “Okul bahçesinin uygun nitelikte olması”, “Lavaboların çocuklara
uygun nitelikte olması”, “Merdivenlerin güvenli olması” olarak belirlenmiştir. Okulda
oluşabilecek kazalar adına güven duymak istediklerini dile getiren V5: “Çocuklara uygun
nitelikte malzemeler kullanılması önemlidir. Çünkü çocuklarımız teneffüslerde çok fazla
koştukları için bu önlemlerin alınması okul için önem arz etmektedir.” diyerek ifadelerde
bulunurken benzer nitelikte V13: “Okulda bulunan merdivenlerin gerekli büyüklükte ve çok dik
olmaması çocukların can sağlığı açısından çok önemlidir.” düşüncelerini ifade etmiştir. Bahçe
ve okul ortama akademik becerinin yanı sıra sosyalleşme alanı oluştuğunu belirten V21:
“Okulun bahçesi büyük ve oyun alanları olmalıdır. Ders aralarında dinlenmek yerine oyun
oynamayı tercih eden çocuklar aynı zamanda farklı arkadaşlar ve çevre edinerek sosyalleşme
fırsatı taşımaktadır.” diyerek görüşünü sunmuştur.
Çizelge 3.
Okuldaki Uygulamalara Yönelik Beklentiler ve Düşünceler
Okuldaki Uygulamalara Yönelik Beklentiler
Veli bilgilendirme toplantıları
Öğretmen veli tanışmaları
Okul içi ve okul dışı programlar
Okul tanıtım görselleri (okul internet siteleri, sosyal medya)

f
16
18
8
10

%
30.76
34.61
22.85
28.57

Çocuğu ilkokula başlayan velilerin okuldaki uygulamalara yönelik beklenti ve düşünceler dört
tema olarak ele alınmıştır. Elde edilen temalar “Veli bilgilendirme toplantıları”, “Öğretmen veli
tanışmaları”, “Okul içi ve okul dışı programlar” ve “Okul tanıtım görselleri (Okul internet
siteleri, sosyal medya” olarak belirlenmiştir. Okulu tanıma ve süreç hakkında bilgilendirmeler
velilerin okul hakkında olumlu bakış açısı gelişmesine ve güven duymasında önem arz
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ermektedir. Düşüncelerini ifade eden V3: “Çocuğum okula başlamadan önce yapılan Okulumu
Tanıyorum isimli veli toplantısı bizim okula güven duymamız adına önemli bir faktör
olmuştur.” derken V18: “Okulun resmi sistemine yüklenen veli bilgilendirme amaçlı sunumlar
endişelerimiz ile başa çıkma, çocukların tepkilerine doğru tutumu gösteren kitapçıklar uyum
haftamızın daha kolay geçmesine destek olmuştur.” ifadelerde bulunmuştur. Yapılan farklı
etkinliklere ilişkin olumlu duygu ve düşüncelerini V9: “Öğretmenimizin planlamış olduğu veli
kahvaltısı hem çocukların hem de veli ve öğretmenlerin birbirini tanımalarına olanak
sağlamıştır. Olumlu şekilde gerçekleştirilen kahvaltı olumlu sınıf ortamı oluşmasına fırsat
sunmaktadır.” şeklinde ifadelerde bulunmuştur.
Çizelge 4
Öğretmenlerin Sınıf İçi ve Uygulamalarına Yönelik Beklenti ve Düşünceler
Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Beklentiler
Öğretmenin tecrübesi
Çocukların uyum sürecinde okul ve sınıfı tanımada öğretmen desteği
Uyum sürecinde öğretmenin olumlu tutumu
Sınıfta olumlu atmosfer oluşturma

f
10
13
7
5

%
28.5
37.14
20
14.28

Çocuğu ilkokula başlayan velilerin, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik beklenti ve
düşünceler dört tema olarak ele alınmıştır. Elde edilen temalar “Öğretmenin tecrübesi”,
“Çocukların uyum sürecinde okul ve sınıfı tanımada öğretmen desteği”, “Uyum sürecinde
öğretmenin olumlu tutumu” ve “Sınıfta olumlu atmosfer oluşturma” olarak belirlenmiştir.
Uyum sürecinde öğretmenin tutum ve davranışlarının etkisinden bahseden V2: “Okula yeni
başlayan kızım uyum sürecini çok zor geçirdi. Okula istekli gitmemesi beni endişelendiriyordu.
Fakat öğretmenimizin her öğrenciyi olumlu bir şekilde karşılaması, sevgi ve şefkatle yaklaşması
kızımın uyum sürecini kolaylaştıran unsurlar arasındadır.” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir.
Yapılan etkinliklerden bahseden V14: “Öğretmenin uyum haftasında hazırlamış olduğu
etkinlikler, programlar, oyunlar öğrencilerin de velilerinde güvenini sağlamıştı. Öğrencilerin
okula alışması ve okula istekle gelmesinde önemli bir adım olmuştur.” V11: “Öğretmenler aynı
zamanda uyum haftasında sınıfında oluşturacağı otorite ve disiplinini de yansıtmalıdır. Bu
süreçte de çocukların okul kurallarını öğrenmesi açısından önemlidir.” şeklinde görüş
bildirmiştir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Araştırmada ilkokula yeni başlayan çocuğu olan aileler ile görüşmeler yapılmıştır.
Okula uyum sürecinde ailenin ve çocuğun yaşadıkları, ailenin okuldan ve öğretmenden
beklentileri belirlenerek, yapılan çalışmalar hakkındaki düşünceleri ele alınarak kod ve temalar
oluşturulmuştur. Görüşlerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde okula uyum sürecinde
okul tarafından hazırlanan çalışmalar velilerin okulu tanıma ve okula güven duymasında önemli
bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda uyum sürecinde öğretmenin tutumları
çocukların okula alışma, akademik başarı, doğru sınıf atmosferi oluşturmada etkili olduğu veli
görüşlerinde tarafından ortaya çıkmıştır. Okulda yapılan çalışmalar incelendiğinde idare,
rehberlik, öğretmenler ve veliler ile yapılan uyum çalışmaları, bilgilendirmeler, oryantasyon
çalışmaları velilerin okula güven duyması, çocuklarının okula uyum süreçlerinin
kolaylaştırmaktadır. Okula güven duyan veli okulun yönlendirmesini doğru bir şekilde
uyguladığı görülmektedir. Gülay (2011); McIntyre, Eckert, Arbolino, Reed ve Fiese (2014),
Lau, Li ve Rao, (2011) yapılan araştırmada rehberlik servisinin uygulamaları çocukların okula
uyum sürecine olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir.
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Tangüner (2017), çalışmasında okul öncesi eğitim ve birinci sınıfa başlamada uyum süreci
incelendiğinde okul öncesi kuruma başlama yaşı ilerledikçe çocukların okula uyum ve
adaptasyon becerilerinde düşüşler görülmüştür. Küçük yaşta okula başlayan öğrencilerin okula
uyum sürecinin daha kısa sürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan farklı olarak Yoleri (2014)
çocukların yaş ve mizaç özellikleri ile okula uyum arasında doğru orantı olduğunu belirtmiştir.
Chen, Chang, He & Liu (2005) çalışmasında ise okula uyum problemleri olan çocukların anne
baba ile iletişiminin zayıf olduğu, liderlik ve sosyal becerilerinde eksiklikler olduğu
belirlenmiştir. Zupancic ve Kavcic (2011), Karakuzu (2015) yapmış oldukları çalışmalarda veli
tutumları ile çocukların okula uyumları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir.
Okulların uyum süreci için yapmış oldukları çalışmalar velilerin de okula güven duymasına
katkı sağlamaktadır. Okullarda yer verilen veli seminerleri, okul tanıtım toplantıları okulun
tanınması için önem arz etmektedir. Aynı zamanda öğretmenin uyum sürecinde tutum ve
yaklaşımları öğrencilerin sınıfa ve okul adaptasyon süreçlerinde büyük bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Benzer nitelikte Yalçın (2017), hazırladığı çalışmasında öğretmenlerin okulun
ilk haftalarında öğrencilerin uyum problemi yaşadıklarını fakat bunu çeşitli etkinliklerle ve aile
katılım çalışmaları ile destekleyerek olumlu sonuç alındığı belirlenmiştir. Topçu ve Nazlı
(2018) veli oryantasyon programının okul öncesi öğrencileri velilerine uygulanmış program
sonunda çocukların okulu sevme, okula uyum, işbirlikli katılım düzeylerinde artış olduğu tespit
edilmiştir.
Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ilkokula uyum sürecinin daha kolay olduğu veliler
tarafından belirtilmektedir. Okul öncesi eğitimi alan bir öğrencinin kurallara uymada kolaylık
yaşadığı, öğretmenin yönlendirmelerine daha kolay uyum sağladığı belirlenmiştir. Aynı
zamanda velilerin de çocuklarının uyum sürecinde destek olduğu belirlenmiştir. Yoleri ve Tanış
(2014), çalışmasında birinci sınıfta okuyan öğrencilerin okul uyumları çeşitli değişkenler
açısından incelenmiştir. Okul öncesi eğitim alan öğrencileri okula uyum düzeyinin almayan
öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Blair (2002); Denham (2006); Polat (2014),
çalışmalarında ilkokula başlayan öğrencilerin okula uyum problemi yaşamalarının nedenleri
araştırılmış ve çocukların aile yaşantısının ve okula hazır bulunuşluklarının etkisi görülmüştür.
Farklı bir çalışmada da Wang ve Zhou (2021) anneleri depresif olan çocukların okula uyum
düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yüksek depresif annelerin eğitime katılmada
güçlük çektiklerini ve çocukların da uyumda problem yaşadıklarını belirtmişlerdir.
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AKRAN ZORBALIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
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ORCID ID: 0000-0001-9727-4160
ÖZET
Araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen ve
idarecilerin akran zorbalığını önlemeye yönelik çalışmaların belirlenerek, görüşler kapsamında
incelenmesidir. Araştırma durum çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilkokulda görev yapan üç rehber öğretmen, beş sınıf
öğretmeni ve dört idareci olmak üzere 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı
tarafından oluşturulan ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kod
ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre akran zorbalığı ilkokullarda
yaşanan önemli bir problem olduğu, öğrencilere doğru yönlendirmelerde bulunarak
problemlerin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Görüşmeler
sonunda elde edilen verilere göre “Sınıf içi çalışmalar”, “ekip çalışmaları” ve “okul içi
çalışmalar” “okul dışı çalışmalar” şeklinde temalar oluşturulmuştur. Elde edilen görüşler
doğrultusunda oluşturulan temalar öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamaları, rehber
öğretmenler, okul idarecileri destekli öğretmen uygulamaları, okul içi görsel uyaranlar, okul
içerisinde yapılan çalışmalar ve okul dışında gerçekleştirilen etkinlikleri içermektedir. Akran
zorbalığına ilişkin çalışma örnekleri üzerinde durularak, yeni araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Öğretmen, Okul idarecisi, Öğrenci velisi
GİRİŞ
Bir grubun ya da kişinin farklı yönlerden kendini güçlü hissederek daha güçsüz olarak
nitelendirdiği kişi ya da gruba karşı baskı uygulaması, sözlü veya fiziksel şiddet içerikli
davranışlarda bulunması sosyal bir zorbalık sergilemesi olarak ifade edilebilir. Zorbalık
özellikle sergilenen bilinçli bir eylem ya da dikkat çekme boyutunda bulunan kısa süreli bir
davranıştır (Bridge, 2003). Dolaylı ve doğrudan zorbalık olarak ortaya çıkmaktadır. Doğrudan
zorbalıkta gözlemlenebilir fiziksel ve sözel şiddet içerikli davranışlar mevcuttur. Sözel ve
fiziksel zorbalık olarak ifade edilen şekilde ortaya çıkar ve zorbalığın kim ya da kimler
tarafından yapıldığı bilinmektedir. Dolaylı olarak ortaya çıkan zorbalık kişi ya da grup
üyelerinin sosyal izolasyonu olarak gerçekleşir (Psunder, 2010). Akran ilişkilerine zarar
vermek amacıyla söylenti çıkarma, olumsuz algı oluşturma böylelikle sosyal ilişkilere zarar
vermeyi amaçlayan dolaylı zorbalığın yanı sıra doğrudan zorbalıkta hakaret, fiziksel şiddet
uygulamaları bizzat zorbalığa maruz kalan kişi tarafından bilinmektedir.
Okullarda sık olarak karşılaşılan zorbalık davranışları öğrencilerin sosyal duygusal, fiziksel
olarak olumsuz etkilerken bunun yanında akademik gelişimlerini etki edecek olumsuz sonuçları
da içermektedir. Zorbalık davranışları ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilgili
alan yazında farklı çalışmalar yer almaktadır. Zorbalık davranışları ile karşı karşıya kalan
öğrencilerin sınav puanlarında düşüş yaşandığı ders içi performanslarında olumsuz nitelikte
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değişim görüldüğü belirlenmektedir (Kowalski ve Limber, 2013; Mundy, Canterford, Kosola,
Degenhardt, Allen ve Patton, 2017). Zorbalık mağduru olan öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları
zorbalık davranışları sonucunda benlik gelişimlerinde zedelenme, özgüven eksikliği gibi
durumları yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin olumlu akran ilişkilerine dayalı sosyal
ilişkiler geliştirmeleri kişinin sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim göstermesini sağlayacak
önemli bir etmendir (Gülay- Ogelman, 2018). Olumlu yaşantı deneyimlerine dayanan
tecrübelerin yaşam boyu süren etkileri bulunmaktadır. Bu sebeple akran grupları ile kurulan
ilişkiler ve bu ilişkilere dayanan uygulamalar kişinin hayat boyu süren davranışlarında etkili
olacaktır. Akranların kişinin yakın çevresinden sonra ilk model olarak benimsediği kişilerden
olması akran zorbalığının etkilerinin daha kalıcı olmasına neden olmaktadır
Okul başarısını olumsuz etkileyen akran zorbalığı davranışları bu duruma maruz kalan
öğrencilerin öğrenme süreçlerine olumsuz etki ederken okula devam problemleri yaşamalarına
neden olmaktadır (Gündüz, 2019). Zorbalık gösteren öğrencilerin popüler olma isteği baskın
olma, okulda mutsuz olma, duygusal davranışsal dengesizlikler gösterecek nitelikte davranış
gösterme gibi özellikleri bulunduğu; zorbalığa uğrayan öğrencilerin ise, özgüveni düşük, ifade
becerisi gelişmemiş, yoğun akademik gelişim odaklı çalışmaları bulunan öğrenciler olduğu
söylenebilir (Beaty ve Alexeyev, 2008; Longaretti, 2001). Çocukların cinsiyetleri zorbalık
davranışları gösterme ve bu davranışlara maruz kalma bakımından anlamlı bir değişkendir
(Craig ve Pepler, 1995; Dölek, 2002).
Küçük yaş grubunda bulunan öğrencilerin akran zorbalığı ile karşı karşıya kalma durumları
daha büyük yaş gruplarındaki öğrencilere göre daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Öğrencilerin
okuldan uzaklaşmasına, sınıf ve derslerine karşı aidiyetlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.
Özellikle sınıfta farklı engel türlerinde yetersizlik yaşayan öğrencilerin zorbalık davranışlarına
daha fazla maruz kaldıkları bunun da gelişimleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğu
söylenebilir. Zorbalık davranışlarının ortaya çıkardığı tablo içerisinde olumsuz nitelikte
etkilerin akademik, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi gibi tüm alanlarda görüldüğü bu sebeple
zorbalık davranışlarının si ve önlenmesinde sınıf içi ve okulda yürütülen çalışmaların önem arz
ettiği düşünülmektedir. Özellikle ekip çalışması niteliğinde yürütülen çalışmaların ve okul
yönetimi liderliğinde gerçekleştirilen çalışmaların sayısının arttırılarak nitelikli hale getirilmesi
ve yaygınlaştırılarak sistem dâhilinde okullarda uygulamaya koyulması gerekmektedir. Mevcut
durumda öğretmenler ve okul yöneticilerinin zorbalık davranışlarını önlemeye yönelik
çalışmalarının belirlenmesi yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümüne yönelik önemli bir
adım olarak görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen ve
idarecilerin akran zorbalığını önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarının belirlenerek, görüşler
kapsamında incelenmesidir. Aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
•
•
•
•

Akran zorbalığı ile ilgili yapılan okul içi çalışmalar nelerdir?
Akran zorbalığı ile ilgili yapılan Okul Dışı Çalışmalar nelerdir?
Akran zorbalığı ile ilgili yapılan Sınıf İçi Çalışmalar nelerdir?
Akran zorbalığı ile ilgili yapılan Ekip Çalışmaları nelerdir?
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Araştırmanın Önemi
Araştırma kapsamında akran zorbalığı davranışlarına karşı öğretmenlerin ve okullarda okul
idarecileri ve rehber öğretmenlerden oluşan ekip ile yürütülen çalışmaları akran zorbalığı ile
birlikte istenmeyen davranışların önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Akran zorbalığı
davranışları öğrencilerin kişilik gelişimlerini tehdit eden önemli bir sorunu oluşturmaktadır.
Kişilik gelişimleri üzerindeki olumsuz etkileri yanında okul başarısızlığı sebebi olarak da ortaya
çıkan akran zorbalığına yönelik önleme çalışmalarının neler olduğunun belirlenmesi;
uygulamaların niteliğinin belirlenmesi ve yeterliliğinin sorgulanması açısından önemlidir.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmada ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen ve idarecilerin akran
zorbalığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışma nitel araştırmaya uygun
biçimde gerçekleştirilen durum çalışması şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Çalışma Grubu
Araştırmaya Çanakkale İl merkezinde bulunan üç farklı ilkokulda görev yapan 12 öğretmen
çalışmaya katılım sağlamıştır. Örnekleme ait öğretmenler maksimum çeşitlilik yöntemiyle
belirlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan öğretmenlere ait demografik bilgi tablosu aşağıda
sunulmuştur.
Çizelge 1
Katılımcılara Ait Demografik Bilgi Tablosu
Cinsiyet

F

%

Kadın

5.

41.66

Erkek

7

58.33

Branş

F

%

Sınıf Öğretmeni

5

41.66

Rehber Öğretmen

3

25.00

İdareci

4

33.33

Veri Toplama Aracı
Araştırmacı tarafından alan yazın incelemesi yapılmıştır. İlkokulda görev yapan sınıf
öğretmenleri, rehber öğretmen ve idarecilere öğrencilere uyguladıkları akran zorbalığına ilişkin
çalışmaların belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
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beş sorudan oluşmaktadır. Oluşturulan sorular üç uzman görüşüne ve dört pilot uygulamaya
tabii tutularak sorular tekrar düzenlenerek son hali verilmiştir. Belirlenen sorular kapsamında
12 öğretmen ile görüşmeler yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada görüşmeler sonucu elde edilen veriler içerik analizi tekniği kapsamında
incelenerek tema alt kodlar oluşturulmuştur. Tema alt kodlara ilişkin görüşler doğrudan
alıntılarla desteklenerek sunulmuştur.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde akran zorbalığına yönelik çalışmalara ilişkin öğretmen görüşleri
kapsamında incelenmiştir,
• Okul İçi Çalışmalar
• Okul Dışı Çalışmalar
• Sınıf İçi Çalışmalar
• Ekip Çalışmaları

Çizelge 2
Okul İçi Yapılan Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Okul İçi Çalışmalar

f

%

Görsel uyaranların hazırlanması

5

23.80

Seminer çalışmaları

9

42.85

Okul grup çalışmaları

7

33.33

Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve idarecilerin akran zorbalığına ilişkin okul içi hazırladıkları
çalışmalar ve uygulamalar üç tema şeklinde ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar “Görsel
uyaranların hazırlanılması”, “Seminer çalışmaları” ve “Okul grup çalışmaları” şeklinde üç alt
kod belirlenmiştir. Görsel uyaranlar öğrencilerin uyması gereken kuralları, doğru tutum
davranış edinme adına önemli bir faktördür. Bununla ilişkili olarak R2: “Akran zorbalığına
ilişkin yapılan anlatımlar sınıf duvarlara, koridorlara, lavabolara afişler, akran zorbalığının
yanlış bir davranış olduğunu hatırlatıcı resim ve simgeler kullanıyoruz.” Şeklinde görüş
bildirmiştir. Benzer nitelikte R1’ de : “Öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı programlar,
animasyonlar kullanarak çocukların akran zorbalığına karşı doğru tutum geliştirmesine destek
oluyoruz.” Şeklinde görüşlerini sunmuşlardır. Okul içerisinde yapılan öğretmenlere ve
öğrencilere yönelik çalışmalar akran zorbalığını önlemeye ve müdahale etmeye yönelik faydalı
çalışmalar arasında yer almaktadır. İ4: “İdareciler olarak veli-öğretmen ve rehberlik servisinin
bir bütün halinde çalışmalarımıza devam etmek ve olumlu iletişimi sağlamak akranların
birbirine saygılı, sevecen, dürüst, birbirinin haklarını ihlal etmeyen bireyler yetiştirmek
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doğrultusunda sunumlar, çalışmalar, çeşitli etkinliklere yer veriyoruz.” diyerek okullarda
yapılan çalışmalara yer verildiğini belirtmişlerdir.
Çizelge 3
Okul Dışı Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Okul Dışı Çalışmalar

f

%

Veli toplantıları

10

20.40

Ailelerle çalışmalar

11

22.44

Veli ziyaretleri

7

14.28

Öğrenci- Veli Ortak çalışmalar

4

8.16

Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve idarecilerin akran zorbalığına ilişkin hazırlanan okul dışı
çalışmalar dört tema olarak ele alınmıştır. Hazırlanan okul dışı çalışmalar “Veli Toplantıları”,
“Ailelerle çalışmalar”, “Veli ziyaretleri” ve “Öğrenci Veli Ortak Çalışmalar” şeklinde kodlara
ayrılmıştır. Okul geneli hazırlanan veli toplantıları, anne baba günü veli katılımlı etkinlikler,
velilerin bir arada bulunması çocukların sosyalleşmesi ve doğru davranış geliştirmesi için
önemli görülmektedir. Böylece zorbalık yapan çocukların farklı alanlara yönlenmesine de fırsat
sunulmaktadır. Veliler ile görüşmeler yapan S2: “Öğrencilerin sosyal hayatı ve okul dışında
da akran zorbalığı yapan ya da akran zorbalığına maruz kalan çocuklar bulunmaktadır.
Bunları önlemek ya da müdahale etmek için ailelerle görüşmeler yapıyoruz, ailelerle birlikte
etkinlikler düzenliyoruz.” şeklinde görüş bildirirken S3: “Velilerle birlikte çalışmalar yapmaya
özen gösteriyorum. Akran zorbalığını sadece fiziksel şiddet olmadığını sözel şiddetin de akran
zorbalığı olduğunu velilere belirtiyorum. Akran zorbalığının önüne geçmek amacıyla yapılan
çalışmaların ve müdahalelerin etkili olduğunu görüyoruz. Velilerimizle yapmış olduğumuz
programlar çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisini tespit ediyorum.” diye ifadelerde
bulunmuştur. Aile ziyaretlerinin öneminden bahseden R3: “Sınıf öğretmenlerimizle birlikte
arkadaşları ile problem yaşayan çocukların evlerine ziyaretler düzenliyoruz. Yapmış
olduğumuz ziyaretler bize çok fazla ipucu vermektedir. Zorbalık yapan bir öğrencimize yapmış
olduğumuz ev ziyaretinde ailenin baskıcı ve otoriter tutumunun etkisi olduğunun farkına vardık.
Aile ile görüşmeler yaparak çocuğun olumlu yönde ilerlemesine katkı sağladık.
Çizelge 4
Sınıf İçi Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sınıf İçi Çalışmalar

f

%

Yaşanan probleme ilişkin etkinlik hazırlama

6

20

Sözlü uyaranlarda bulunma

8

26.66

Empati, Drama çalışmaları

5

16.66

Rehberlik çalışmaları

11

36.66
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Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve idarecilerin akran zorbalığına ilişkin hazırlanan sınıf içi
çalışmalar dört tema olarak ele alınmıştır. Akran zorbalığına dair yapılan sınıf içi çalışmalar
“Yaşanan probleme ilişkin etkinlik hazırlama”, “Sözlü uyaranlarda bulunma”, “Empati,Drama
Çalışmaları” ve “Rehberlik Çalışmaları” olmak üzere dört tema olarak ele alınmıştır. Sınıflarda
farklı etkinlik çeşitleriyle, oyunlarla, drama çalışmalarıyla, canlandırmalarla yapılan etkinlikler
çocukların yapmış oldukları hatalı tutumları farkında varmasına ve zorbalığın kötü bir davranış
olduğu bilincini kazanmasına olanak sağlamaktadır. İ2: “3. ve 4. sınıflarda akran zorbalığına
ilişkin birçok vaka ile karşı karşıya kalmaktayız. Gerek sınıflarda gerek okul çevresinde gerek
de okul dışında. Gözlemlediğimiz, duyduğumuz olaylar doğrultusunda canlandırma, empati
kurdurma çalışmaları sınıflarda uyguluyoruz.” yapılan çalışmalardan bahsederken benzer
nitelikte S5: “Sınıfımda yaşanan akran zorbalığına dair olaylar karşısında görmezden
geliyorum. Çocuklar sakinleştikten sonra rehber öğretmenimize danışıyorum. Rehber
öğretmenimizin uyarı ve gözlemlerini dikkate alarak sınıfımda konuya ilişkin drama
çalışmalarına oldukça yer vermeye devam ediyorum.” Çalışmalarından söz etmektedir.

Çizelge 5
Ekip Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ekip Çalışmaları

f

%

Yaşanan probleme ilişkin programlar

4

25

Sınıflar arası yapılan çalışmalar

5

31.25

Sosyal aktivitelerin arttırılması

7

43.75

Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve idarecilerin akran zorbalığına ilişkin hazırlanan ekip
çalışmaları üç tema olarak ele alınmıştır. Ele alınan temalar “Yaşanan probleme ilişkin
programalar”, “Sınıflar arası yapılan çalışmalar” ve “Sosyal aktivitelerin arttırılması”
şekildedir. Okul idarecileri öğrencilerin yaşamış oldukları problemler doğrultusunda
öğretmenler ile iş birliği yaparak çözüm yolları aramaktadırlar. Yapmış oldukları çalışmaları
İ1: “Okulumuzda, sınıflarımızda yaşanan öğretmen tarafından bizlere iletilen problemler
doğrultusunda öğrencilerimizi doğruya yöneltmek, akran zorbalığına karşı önlem almak
amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Yapmış olduğumuz etkinlikler ile sınıflarımızın birbirleri ile
kaynaşmasına ortam hazırlıyoruz.” Şeklinde ifade etmiştir. Benzer nitelikte sınıf öğretmenleri
de rehber öğretmenlerle yapılan çalışmaları S4: “Rehber öğretmenimize bildirdiğimiz
problemler doğrultusunda bilgilendirme yapıyoruz. Rehber öğretmenimiz yapmış olduğumuz
problemlerden yola çıkarak bizlere ve çocuklara çeşitli hazırlıklar yapıyor.” diyerek görüş
sunmuşlardır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmada akran zorbalığına ilişkin ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, idareci ve psikolojik
danışmanların yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler
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sonucunda okullarda akran zorbalığını önlemeye ve akran zorbalığına müdahale etmeye ilişkin
çalışmalara yer verildiği belirlenmiştir. Öğretmenler sınıflarda yapmış oldukları drama, oyun
gibi çalışmalarla akran zorbalığına değinmeye özen gösterdikleri belirlenmiştir. Sınıflarda
görülen akran zorbalığında öğretmeler zorbalık yapan ve kurban olan öğrenciler arasında
olumlu atmosfer oluşturmaya dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Literatür incelendiğinde
Korkut (2019), Şahbaz ve Yüce (2021), Hinduju ve Patchin (2017), İleri (2019), Dannon &
Hammod (2007), Samiz (2018), Moore & Woodcock (2017) akran zorbalığına ilişkin zorba ve
kurban arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar yapılmadığı tespit edilmiştir. Dekovic, Wissink,
Meijer vd., 2004; Stevens, Bourdeaudhuij & Van Oost (2002), yapmış oldukları çalışmada
akran zorbalığı ile aile tutumları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
Okullarda rastlanan zorbalık davranışlarına ilişkin okul içi çalışmalar yapılmaktadır. Rehber
öğretmen, idareciler ve sınıf öğretmenlerinin ortak hazırladığı bilgilendirme çalışmaları, çeşitli
animasyon çalışmaları, hatırlatıcı görsel uyaranlar çocuklarda belirgin düzeyde davranış
değişikliğine yönelmesine fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda aileler ile görüşmeler yapan
öğretmenler ailelerinde doğru bilgilendirmeler sonucunda çocuğuna destek olduğu
saptanmıştır. Farklı bir çalışmada Ramsey (2010), öğretmenlerin zorbalık ile ilgili
deneyimlerini incelemiştir. Köyde yaşayan çocukların zorbalık davranışlarını daha fazla
gösterdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmenlerin zorbalık davranışını müdahale etmede
grup çalışmaları, ekip çalışmalarına yer verdikleri bunun da etkili olduklarını ifade etmişlerdir.
Farklı bir çalışmada da Oldanburg, Bauman ve Veenstra (2016), öğretmenlerin akran zorbalığı
ile mücadele etmeye karşı tutumlarını incelemiş ve akran zorbalığı ile mücadelerinde yetersiz
olduğunu belirtmiştir. Uygulamalarının etkililiğinden bahseden bir çalışmada da Kevra (2020)
“okul temelli zorbalığı önleme” isimli bir program uygulamıştır. Uygulanan programın
ardından zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapan çocukların azaldığı tespit edilmiştir. Avşar ve
Ayaz Alkaya (2018) çalışmasında okul sağlığı hemşirelerinin akran zorbalığına ilişkin
çocukların sağlığı ve psikolojisi alanında öğrencilere eğitim ve çalışmalar yapmasının önemli
olduğunu savunmaktadır. Çalışmada da okul sağlığı hemşirelerinin okullarda akran zorbalığına
ilişkin görev ve sorumlulukları incelenmiştir.
Sokol, Bussey ve Rapee (2016) çalışmasında öğretmenlerin zorbalığa karşı göstermiş oldukları
tutumu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda zorbalığa karşı verilen en etkili yöntemin
görmezden gelme olduğu sonucuna ulaşmıştır. Boel-Studt ve Renner (2014), da yapmış olduğu
çalışmada 6-9 yaş arası öğrencilerin zorbalık yapmaya neden olan etmenleri incelemiştir.
Araştırma sonucunda öfke, aile içi şiddet, anksiyete bozukluğu gibi etmenlerin etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Banzon-Librojo, Garabiles ve Alampay (2017) çalışmasında öğretmen
tutumları ile akran zorbalığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Sert öğretmen tutumlarının akran
zorbalığını arttırdığı belirlenmiştir. Çalışmalardan farklı olarak Yılmaz ve Bestegüloğlu (2021)
araştırmasında akran zorbalığına değinen çocuk kitaplarının incelemiştir.
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ÖZET
Hızlı değişim ve gelişim çağı olarak adlandırılan 21. yy’da mesleki ve sosyal yaşamda başarıya
ulaşmak için önemli bazı beceriler tanımlanmıştır. 21. yy becerileri olarak adlandırılan bu
becerilerin yeni nesillerin yetiştirilmesinde olduğu kadar onların eğitildiği eğitim kurumlarında
da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı okul müdürlerinin
tanımlanan 21. yy becerilerine ne düzeyde sahip olduklarını öğretmen görüşlerine dayalı olarak
belirlemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde tasarlanan araştırmanın
evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kütahya il ve ilçelerinde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı resmi anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler
lisesi, imam - hatip anadolu lisesi, meslekî ve teknik anadolu liselerinde görev yapan 412
öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ile Çoban, Bozkurt ve
Kan (2018) tarafından geliştirilmiş “Eğitim Yöneticisi 21.yy Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır.
“Öğrenme ve Yenilik Becerileri (Yaratıcılık Ve Yenileşme, Eleştirel Düşünme Ve Problem
Çözme, İletişim, İşbirliği)”, “Bilgi-Medya-Teknoloji Becerileri (Bilgi Okuryazarlığı, Medya
Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı)”, “Yaşam ve Kariyer Becerileri (Özyönetim Ve
İnisiyatif Kullanma, Üretkenlik ve Hesap verebilirlik, Liderlik Ve Sorumluluk, Sosyal Ve
Kültürel Beceriler) olmak üzere 11 boyut ve toplam 95 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s
alpha güvenirlik katsayısı .99 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular,
öğretmenlerin algısına göre okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerinin tüm boyut ve alt
boyutlarda ortalamanın üstünde olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırma sonucunda okul
müdürlerinin 21.yy becerilerinden eleştirel düşünme ve problem çözme beceri düzeyinin en
düşük ortalamaya, teknoloji okuryazarlığı beceri düzeyininse en yüksek ortalamaya sahip
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma okul müdürlerinin 21. yy. becerilerine ne kadar sahip
olduklarının belirlenmesi ve böylece okul müdürlerinde hangi becerilerin daha fazla
geliştirilmesi gerektiğinin değerlendirilmesine yönelik uygulayıcılara önemli katkılar
sağlayacaktır.

1

Bu çalışma “Okul Müdürlerinin 21.yy Beceri Düzeyleri ve Okul İklimine Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezinin
öncül araştırmasıdır.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 257

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, Eğitim Yönetimi, Eğitim Yöneticisi, Okul Yöneticisi,
21.yy Becerileri, Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri
1. GİRİŞ
Günümüzde hızlı değişime uyum sağlamak ve kaliteli bir yaşam sürmek için bireyin temel
becerileri yeterli olmamakta, temel becerilerin yanı sıra 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan
yeni yüzyıl becerilerinin de bireylere kazandırılması beklenmektedir. Çünkü yakın gelecekte
gelişmiş ekonomiler ve büyüyen sektörlerin bu becerilere sahip daha fazla kişiye ihtiyacı
olacaktır(P21, 2015). Bu değişim süreci okul yöneticilerinin yeni koşullara uyum sağlama
becerisine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır(Göl ve Bülbül, 2012). Aynı zamanda okul
müdürlerinin 21. yüzyılda, mesleki gelişimini sürdüren, eğitim ve öğretimde nitelikli, okul
gelişiminin her alanında çok çalışan, kendini sürekli güncelleyen, çevre ve toplum ile iyi
ilişkiler kuran, teknolojiye ayak uyduran lider ve çalışanlar olmaları beklenilmektedir (Gürbüz,
Erdem ve Yıldırım, 2013).
Eğitim öğretim sisteminin girdisi insanlardır. Bundan dolayı eğitimde insan ilişkileri ve
eğitim örgütlerinin yöneticileri oldukça önemlidir(Ciner,2021). 21. yüzyılda, liderler olarak
okul yöneticilerinin çağın gereklerini karşılayan, yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip olmaları
gerekmektedir (Aksoyalp, 2010). Çünkü bu değişim süreci, okul yöneticilerinin yeni koşullara
uyum sağlama becerisine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır (Göl ve Bülbül, 2012).
Okul yöneticilerinin geleneksel eğitim anlayışlarından bağımsız, teknolojiye ayak
uydurabilen, çağın gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilen, eleştirel düşünebilen, problem
çözebilen, , girişimci ve yaratıcı kişilerden seçilmelidir; çünkü okulun başarısı için bu becerilere
sahip okul müdürleri çok önemlidir(Ceylan, 2019). Okul müdürlerinin okuldaki en etkili ve
önemli birey olarak (Korkmaz, 2007), bir yandan geleceği doğru yorumlamak ve bugünün
gerekliliklerini uygulamak, genel duruma odaklanmak, ayrıntılara dikkat etmek, liderliği
güçlendirmek, diğer yandan da gücü dağıtmak gibi zorlu bir ikilemle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu nedenle etkili bir eğitim-öğretim süreci için okul yöneticilerinin yetkinlikleri önemli
görülmektedir (Peker ve Selçuk, 2011). Bu araştırmanın temel amacı; okul müdürlerinin 21.
yüzyıl beceri düzeylerini saptamaktır. Çalışma okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerine ne
kadar sahip olduklarını ve geliştirmeleri gereken becerilere yol göstermesi açısından önemli
katkılar sağlayacaktır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Partnership for 21st Century Skills (P21), Amerika Birleşik Devletleri’nde 2002 yılında
kurulan teknolojinin öğrenme ve öğretmedeki gücünü tüm yönleriyle somutlaştırmayı
hedefleyen, gençleri 21. yüzyılın seçkin bireyleri, vatandaşları ve çalışanları olmaya
hazırlamayı amaçlayan bir kuruluştur (Thrilling ve Fadel , 2009). P21 “21. Yüzyıl Becerileri
İçin Ortaklık” adıyla eğitim liderlerini, iş insanlarını, politikacıları bir araya getirerek 21.
yüzyılda ekonomi, teknoloji ve toplumsal ihtiyaçları belirlemeyi, karşılamayı ve uygulamaya
koymayı hedefleyen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Quigley, 2016).
Küresel işgücünün 5 milyondan fazla üyesinin temsil edildiği P21 ortaklığı bünyesinde yer
alan ABD ile birlikte yurtdışından eğitim, hükümet ve iş liderleri, hem eğitim politikasını ve
uygulamasını kanıta dayalı olarak geliştirmek hem de yenilikçi öğretim ve öğrenimi herkes için
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bir gerçeğe dönüştürmek amacıyla bir araya gelmişlerdir. P21’e üye kuruluşlara baktığımızda ;
Intel Corporation, American Camp Association, Apple Inc., Fisher- Price, Asia Society,
Playworld, EF Education First, Lego Education, Inc, The Walt Disney Company, National
Board for Professional Teaching, Bahçeşehir K12 Schools, National Board for Professional
Teaching gibi kuruluşlardır. P21, küresel ve dijital olarak birbirine bağlı bu dünyada başarıya
ulaşmada gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirebilmek için tüm öğrenenlerin hem okuldaki
hem de “beşikten kariyere kadar devam eden” okul dışındaki hayatlarında eğitim deneyimlerine
ihtiyaç duyduklarını kabul etmektedir (P21, 2015).
21. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık (P21) projesi ile eğitimde klasik sistemin üzerine 21.
yüzyıl becerilerini dâhil ederek bireylerin ihtiyaç duyduğu becerileri, bilgi uzmanlığını
tanımlamak için eğitimciler ve iş adamlarının desteğiyle gökkuşağı şeklinde bir 21. yüzyıl
öğrenme çerçevesi oluşturulmuştur. 21. yüzyıl becerileri için ortaklık, becerilerle ilgili en çok
kabul gören en kapsamlı beceri tasnifini ve analizini yapan kuruluştur. Şekil 1’de gösterilen bu
çerçevede merkez temaları, üst bölüm öğrenme çıktılarını alt bölüm ise destek sistemlerini
göstermektedir. 21. yüzyıl öğrenme çerçevesi birçok çalışmada referans alınarak kabul
görmüştür.

Görsel 1. P21’e Göre 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi(Kaynak: Trilling ve Fadel, 2009)

Okul müdürlerinin sahip oldukları 21. yüzyıl becerileri düzeylerini inceleyen mevcut
çalışmada da P21 beceri sınıflaması dikkate alınmıştır. Bu sınıflama Öğrenme yenilenme
becerileri; yaşam ve meslek becerileri; bilgi, medya ve teknoloji becerileri olarak üç temel sınıfa
ayrılan becerilerin öğrenme yenilenme becerileri başlığı altında eleştirel düşünme ve problem
çözme, yaratıcılık ve yenilenme ile iletişim ve iş birliği becerileri bulunur. Bilgi, medya ve
teknoloji becerileri içerisinde bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim
teknolojileri okuryazarlığı yer alırken yaşam ve meslek becerileri altında esneklik ve uyum,
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girişimcilik ve öz yönelim, sosyal kültürler arası beceriler, üretkenlik ve hesap verebilirlik ile
liderlik ve sorumluluk yer almaktadır (Görsel 2) .
Öğrenme ve
Yenilik Becerileri

Bilgi-MedyaTeknoloji
Becerileri

Yaşam Ve Kariyer
Becerileri

Eleştirel
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Görsel 2. P21 tarafından 21. yüzyıl becerilerine yönelik yapılan sınıflandırma

1.1. Öğrenme ve Yenilik Becerileri
21. yüzyıldaki gelişmeler çok ve hızlı bilgi üretimine ve mevcut bilginin güncelliğini
kaybetmesine neden olmuştur (Gülen, 2013). Yenilenme becerileriyle kendine ve topluma
fayda sağlayabilecek, aynı zamanda yaratıcı fikirleri hayata geçirebilecek nesillere ihtiyaç
duyulmaktadır (Conklin, 2012). Bilginin akış hızına yetişebilmek ve çağa uyum sağlamak için
bireylerin yeni bilgileri öğrenmesi ve kendilerini geliştirmeleri beklenir. Aynı zamanda edinilen
bilgilerden gereksiz bilgiler çıkarılıp, analitik bakış açısı ve problem çözme becerileriyle
ulaşılan çözümleri değerlendirmeli devamında ise yaratıcı düşünme becerileriyle yeniden
yapılandırmalıdır (P21, 2015). Bireylerin bilgi eksiklerinin farkında olması, bilgiyi
edinebilecekleri düşünme yollarını bilmesi ve edindikleri bilgileri devamlı güncelleyerek
yenileyebilmeleri öğrenme ve yenilenme becerilerinin içeriğini oluşturmaktadır (Aydınlı,
2015). Öğrenme ve yenilenme becerileri temel olarak yaratıcı düşünme ve yenilenme, eleştirel
düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği olmak üzere üç alt beceriden oluşmaktadır.
Yaratıcı Düşünme ve Yenilenme: Öğrenme ve yenilenme becerileri arasında sayılan en
önemli becerilerden biri yaratıcılık ve yenilenme becerisidir. Çağımızda yaratıcı düşünme
toplumlar için önemli olmasının yanında birey için de gerekli bir beceridir. Bireyin eğitim ve
meslek alanında başarılı olması için yaratıcı düşünme becerisi ortaya koyması beklenir. Yaratıcı
düşünme yaşamın her alanında ve çeşitli durumlarda kullanılmaktadır (Dilekçi, 2021).
Okullarda yenilikçilik ve yaratıcılıkla pekiştirilmiş öğrenme ve öğretme ortamlarının
oluşmasında okul müdürlerin önemli bir rol oynadığını söylemeye gerek yok. Bu oluşumun
gerçekleşmesi için okul müdürlerin yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini
benimsemelerinin yanında okulları bu yönde dönüştürmeleri gerekmektedir.
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Öğrenme ve yenilenme becerilerini oluşturan alt
becerilerden bir diğeri ise eleştirel düşünme ve problem çözme becerileridir. Bu iki beceri
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birbiriyle yakından ilişkili olup tümevarım veya tümdengelimli akıl yürütme ve karar verme
gibi türlerini kullanma, inançları, delilleri ve iddiaları etkili bir biçimde analiz edip
değerlendirme, bilgiyi analiz etme ve yorumlama, argümanları ve bilgiyi sentezleme ve
ilişkilendirme, sonuçlar çıkarma, öğrenme deneyimleri ve süreçleri hakkında düşünme,
problemleri hem yenilikçi hem de geleneksel yollarla çözme, bakış açılarındaki farklılıkları
açıklığa kavuşturmak devamında sonuca götürmek için problemler tanımlama ve cevaplar
arama konusundaki yetkinliği ifade etmektedir (P21, 2019b). Problem çözme becerisi,
bireylerin karşılaştıkları sorunları çözebilmesi için gerekli ve zorunlu bir beceridir. Soruları
cevaplayarak ve bilgiyi işleyerek problemlerin çözümüne ulaşabilmek problem çözme
becerisinin temelini oluşturmaktadır (Kneeland, 2001; Trilling ve Fadel, 2009).
İletişim ve İşbirliği: Öğrenme ve yenilenme becerilerinin son alt becerisi ise iletişim ve
işbirliği becerileridir. İşbirliği ve iletişim becerileri; yazılı, sözlü veya sözsüz iletişim
becerilerini kullanarak fikirlerini ifade etmeyi, iletişimi bilgilendirme, yönlendirme, motive
etme gibi çeşitli amaçlar için kullanabilmenin yanında çoklu medya ve teknoloji ortamlarında
birden çok dil kullanarak etkili iletişim kurmak olarak tanımlanmaktadır (P21, 2019b). İşbirliği
çalışanların kurumun sorunlarına çözüm bulmak amacıyla fikir alışverişi yaptığı ve beraber
hareket ettikleri bir süreç olarak tanımlanabilir. İşbirliğinde kişilerin güçlü ve zayıf yönleri
dikkate alınarak, ortak amaca ulaşmak için bir strateji belirlenir. Kişiler işbirliğinde sorumluluk
alarak gönüllü çalışmalar yaparlar (Özgenç, 2012).
1.2. Bilgi- Medya-Teknoloji Becerileri
21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ile adından sıkça söz ettiren bilgi,
medya ve teknoloji becerileri; bilgiye erişmeyi, bilgiyi sorgulamayı, araştırmayı, medya
metinlerini anlamayı, çözümlemeyi ve teknoloji araçlarının etkin kullanımı ifade eder (Orhan
Göksün, 2016). Teknolojik aygıt ve uygulamaları yoluyla öğrenme süreçlerinin hızlandırılması
ve ulaşılan bilgilerin analiz edilerek daha doğru anlaşılması bu becerilerde önemlidir (Holum
ve Gahala, 2001). Bu beceriler okuryazarlık kavramı altında anlam kazanmıştır. Bilgi, medya
ve teknoloji okuryazarlığı; dijital araçları kullanmak, bilgiye erişmek, bilgiyi analiz ederek yeni
bilgi oluşturmaktır (Martin, 2005). Bu çağda bireyler bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığının
farkında olmalı, bu okuryazarlık becerilerini etkin kullanabilmelidir. Bilgi ve teknoloji çağında;
bilgi, medya ve teknoloji becerilerine sahip olmak bireyler için bir tercih olmaktan öte çağdaş
bir birey için zorunluluk olduğu söylenebilir. Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi,
iletişim ve teknoloji (BIT) okuryazarlığı bu becerilerin alt boyutlarıdır.
Bilgi Okuryazarlığı: Günümüzde oldukça öne çıkan bilgi okuryazarlığı; bilgiyi
araştırmak, doğruluğunu sorgulamak ve gerçek bilgiye ulaşabilme becerisidir. Sadece internet
üzerinden bilgiye erişimi değil, ulaşılan bilgilerin değerlendirilerek ilgili ve ilgisiz bilgiler
arasında seçim yapabilme ve doğru bilgiye ulaşabilme becerisi gerektirir (Eshet, 2004).
Medya Okuryazarlığı: Günümüzde oldukça önemli bir diğer bilgi, medya ve teknoloji
becerisi medya okuryazarlığıdır. Yazılı ve görsel olarak büyük bir çeşitlilik gösteren
ortamlardaki (internet, telefon, televizyon, bilgisayar, sinema,vs.) iletileri sorgulama, analiz
etme, değerlendirme ve bunları yayma becerisi kazanabilmektir (Solmaz ve Yılmaz, 2012).
Medya okuryazarlılığı; web sitelerinde, televizyon programlarında, filmlerde, haber
bültenlerinde, videolarda eleştirel değerlendirmeler yapabilecek becerilerinin geliştirilmesini
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hedeflemekte ve medyada olup bitenleri anlamak için soru sorma becerisinin gelişimini
amaçlamaktadır (Sadriu, 2009).
Bilgi, İletişim ve Teknoloji (BIT) Okuryazarlığı: Son olarak bilgi, iletişim ve teknoloji
okuryazarlığı; bilgiye erişip, bilgiyi yapılandırmak, değerlendirmek, yönetmek, sentezlemek
üzere dijital uygulamaları, teknoloji aygıtları ve internet ağını kullanabilmektir. Bilgi erişimine
ve bilginin kullanımına dair yasal ve etik hususlarda doğru bir düşünceyle araştırmak, analiz
etmek, yorumlayıp paylaşmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmaktır (Trilling ve Fadel,
2009). Okul müdürlerinin öğretim liderleri olarak, eğitime teknolojiyi dahil etmenin tek
teknoloji ile ilgili değil aynı zamanda öğretmenleri pedagojik değişimle tanıştırmak ve ileriki
nesillere odaklanmak olduğunu anlamaları gerekmektedir (Afshari, vd., 2008). Okulda BİT ve
BİT becerilerinin yaygınlaştırılması ve öğretme-öğrenme ortamlarına entegre edilmesi için okul
müdürünün öncelikle BİT ve BİT becerilerinin önemini anlaması ve bu becerileri geliştirmesi
gerekmektedir. Okul müdürünün okul lideri olarak okulda teknolojik bir değişimi bizzat
başlatması, tüm okulun bu değişime uyum sağlaması için ilham verecektir.
1.3. Yaşam ve Kariyer Becerileri
Yaşam ve kariyer becerileri yaşam boyu bireyin ihtiyaç duyduğu ve mesleğini başarılı bir
şekilde sürdürmesi için gerekli becerilerdir. Esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz yönelim,
sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk
becerilerini kapsamaktadır. Değişen hayat koşullarına karşı esneklik gösterip uyum sağlama,
sosyal yaşamda saygı çerçevesinde ilişki kurma, sorumluluk alarak iş yapma ve kendi kişisel
yaşamını yönetebilmeyi gerektirir. Bunlar beceriler eğitsel, sosyal ve mesleki alanlarda hayati
önem taşımaktadır. Yaşam ve meslek becerileri görev bilinci yüksek ve sorumluluk sahibi
bireyler yaratarak ilerici bir toplum yapısının temelini oluşturur (P21, 2015).
Esneklik ve Uyum: Yaşam ve kariyer becerilerinden ilk olarak esneklik ve uyum becerisini
açıklayalım. Farklı programlara, mesleki sorumluluklara ve uyum sağlama, değişen öncelikler
ve oluşan belirsizlikler karşısında etkin çalışma, geri bildirim verme, başarısızlık, eleştiri ve
övgüye karşı olumlu tutum sergileme, farklı kültürlerin olduğu ortamlarda farklı inanç ve
görüşleri anlama, istişare etme ve dengeyi sağlama becerisi olarak ifade edilmiştir (P21, 2019b).
Okul müdürlerinin okulu değişen koşul ve durumlara hazırlamakla sorumludur. Bu yüzden okul
müdürlerinin öncelikle bu değişimi anlamaları, kendilerini değişen duruma adapte etmeleri
gerekmektedir. 21. yüzyılda alışılmış yönetim anlayışını geleneksel ve muhafazakâr bir
anlayışla sergileyen bir okul müdürü kendisinin geri kalmasının yanında çalıştığı kurumun da
gerilemesine neden olacaktır. Hâlihazırda sürekli olarak değişim gösteren bilginin şekli ve
edinme yolları, yeni neslin pedagojik ve psikolojik yapısı, öğrenme ve öğretme ortamları, ,
bilgiye ulaşım yöntemleri, 21. yüzyıl becerileri arasında en yüksek öncelikte esneklik ve
uyarlanabilirliği gerektirmektedir. Önceki yıllara kıyasla özellikle Covid-19 salgını döneminde
okullarla
ilgili
kararların
çok
sık
değiştiği
gözlenmiştir.
Tüm
paydaşların(okul,öğrenci,öğretmen,veli) bu sürece uyumunun, esneklik ve uyum becerilerine
sahip okul müdürleriyle doğrudan ilişkili olduğunun sonucuna varılabilir. Bu sebeplerden ötürü
geliştirmesi gereken en önemli 21. yüzyıl becerilerden birisinin esneklik ve uyum becerisi
olduğu söylenebilir (Yılmaz, 2021).
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Girişimcilik ve Öz Yönelim: Yaşam ve kariyer becerilerinin bir diğeri girişimcilik ve öz
yönelimdir. Girişimciliği Zahra ve Dess (2001), kişinin gelişme ve entelektüel sermayesi olarak
görmektedir. Girişimciliğin kişiden kişiye göre farklılık göstermesi veya farklı iş kollarında
aynı başarıya sahip olunmaması öz yönelimin etkisindendir (Yener, 2020). Öz yönelim,
kendini yönetme becerisidir. 21. yüzyılda bireyin çok çeşitli görevleri ve sorumlulukları vardır.
Bireyin bu görev ve sorumlulukları gerçekleştirebilmesi için sahip olması gereken zorunlu
becerilerden biri kendini yönetme becerisine sahip olması gerekir (Kalyoncu, 2012). Okul
müdürlerinin girişimcilik ve öz yönelim becerilerini anlamaları ve geliştirmeleri gerekmektedir.
Böylelikle müdürler, öğretmen-öğrenci eğitim etkinliklerini denetlemeye yönelik geleneksel
yöntemlerden uzaklaşarak tüm okul paydaşlarının kişisel gelişimlerinin yanı sıra mesleki ve
akademik gelişimlerinde kendi değerlendirmelerini ve denetimlerini yapmalarına olanaklar
sağlar (Yılmaz, 2021).
Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler: Yaşam ve kariyer becerilerinden önemli bir diğer
beceri sosyal ve kültürler arası becerilerdir. Sosyal ve kültürler arası becerilerde; takım halinde
etkili çalışma, ortak çalışmada grup üyelerinin farklı uzmanlık alanlarından ve farklı
görüşlerinden faydalanarak işin kalitesini artırma, kültürel farklılıkları avantaja çevirmek
önemli yer tutar. Sosyal ve kültürel beceri sahibi yöneticiler; etkili iletişim kurabilir, kişinin
duygu durumunu kontrol edebilir, işinde profesyonelce davranabilirler. Aynı zamanda farklı
kültürden kişilerle takım halinde çalışıp, bunları bir zenginlik olarak değerlendirip fırsata
çevirebilirler ve farklılıklara saygı duyarlar(P21, 2008).
Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik: Yaşam ve kariyer becerilerinden bir diğeri üretkenlik
ve hesap verebilirlik becerisidir. Okul müdürleri iş hayatında başarılı olabilmek için üretkenlik
ve hesap verebilirlik becerilerine sahip olmalıdır. Rekabet koşullarında vazgeçmemek,
hedeflere ulaşırken iyi bir plan yapmak, planı etkili şekilde uygulayabilmek, yapılacakları
önceliklendirebilmek, nitelikli çıktılar oluşturmak okul yöneticilerinin temel yeterlilikleri
arasında yer almaktadır. Okul müdürlerinin hedeflerine ulaşmasını, okullarındaki eğitim
projelerini veya uygulamalarını sonuçlandırmasını, okulun eğitim uygulamalarını
önceliklendirmesini, planlamasını ve yönetmesini, yeni ürünler ortaya çıkarmasını ve tüm
etkinliklerde şeffaf ve katılımcı davranmasını sağlayan becerileri ifade eder. Okul müdürlerinin
yaptıkları uygulamaların sonucunda sorumluluk olarak müfettişlere, öğretmenlere, öğrencilere
ve velilere hesap verebilmeleri önemli yer tutar (Yılmaz, 2021).
Liderlik ve Sorumluluk: Yaşam ve kariyer becerilerinden adını sıkça duyduğumuz bir
diğer beceri liderlik ve sorumluluk becerisidir. Eğitim kurumlarında yöneticilerden beklenen
liderlik en genel anlamda; madde ve insan kaynağını hedefler doğrultusunda kullanan, örgütü
harekete geçirme yetisini kullanarak olumlu atmosfer oluşturan kişidir. Sorumluluk ve liderlik
kavramları birbiriyle uyumlu çalışmalıdır. Hatta Waldman ve Galwin (2008) sorumluluğu
“etkili liderliğin kalbi” olarak tanımlamaktadır. Liderlik ve sorumluluk birbiriyle ilgili ve
birbirini tamamlayan becerilerdir. Ortak amaçlar etrafında bir araya gelmek ve insanları
harekete geçirmek lider karakterli insanların çabasıyla oluşur. Bu nedenle lider; amaçlar
etrafında bireyleri bir araya getiren, mevcut imkânları etkili şekilde kullanarak sonuca ulaşan
kişi olarak tanımlanabilir. Bilgi çağında lider değişime uyum gösterebilmeli ve bu değişime yön
verebilmelidir. Lider; süreç içerisinde yaşanan aksaklıklarda bireylerin motivasyonunu
sağlamalı, stresle başa çıkabilmeli ve olumsuzlukları yönetebilmelidir (P21, 2015). Liderlik
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sadece büyük amaçlar için grubu yönetmek değil; aile içindeki bir sorumluluğu yerine
getirmede, sınıf içi işbirlikli bir çalışmada, arkadaş grubundaki bir görevde de kullanılması
gereken bir beceridir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin 21. yüzyıl beceri düzeylerini
belirlemek amacıyla tarama modelinde kurgulanmıştır. Tarama modelinde, mevcut bir durumu
geçmişten bugüne olduğu gibi açıklayan bir yaklaşımdır(Karasar, 2009). Bu bakımdan, okul
müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerini öğretmen görüşlerine dayalı olarak tespit etmeyi amaçlayan
mevcut çalışma için tarama modeli uygun bir yöntemdir.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında Kütahya il ve ilçelerinde
bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi anasınıfı, ilkokul, ortaokul, fen lisesi, anadolu
lisesi, meslekî ve teknik anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam - hatip anadolu liselerinde
görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Rastgele örnekleme olarak da bilinen tesadüfi
örneklemede, evrendeki her olası öğe kombinasyonunun örneğe dahil edilme olasılığı eşittir.
Araştırmada da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kütahya il ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim
kademelerinde görev yapmakta olan öğretmenler içerisinden tesadüfü örnekleme yöntemi ile
belirlenen toplam 412 öğretmen mevcut araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlere
ait tanımlayıcı özellikler Çizelge1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Öğretmenlerin Tanımlayıcı Özelliklere Göre Dağılımı
Gruplar
Cinsiyet
Yaş

Öğrenim Durumu
Çalışılan Eğitim Kademesi

Kıdem

Şu Anki Müdürle Çalışma Süresi
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Kadın
Erkek
30 ve Altı
31-35
36-40
41-45
45 üzeri
Lisans
Lisansüstü
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
1-5
6-10
11-15
16-20
20 üstü
1-5 yıl
5 yıl üzeri
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Frekans(n)
181
231
43
122
105
87
55
286
126
20
87
131
174
35
68
136
97
76
326
86

Yüzde (%)
43,9
56,1
10,4
29,6
25,5
21,1
13,3
69,4
30,6
4,9
21,1
31,8
42,2
8,5
16,5
33,0
23,5
18,4
79,1
20,9
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında 181'i
(%43,9) kadın, 231'i (%56,1) erkek olduğu görülmektedir. Yaşlarına göre incelendiğinde ise
43'ü (%10,4) 30 yaş ve altı, 122'si (%29,6) 31-35 yaş aralığında, 105'i (%25,5) 36-40 yaş
aralığında, 87'si (%21,1) 41-45 yaş aralığında, 55’nin ise (%13,3) 45 yaş üzeri olduğu
görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin “yaş” ortalaması 38,140±6,777 (Min=22; Maks=65) olarak
saptanmıştır. Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre dağılımları incelendiğinde 286'sının
(%69,4) lisans mezunu, 126'sının (%30,6) lisansüstü mezun olduğu görülmektedir. Çalıştıkları
eğitim kademesine göre bakıldığında öğretmenlerin 20'sinin (%4,9) anaokulu, 87'sinin (%21,1)
ilkokul, 131'inin (%31,8) ortaokul, 174'ünün (%42,2) lise olarak dağıldığı görülmektedir.
Kıdemlerine göre dağılıma baktığımızda ise öğretmelerin 35'inin (%8,5) 1-5 yıl arası, 68'inin
(%16,5) 6-10 yıl arası, 136'sının (%33,0) 11-15 yıl arası, 97'sinin (%23,5) 16-20 yıl arası,
76'sının (%18,4) 20 yıl üstü olarak dağıldığı görülmüştür. Son olarak öğretmenlerin şu anki
müdürle çalışma sürelerine baktığımızda 326'sının (%79,1) 1-5 yıl arası, 86'sının (%20,9) 5 yıl
üzeri olarak çalıştıkları görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler “Eğitim Yöneticisi 21. Yy Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Çoban,
Bozkurt ve Kan (2018) tarafından öğretmen algılarına göre eğitim yöneticilerinin 21. yüzyıl
becerilerine ne derece sahip olduklarını belirlemek amacıyla geliştirilen 5’li likert tipi ölçek 11
boyut ve toplam 95 maddeden oluşmaktadır. “Her zaman” ifadesine 5 puan, “Hiç” ifadesine 1
puan’ verilerek, 5’li likert ölçeğine uygun olarak puanlama sistemi uygulanmıştır. Ölçekte yer
alan boyutlar, boyutların içerdiği maddeler ve güvenirlik değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeği Boyutları ve Güvenirlik Değerleri
Boyutlar
Yaratıcılık ve Yenileşme
Eleştirel Düşünme ve Problem
Çözme
İletişim
İşbirliği
Bilgi Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
Teknoloji Okuryazarlığı
Özyönetim ve İnisiyatif Kullanma
Üretkenlik ve Hesapverebilirlik
Liderlik ve Sorumluluk

Önermeler
1, 18, 30, 40, 49, 70, 78, 84
3, 19, 31, 41, 50, 60, 71, 79, 85,
89, 94
2, 23, 32, 51, 61, 72, 80, 86, 93,
95
4, 21, 33, 42, 52, 62, 73, 81
11, 22, 34, 43, 53, 63
10, 12, 23, 35, 54, 64
9, 24, 36, 44, 65
5, 6, 25, 28, 55, 66, 74, 82, 87
13, 14, 26, 37, 46, 56, 67, 88, 91
7, 15, 27, 38, 57, 68, 76, 83, 92

Esneklik ve Kolay Uyum Sağlama 16, 39, 47, 58, 69, 75, 77
Sosyal ve Kültürel Beceriler
Toplam

8, 17, 29, 48, 59
Tüm önermeler

Cronbach alpha
.95
.96
.95
.95
.93
.90
.90
.93
.94
.94
.92
.90
.99

Araştırmada ölçeğin faktör yapısı aynen kullanılmış, ölçeğin geneline yönelik güvenirlik
analizi tekrar edilmiştir. Bu araştırmada Eğitim Yöneticileri 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği’ne ait
Cronbach’s alpha değeri .996 olarak hesaplanmıştır.
Cronbach alpha katsayısı, 0.00 ila 0.40 arasında ise ölçek güvenli değildir. Alpha değeri
0.40 ila 0.60 değerleri arasında düşük güvenilirlikte; 0.60 ile 0.80 arasında oldukça güvenilir
ve 0.80 ile 1.00 arasında ise yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilmektedir (Korucuk,
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2018: 1175). Buna göre ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirlik düzeyine sahip olduğu
değerlendirilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Çalışmada SPSS 22.0 istatistik programı ile elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz
edilmiştir. Araştırmada ölçek analizlerinde ortalama ve standart sapma istatistikleri
kullanılmıştır. Çalışmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için çarpıklık ve
basıklık değerlerine bakılmıştır (Çizelge 3).
Çizelge 3. Araştırma Değişkenlerinin Basıklık ve Çarpıklık Değerleri (Normallik Testi)
Eğitim Yöneticileri 21yy Becerileri Genel
Yaratıcılık ve Yenileşme
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
İletişim
İşbirliği
Bilgi Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
Teknoloji Okuryazarlığı
Özyönetim Ve İnisiyatif Kullanma
Üretkenlik Ve Hesapverebilirlik
Liderlik Ve Sorumluluk

Esneklik ve Kolay Uyum Sağlama
Sosyal Ve Kültürel Beceriler

N
412

Basıklık
-0,599

Çarpıklık
-0,564

412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

-0,559
-0,734
-0,615
-0,640
-0,449
-0,507
-0,381
-0,479
-0,530
-0,587
-0,742
-0,539

-0,555
-0,479
-0,575
-0,547
-0,576
-0,616
-0,673
-0,628
-0,621
-0,591
-0,624
-0,583

İlgili literatürde +1.5 ile -1,5 (Tabachnick & Fidell, 2013), +2.0 ile -2.0 (George ve Mallery,
2010) arasındaki basıklık çarpıklık değerleri normal dağılım olarak kabul edilmektedir. Buna
göre çalışmanın değişkenleri bu aralıkta olduğu için normal dağılım göstermektedir. Bu nedenle
veri analizi için parametrik yöntemler kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Öğretmenlerin okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik aritmetik ortalama,
standart sapma ve minimum-maksimum değerleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin 21. Yy Beceri Düzeyleri
Okul Yöneticileri 21. yy Becerileri Genel
Yaratıcılık Ve Yenileşme
Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme
İletişim
İşbirliği
Bilgi Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
Teknoloji Okuryazarlığı
Özyönetim Ve İnisiyatif Kullanma
Üretkenlik Ve Hesapverebilirlik
Liderlik Ve Sorumluluk

Esneklik ve Kolay Uyum Sağlama
Sosyal Ve Kültürel Beceriler
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N
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
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̅
𝑿
3,712
3,657
3,601
3,723
3,656
3,732
3,812
3,861
3,745
3,786
3,768
3,681
3,668

Ss
1,001
1,065
1,072
1,040
1,067
1,001
0,954
0,928
1,025
1,002
1,030

1,075
1,057

Min.
1,110
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,170
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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Maks.
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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Öğretmenlerin “Okul Yöneticileri 21. yüzyıl becerileri genel” ortalaması 3,712, “yaratıcılık
ve yenileşme” ortalaması 3,657, “eleştirel düşünme ve problem çözme” ortalaması 3,601,
“iletişim” ortalaması 3,723, “işbirliği” ortalaması 3,656, “bilgi okuryazarlığı” ortalaması 3,732,
“medya okuryazarlığı” ortalaması 3,812, “teknoloji okuryazarlığı” ortalaması 3,861,
“özyönetim ve inisiyatif kullanma” ortalaması 3,745, “üretkenlik ve hesapverebilirlik”
ortalaması 3,786, “liderlik ve sorumluluk” ortalaması 3,768, “esneklik ve kolay uyum sağlama”
ortalaması 3.681, “sosyal ve kültürel beceriler” ortalaması 3,668 olarak saptanmıştır. Okul
müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerinden en yüksek ortalamaya “Teknoloji okuryazarlığı”
becerisinde, en düşük ortalamaya ise “Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme” becerisinde
sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında 21. yüzyıl becerilerinin bütün boyutlardaki düzeyleri
ortalamanın üstünde çıkmıştır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin 21. yüzyıl beceri düzeylerini saptamak
amacıyla gerçekleştirilen mevcut araştırma da okul müdürlerinin 21. yüzyıl beceri düzeylerinin
ortalamanın oldukça üzerinde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte araştırma bulgularına göre
öğretmenler okul müdürlerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini nispeten daha
düşük bulurken teknoloji okuryazarlığı becerilerini daha yüksek bulmaktadır.
Literatürde 21. yüzyıl becerileriyle ilgili araştırmaların yeni yeni yer aldığı görülmektedir.
Türkiye’de yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde okul yöneticilerinin 21. yüzyıl
becerilerinin ortalamanın bir hayli üzerinde olduğu görülmektedir. Örneğin, Çiner (2021)
mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin 21. yüzyıl becerilerini öğretmen görüşlerine
göre incelediği araştırmasında; okul yöneticilerinin yüksek düzeyde 21. yüzyıl becerilerine
̅=3,86), bunun yanında en düşük eleştirel düşünme ve problem çözme
sahip olduğunu (X
̅=3,70) becerilerine, en yüksek teknoloji okuryazarlığı (X
̅=4,11) becerisine sahip olduğunu
(X
belirlemiştir. Benzer bir şekilde Tülgen (2021) de okul yöneticilerinin 21. yüzyıl becerileri ile
teknoloji liderliği davranışlarının incelediği araştırmasında okul yöneticilerinin yüksek düzeyde
̅=4,14) ve boyutlardan alınan puanlar 4,06
21. yüzyıl becerilerine sahip olduğunu saptamıştır (X
ile 4,19 arasında değişmiştir. Bu yüksek puanlar içerisinde en düşük algı eleştirel düşünme ve
problem çözme becerilerine, en yüksek algı ise teknoloji okuryazarlığı boyutuna yöneliktir. Bir
diğer benzer araştırmada Yörük (2021) okul yöneticilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip olma
düzeyini öğretmen görüşlerine göre incelemiş ve okul yöneticilerinin en düşük eleştirel
̅=3,41), en yüksek teknoloji okuryazarlık düzeyine
düşünme ve problem çözme becerisine (X
̅=3,70) sahip olduğunu ve genel ortalamanın ise bizim araştırmamızda olduğu gibi
(X
̅=3,58) saptamıştır. Benzer şekilde Elekoğlu ve
ortalamanın üstünde bir düzeyde olduğunu (X
Demirdağ (2020) öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin 21. yüzyıl becerilerini
inceledikleri araştırmalarında okul yöneticilerinin 21. yüzyıl becerilerini 3 boyutta ve bu
boyutların toplamını ifade eden 21. yüzyıl becerileri genelinde değerlendirmişler ve
̅ =3,73).
ortalamanın üstünde 21. yüzyıl becerilerine sahip olduklarını saptamışlardır (X
Araştırmalarda elde edilen bulgular incelendiğinde mevcut araştırmanın bulgularıyla
örtüşmekte olduğu görülmektedir.
Mevcut araştırmada ve literatürde yer alan bulgulara dayanarak okul yöneticilerinin
genellikle 21. yüzyıl becerilerine yüksek düzeyde sahip oldukları söylenebilir. Özellikle, okul
müdürlerinin teknoloji okur-yazarlığı becerisinin yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Son
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yıllarda birçok okul müdürü okullarında, 21. yüzyılda öne çıkan STEM eğitimi, robotik
kodlama eğitimleri, dijital okuryazarlık eğitimleri ve yapay zeka çalışmalarına liderlik
yapmaktadır. Okul yöneticilerinin bu yönde yapmış olduğu çalışmalar öğretmenler tarafından
takdirle karşılanmış ve onların 21. yüzyıl becerilerine sahip olduğu kanısına varmalarında etkili
olmuş olabilir (Helvacı, 2010).
Okul müdürlerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin diğer becerilere
oranla daha düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. Kadıoğlu Ateş ve Çardak (2016) eğitim
yöneticilerinin problem çözme becerileri ile ilgili yapılan araştırmalara genel bir bakış adlı
araştırmalarında okul yöneticilerinin problem çözmeye yönelik izlenecek süreçte yetersiz
kaldıklarını, bu yüzden sistematik, katılımcı ve kalıcı programlar geliştirmenin faydalı
olacağını belirtmişlerdir. Çevik ve Demirtaş (2021) okul müdürleri ve öğretmenlerin bakış
açısıyla okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerini inceledikleri araştırmalarında, okul
yöneticilerinin problem çözme becerilerinin yüksek olduğunu ve öğretmen görüşlerine göre en
çok okul yöneticilerinin farklı görüşleri dikkate aldıkları bulgusunu saptamışlardır.
Araştırmalar incelendiğinde okul müdürlerinin sorunların çözümünde katılımcı bir süreç
izlemelerinin önemi üzerinde durulmuştur. Mevcut çalışmamızda da eleştirel düşünme ve
problem çözme becerisini ölçen maddelere bakıldığında “Sorunları katılımcı bir süreçle çözer”
maddesi yer almaktadır. Buradan yola çıkarak okul müdürlerinin okulda karşılaştıkları
sorunların çözüm sürecine öğretmenleri de dahil etmelerinin problem çözme beceri düzeylerini
artıracağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak; hem mevcut hem de önceki araştırmaların bulguları öğretmenlerin okul
müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik görüşlerinin büyük oranda olumlu olduğunu
göstermektedir. Okul yöneticilerinin 21. yüzyıl becerileri ortalamalarının birbirine yakın ve
yüksek düzeyde olması, dinamik bir yapıya sahip okullar için olumlu ve istenilen bir durum
olmasının yanında eğitim sisteminin işlevsellik kazanmasında da önemlidir (Tülgen, 2021).
Ancak okul gelişimi ve etkililiğini artırmak adına okul müdürlerinin bu beceri ve
yetkinliklerinin artırılması faydalı olabilecektir. Bu nedenle, eğitim yöneticilerine yönelik
düzenlenen lisansüstü programlarda, yöneticilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine
yönelik dersler verilebilir.
Araştırma Kütahya il ve ilçelerinde görev yapan 412 öğretmenin görüşleri ile sınırlıdır.
Araştırmanın daha geniş örneklemler üzerinde veya başka illerde benzerlerinin
gerçekleştirilmesi araştırma sonuçlarından genelleme yapılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca
bu araştırma nicel araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri
ile okul müdürleri ve öğretmenler üzerinde görüşmeler yapılarak araştırmalar
gerçekleştirilebilir. Böylelikle konu ile ilgili daha detaylı verilere ulaşılabilir.
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ÜLKELER BAĞLAMINDA MUTLULUK İLE EĞİTİM ALANINDA ELDE EDİLEN
BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Azmi TÜRKAN1
1

Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0003-2546-5122

ÖZET
Mutluluk en genel çerçevede incelendiğinde, kişilerin ulaşmak istedikleri durumlara kesintisiz
bir şekilde ulaşma bu ulaşılma durumundan duyulan haz olarak ifade edilmektedir. Mutluluğun
bireysel olarak müdahale edilebilir ve bireysel olarak müdahale edilemeyecek bazı
belirleyicileri vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gösterilen başarının veya başarısızlık
durumlarının bireylerin mutluluk düzeyleri ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Bireylerin yaşam doyumu, yaşama şartları gibi mutluluğunun belirleyicilerinin oluşmasında
eğitim önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim ve mutluluk
kavramlarının birbiriyle ilişkili kavramlar olabileceği düşünülmektir. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda bu araştırmanın amacı uluslararası düzeyde ülkeler bağlamında elde edilen
mutluluk puanları ile ülke PISA puanları arasındaki ilişki düzey ve yönünün tespit edilmedir.
Bu amaç doğrultusunda mutluluk endeks puan ile Pisa matematik başarı puanı, Pisa bilim başarı
puanı ve Pisa okuma – yazama puanı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu
araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. İlişkisel tarama modellerinde farklı değişkenler arasında korelasyon yönü ve
derecesi tespit edilir. Araştırma kapsamında da ülkelerin mutluluk endeks puanları ile Pisa
başarı puanları arasındaki ilişkinin yönü derecesi belirlenmeye çalışıldığı için ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada farklı kıtalarda bulunan Pisa başarıları ve Mutluluk
düzeyleri belirlemiş 72 ülke çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubu
belirlenirken her iki değişkeninden ölçümünün yapıldığı ortak ülkeler seçilmiştir. Verilerin
analiz edilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veri analizinde iki değişken arasındaki
ilişki tespit edildiği için Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde
edilen bulgular incelendiğinde, ülkelere bağlamında mutluluk ile PİSA sınavı Bilim puanı,
Matematik puanı ve Okuma-Yazama puanları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Mutluluk, PISA, Akademik başarı, Korelasyon
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1. GİRİŞ
Psikolojinin önemli araştırma alanlarından biri bireylerin iyi oluş halleri olarak tanımlanan
mutluluk kavramıdır. En genel anlamda mutluluk, “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak
ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Başka bir ifade
ile kişilerin ulaşmak istedikleri durumlara kesintisiz bir şekilde ulaşma ve bu ulaşılma
durumundan duyulan haz olarak ifade edilmektedir. Mutluluk, bir şeyin olumlu durumlarının
olumsuz durumlardan daha yüksek olması neticesinde yaşamdan alınan hazzın yüksek olma
durumu olarak nitelendirilebilir (Doğan ve Sapmaz, 2012). Mutluluk kavramı daha geniş bir
çerçevede incelenecek olursa, bireylerin olumlu durumlarla karşılaşması, olumsuz durumlardan
kurtulması, olayların bireylerin istekleri doğrultusunda ilerlemesi ve çevresinde gerçekleşen
olayların birçoğuna hüküm etme durumu olarak tanımlanabilir (Çetinkaya, 2006). Bu
tanımlamalardan yola çıkarak mutluluğun birçok açıdan ele alınabileceği görülmektedir.
Mutluluğun birçok açıdan ele alınabileceği gibi mutluluğu etkileyen birçok unsur göz önünde
bulundurulabilir. Mutluluğu, öz saygı ve dışa dönüklük (Spangler ve Palrecha, 2004), yaşam
doyumu (DeNeve ve Cooper, 1998), yaşam şartları ve genetik faktörleri gibi ilişkili olduğu
birçok unsur bulunmaktadır (Aksoy vd., 2017). Bu faktörlerden bazılarına bireysel olarak
müdahale edebiliyorken bazılarına müdahale durumumuz söz konusu değildir. Bireylerin
yaşam doyumu, yaşama şartları gibi mutluluğunun belirleyicilerinin oluşmasında eğitim diğer
unsurlara göre önemli ölçüde ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim ve mutluluk
kavramlarının birbiriyle ilişkili kavramlar olabileceği düşünülmektir. Eğitim ve öğretim,
içerisinde birçok unsuru barındıran geniş bir süreç bütünüdür. Bu süreçlerin içerisinde veya
sonucunda sürece ilişkin bilgilerin edinilmesi değerlendirmeler ile gerçekleşmektedir.
Değerlendirmeler, yerel bağlamda yapıldığı gibi uluslararası bağlamda da yapılabilmektedir.
Eğitim sistemlerinin uluslararası düzeyde karşılaştırılması için TIMSS ve PIRLS gibi çeşitli
sınavlarla yapılmaktadır. OECD ülkelerinin bulunduğu bir değerlendirme sistemi olan PISA bir
diğer uluslararası sınavdır. PISA sınavı ile öğrencilerin matematiksel beceri, fen alan becerisi
ve okuma-yazama gibi akademik becerileriyle birlikte motivasyon, derslere ilişkin tutum gibi
duyuşsal özellikler de ölçülmektedir (MEB, 2011). Ayrıca bu sınavlar ile içerisinde bulunulan
durumun tespit edilmesinin yanı sıra geleceğe ilişkin tahminlerde de bulunulması
sağlanmaktadır (Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012).
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gösterilen başarının veya başarısızlık durumlarının bireylerin
mutluluk düzeyleri ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda bu araştırmanın amacı uluslararası düzeyde ülkeler bağlamında elde edilen
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mutluluk puanları ile ülke PISA puanları arasındaki ilişki düzey ve yönünün tespit edilmedir.
Bu amaç doğrultusunda olarak aşağıda ifade edilen araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1. Ülkeler bağlamında mutluluk endeks puanı ile ülkelerin matematik başarı puanı
arasında bir ilişki var mıdır?
2. Ülkeler bağlamında mutluluk endeks puanı ile ülkelerin bilim başarı puanı arasında bir
ilişki var mıdır?
3. Ülkeler bağlamında mutluluk endeks puanı ile ülkelerin okuma-yazma başarı puanı arasında

nasıl bir ilişki vardır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Araştırma kapsamında ülkelerin mutluluk düzeyleri uluslararası uygulanan Pisa sınavı
Matematik, Bilim, Okum ve Yazma başarı puanları arsındaki ilişki incelenmektedir. Bu
bağlamda araştırma nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma deseni
kullanılmıştır. Bir değişkende ortaya çıkan değişim diğer değişkende değişim miktarını başka
bir ifade ile değişkenlerden birindeki artış ve azalmanın diğer değişkendeki artış ve azalışının
ölçüldüğü araştırmalar korelasyonel (ilişkisel) araştırmalar olarak ifade edilmektedir (Scott ve
Usher, 2010).
3.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmada farklı kıtalarda bulunan Pisa başarıları ve Mutluluk düzeyleri belirlemiş 72 ülke
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken her iki değişkeninden
ölçümünün yapıldığı ortak ülkeler seçilmiştir.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verilerinin elde edilmesi için ilgili verilerin bulunduğu veri tabaları kullanılmıştır.
Araştırmanın değişkenlerinden biri olan Mutluluk endeksleri, Dünya Mutluluk Endeks 2021
Rapor’undan (Helliwell ve ark., 2021) elde edilmiştir. Pisa Matematik, Bilim ve Okuma-Yazma
verileri ise OECD (2022) veri tabanından elde edilmiştir.
3.4. Veri Analizi
Verileri analizi yapılırken SPSS programı tercih edilmiştir. Verilerin analizinde iki değişken
arasındaki ilişki incelendiği için korelasyon (ilişki) analizi yapılmıştır. Verilerin analiz
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sonuçları yorumlanırken ,00-,30 arası zayıf ilişki, ,30-,70 arası orta düzeyde ilişki ve ,70-1,00
arası ise yüksek düzeyde ilişkinin olduğu (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2018) şeklinde
yorumlanmıştır. Ayrıca katsayının negatif olması iki değişken arasında ters yönde ilişkinin
olduğu, pozitif olması ise aynı yönde ilişkinin olduğunu göstermektedir.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde mutluluk endeksi ile Pisa Matematik, Bilim ve Okuma-Yazma alt
başlıkları arasındaki ilişkinin analiz sonuçları incelenmiştir. Tablo 1’de ülkelerin mutluluk
endeksleri ile Pisa alt boyutlar arasındaki ilişki düzeylerine yer verilmiştir.
Çizelge 1. Mutluk endeksi ile Pisa başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Pisa_Matematik

Pisa_Bilim

Pisa_OkumaYazma

Pearson

,417**

,427**

,505**

p

,000

,000

,000

N

72

72

71

Korelasyon
Mutluluk Endeksi

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı ülkelerin Mutluluk Endeksleri ile Pisa Matematik başarıları
arasında ,417 düzeyinde olumlu bir ilişkinin olduğunun tespit edilmiştir. Katılımcı ülkelerin
Mutluluk Endeksleri ile Pisa Bilim başarıları arasında ,427 düzeyinde ilişkinin olduğu
belirlenmiştir. Benzer şekilde Mutluluk endeksi ile Pisa Okuma-Yazma başarıları arasında ,505
düzeyinde ilişki tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile mutluluk ile matematik, bilim ve okumayazma alanlarında başarı arasında orta düzeyde olumlu bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır.

4. SONUÇ
Bu araştırmada uluslara arası tespit edilen ülkelerin mutluluk endeksleri Pisa Matematik, Bilim
ve Okuma-Yazma başarı puanları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda belirlenen ülkeler bağlamında mutluluk ile matematik başarısı arasında
olumlu yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ülkeler bağlamında
mutluluk düzeyi ile PİSA bilim başarı puanı arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde mutluluk puanı ile okuma-yazma başarıları arasında
orta düzeyde olumlu bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir.
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ÖZET
Kültür bir grup toplum ve toplumdaki insanlar tarafından paylaşılan gelenekler, inançlar,
değerler, alışkanlıklar, bilgiler ve diğer özelliklerden oluşur. Kültür tüketicilerin karar
vermesindeki en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kültür genel olarak
davranış kuralları, iletişim biçimleri, tutumlar, inançlar, değerler, yemek alışkanlıkları, giyim
ve görünüş bakımından kültürel olarak birbirlerinden farklılık gösteren insanlar arasındaki
farklılıkları ve benzerlikleri ele almaktadır. Turizm farklı kültürlerden gelen insanların
birbirleriyle etkileşim yaşamasına olanak tanımaktadır.

Bu nedenle turizmde kültürel

farklılıklar oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Kültürel olarak birbirlerinden farklı olan
insanların farklı beklentileri, tercihleri ve seyahat tüketim kalıpları bulunmaktadır. Turizmde
farklı kültürlere sahip ev sahipleri ve turistler arasında bir sosyal etkileşim gerçekleşmektedir.
Bu nedenle birbirlerinden farklı kültürel arka planlara sahip yerel halk ve turistler arasındaki
sosyal etkileşim birtakım olumlu ve olumsuz sonuçlarla sonuçlanabilir. Turizmde yerel halk ve
turistler arasındaki sosyal etkileşim olumlu birbirlerine karşı tutumların artması, arkadaşlıkların
geliştirilmesi birbirlerinin kültürlerini anlamaya çalışılması ve aralarındaki sosyal etkileşimin
geliştirilmesi gibi durumlara yol açabilir. Ancak aralarındaki kültürel mesafenin fazla olması
olumsuz durumları da tetikleyebilmektedir. Kültürel mesafe turistin kültürünün ev sahibi
kültürden ne derece farklı olduğunu ifade etmektedir. Kültürel mesafe turistlerin seyahat
kararlarını etkilemekte, memnuniyet ve destinasyon seçimleri üzerinde büyük bir etkisi
bulunmaktadır. Turistler genel olarak kendi kültürlerine benzer destinasyonları seçmektedirler.
Yüksek kültürel mesafe bazı durumlarda yeni şeyler öğrenmek ve egzotik deneyimler yaşamak
isteyen insanların yenilik duygusunu harekete geçirebilir. Ancak yerel halk ile turistler
arasındaki kültürel mesafenin yüksek olması turistin bir destinasyona ilişkin yabancılık ve risk
duygusunu arttırabilir. Yüksek kültürel mesafe turistler ve yerel halk arasında gerçekleşen
etkileşimlerde yanlış anlaşılmalara, kültürel çatışmalara ve sürtüşmelere yol açabilir. Bu
nedenle kültürel mesafe turizmde önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü bu
çalışmada ikincil verilerden faydalanılarak kültür ve kültürel farklılıklar ele alınacak ve kültürel
mesafenin turizmdeki önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kültür, kültürel farklılıklar, kültürel mesafe.
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CULTURAL DISTANCE AND ITS IMPORTANCE IN TOURISM
Culture consists of traditions, beliefs, values, habits, knowledge and other characteristics shared
by a group of societies and people in that society. Culture is considered to be one of the most
important factors in consumers' decision making. Culture generally deals with the differences
and similarities between people who differ from each other culturally in terms of codes of
conduct, forms of communication, attitudes, beliefs, values, food habits, clothing and
appearance. Tourism allows people from different cultures to interact with each other.
Therefore, cultural differences in tourism are of great importance. People who are culturally
different from each other have different expectations, preferences and travel consumption
patterns. In tourism, a social interaction takes place between the hosts and tourists who have
different cultures. Therefore, social interaction between local people and tourists with different
cultural backgrounds may result in some positive and negative results. Social interaction
between local people and tourists in tourism can lead to situations such as increasing positive
attitudes towards each other, developing friendships, trying to understand each other's cultures
and improving social interaction between them. However, the cultural distance between them
can also trigger negative situations. Cultural distance refers to the extent to which the tourist's
culture differs from the host culture. Cultural distance affects tourists' travel decisions and has
a great impact on satisfaction and destination choices. Tourists generally choose destinations
similar to their own culture. High cultural distance can sometimes stimulate the sense of novelty
of people who want to learn new things and experience exotic experiences. However, the high
cultural distance between local people and tourists can increase the tourist's sense of foreignness
and risk regarding a destination. High cultural distance can lead to misunderstandings, cultural
conflicts and frictions in interactions between tourists and locals. Therefore, cultural distance
plays an important role in tourism. For all these reasons, in this study, culture and cultural
differences will be discussed by making use of secondary data and the importance of cultural
distance in tourism will be tried to be revealed.
Keywords: culture, culture differences, cultural distance.
1. GİRİŞ
Kültür bir grup veya toplumdaki insanlar tarafından paylaşılan bilgi, gelenekler, sanat ve yaşam
tarzı, değerler, normlar, alışkanlıklar, inançlar gibi diğer özelliklerden oluşmaktadır (Kang ve
Moscardo, 2006: 304; Liu vd., 2021:192). Kültürel farklılıklar genel olarak kültürel değerler,
sosyal davranış, tutumlar, algılar, ihtiyaçlar, beklentiler, deneyimler, inançlar, normlar,
motivasyonlar, sözlü ve sözlü olmayan davranışlarda tanımlanabilir (Reisinger ve Turner,
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1997: 141). Farklı kültürlerden insanlar farklı tercihler, beklentiler ve seyahat tüketim
kalıplarına sahiptirler (Wong ve Kwong, 2004: 582).

Kültürün turistlerin algılarını

şekillendirdiği ve dolayısıyla turist davranışlarını ve turizm talebini etkilediği kabul
edilmektedir (Huang vd., 2022: 147).
Kültürler arası etkileşim, davranış kuralları, beklentiler, dünya görüşü, iletişim şekilleri ve
değerler açısından kültürel olarak birbirlerinden farklılık gösteren ve iki farklı kültürden gelen
insanlar arasındaki iletişimleri içermektedir (Reisinger, 2009: 209). Turizm farklı kültürel arka
planlara sahip turistler ve yerel halk arasında meydana gelen etkileşimleri içermektedir
(Sinkovic ve Penz, 2009: 457). Kültürel mesafe (uzaklık) uluslararası turizmde önemli bir
faktördür (Liu vd., 2018: 300). Turizm bağlamında kültürel uzaklık turistlerin sahip olduğu
kültürün ev sahibi (yerel halk) kültürden ne kadar ve ne derece farklı olduğunu ifade etmektedir
(Bi ve Gu, 2019: 840; Crotts, 2004: 53; Fan, vd., 2017: 999; Liu vd., 2018: 300). Temas
hipotezi birbirlerinden farklı kültürel arka planlara sahip kişiler arasında oluşan sosyal
etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz durumlarla sonuçlanabileceğini iddia etmektedir. Turizm
bağlamında temas hipotezi, ev sahipleri ve turistler arasındaki yüz yüze temasın olumlu veya
olumsuz sonuçlara yol açabileceğini öne sürmektedir (Moufakkir, 2011: 73-74).
Çoğu insan benzer değer ve inançları paylaşan kişilerle etkileşimde bulunmayı ve iletişim
kurmayı tercih etmektedir. Kültürel benzerlikler genellikle destinasyonlara yönelik olumlu algı
ve tutumlarla ilişkilendirilmekte ve olumlu turist deneyimlerine yol açmaktadır (Yang vd.,
2019: 226). Turistin kültürü ev sahibinin kültürüne ne kadar yakınsa, iki halk arasındaki anlayış
o kadar büyük olmakta, kültürel yakınlık ve benzerlik belirsizliği azalttığı için etkileşim
kolaylaşmaktadır (Moufakkir, 2011: 75). Ancak yerel halk ve turistler arasındaki kültürel
mesafe ne derece yüksek olursa karşılıklı gerçekleşen bu etkileşimin yanlış anlaşılmalar ve
sürtüşmelere yol açması da o derece yüksektir (Zaidan, 2016:111).
Kültürel farklılıklar, yeni şeyler öğrenmek ve egzotik deneyimler yaşamak isteyen turistleri
cezbedebilir ve motive edebilir (Yang vd., 2019: 225). Başka bir deyişle, yüksek kültürel
mesafe, insanların birincil seyahat güdüsünü, yani yenilik arama güdüsünü harekete geçirebilir.
Yüksek kültürel mesafenin gezginler için yenilik fırsatları vaat etmesi beklenebilir. Genel
olarak, potansiyel turistler için kültürel mesafe ne kadar büyükse, destinasyonun zengin ve eşsiz
kültür, miras ve tarihten oluşması da o kadar olasıdır. Öte yandan kültürel mesafe, bir gezginin
potansiyel bir destinasyona ilişkin risk algısını da etkileyebilir. Kültürel mesafenin artmasıyla
belirsizliğin ve yabancılığın sorumluluğu artabilir (Bi ve Gu, 2019:840-841).
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Tüm bu nedenlerden ötürü kültürel uzaklık uluslararası turizm endüstrisinde önemli bir hal
almaktadır. Bu nedenle çalışmada ikincil verilerden faydalanılarak kültür ve kültürel farklılıklar
ele alınacak ve kültürel mesafenin turizmdeki önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
2. KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN TURİST DAVRANIŞI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kültür, bir toplumdaki insanlar arasında yaygın olan anlamlar, inançlar, uygulamalar,
semboller, normlar ve değerlerin zengin bir birleşimidir (Schwartz, 2006: 138). Pek çok yazar
kültürün bir grup veya toplumdaki insanlar tarafından paylaşılan bilgi, gelenekler, sanat ve
yaşam tarzı, değerler, normlar, alışkanlıklar, inançlar gibi diğer özelliklerden oluştuğunu
belirtmiştir (Kang ve Moscardo, 2006: 304; Liu vd., 2021:192). Kültür öğrenilir, paylaşılır,
semboliktir, katıdır, kısıtlayıcıdır, ayarlanabilir ve nesilden nesile aktarılabilir (Tantekin vd.
2011: 13). Kültür insan çevresi, gelenekler, sosyal yaşam kuralları, davranışlar, yemek
alışkanlıkları, inançlar, değerler, normlar, tutumlar, giyim ve görünüş, iş ve boş zaman
alışkanlıkları, bilgi ve iletişim, algılar, düşünme ve iş yapma yolları, benlik duygusu gibi
konularda insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele almaktadır (Reisinger, 2009: 8689).
Bilim adamları kültürü ölçmek için çeşitli boyutlar kullanmışlardır (Li vd., 2021:193).
Kültürlerin farklılaştığı birçok unsur bulunmaktadır (Reisinger, 2009: 127). Parsons’ın Kalıp
Değişkenleri, Kluckhohn ve Strodtbeck’ın Değer Yönelimi, Stewart’ın Kültürel Kalıpları,
Hall’un (1960, 1966, 1973, 1976, 1977, 1983), Hall ve Hall’un (1987) Kültürel Farklılaşması,
Hofstede’nin (1980, 1984, 1991, 2001) Kültürel Çeşitlilik Boyutları, Trompenaars’ın (1984,
1993/1997), Hampden-Turner ve Trompenaars’ın Kültürel Boyutları (1993) (Reisinger, 2009:
127), Schwartz'ın ülke düzeyindeki yedi boyutu, GLOBE'nin 18 kültürel boyutu (Li vd., 2021:
193), Kogut ve Sing’in Kültürel Uzaklık İndeksi (1988) Clark ve Pugh’un Kültürel Küme
Uzaklık İndeksi (2001), West ve Graham'ın Dilsel Uzaklığı (2004), Jackson’ın Kültürel
Çeşitlilik İndeksi (2001) (Ng vd., 2007: 1500-1501) en sık kullanılanlar arasındadır (Liu vd.,
2021: 193; Ng vd., 2007: 1500-1501; Reisinger, 2009: 127). Bu boyutlar, insanların davranış
ve iletişimlerinin kültürler arasında nasıl farklılık gösterdiğini ve sosyal yaşam ve insan
ilişkileriyle nasıl başa çıktıklarını anlamanın yollarını sağlar. Ayrıca, büyük kültürel
farklılıkların uluslararası turistler ve yerel ev sahipleri arasındaki kültürler arası etkileşimi nasıl
etkilediğini de gösterebilirler (Reisinger, 2009: 127).
Özellikle, Hofstede Ulusal Kültürel Boyutları alanda yaygın olarak kabul edilen kültürel
boyutlar arasındadır (Liu vd., 2021:193). Kültür konusu hakkında en büyük etkiyi Hofstede
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çalışmıştır (Ahn ve Mckercher, 2015: 96). Hoftede ulusal kültürel gruplar arasındaki temel
farklılıkları özetlemek için kullanılabilecek dört ana boyut olduğunu savunmuştur: "güç
mesafesi", "belirsizlikten kaçınma", "bireycilik-kolletivistlik" ve "erillik-dişillik" (Kang ve
Moscardo, 2006: 304). Hofstede bu 4 boyuta sonradan iki boyut daha eklemiştir. Bu boyutlar
"uzun-kısa vadeli oryantasyon" ve "kısıtlamaya karşı hoşgörü" boyutlarıdır (Ahn ve Mckercher,
2015: 96).
Güç Mesafesi, temel insan eşitsizliği sorununa farklı çözümlerle ilgilidir (Hofstede, 2011: 8).
Güç mesafesi, bir toplumdaki daha az güçlü bireylerin güç eşitsizliğini kabul etme ve normal
olarak görme derecesini ele alır. Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde, bireyler üstlerine
saygı duyar ve onları eleştirmekten kaçınır. Güç mesafesinin düşük olduğu ülkelerde, saygıyla
da olsa üstlere meydan okumak çok kabul edilebilir (Bergiel vd., 2012: 70).
Belirsizlikten kaçınma bir toplumun belirsizliğe toleransı ile ilgilenir (Luciano Traquand, 20163-4). Başka bir deyişle bir toplumdaki belirsiz bir gelecek karşısındaki stres düzeyi ile ilgilidir
(Hofstede, 2011: 8). Bu boyut bir kültürdeki insanların genellikle yapıyı riske tercih etme
derecesini gösterir. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürler, yapılandırılmamış,
belirsiz veya öngörülemeyen durumlardan endişe duyarlar (Bergiel vd., 2012: 70).
Belirsizlikten kaçınan kültürler, katı yasalar ve kurallar, güvenlik ve güvenlik önlemleri, felsefi
ve dini düzeyde mutlak inancıyla bu tür durumların olasılığını en aza indirmeye çalışırlar
(Luciano Traquand, 2016: 3-4) Öte yandan, belirsizlikten kaçınma düzeyi düşük olan kültürler,
yansıtıcı, daha az saldırgan, nispeten hoşgörülü ve duygusuzdur (Bergiel vd., 2012: 70).
Belirsizliği kabul eden kültürler, alışkın olduklarından farklı görüşlere karşı daha hoşgörülüdür,
mümkün olduğunca az kurala sahip olmaya çalışırlar ve felsefi ve dini düzeyde görecelidirler.
Soğukkanlı ve düşüncelidirler ve çevreleri tarafından duygularını ifade etmeleri beklenmez
(Luciano Traquand, 2016: 3-4).
Bireycilik ve kolektivistlik bireylerin gruplara entegre olma derecesini ifade eder (Hofstede,
2011: 8; Luciano Traquand 2016: 3-4). Bu boyut bir toplumun üyelerini bireyler veya grup
üyeleri olarak görme derecesini yansıtmaktadır. Bireyci toplumlarda, bireyler öncelikle kendi
çıkarları ve yakın ailelerinin çıkarlarıyla ilgilenir. Yüksek düzeyde kolektivist toplumlarda,
bireyler kendi eylemleriyle değil, grupların eylemleriyle tanımlanır. Bireyci toplumlarda
bireyler arasındaki bağlar gevşektir. Herkesin kendisine ve yakın ailesine bakması
beklenmektedir. Kolletivist toplumlarda ise insanların doğuştan itibaren güçlü, birbirine bağlı
iç gruplara entegre edildiği, genellikle geniş ailelerin (amcalar, teyzeler ve büyükanne ve
büyükbabalarla) sorgusuz bir sadakat karşılığında onları korumaya devam ettiği toplumları
bulunmaktadır (Luciano Traquand: 3-4).
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Erillik ve dişillik boyutları kadın ve erkek arasındaki duygusal rollerin bölünmesiyle ilgilidir
(Hofstede, 2011: 8). İddialı ve rekabetçi olmak gibi baskın değerlerin beklendiği kültürler eril
kültürlerdir. Buna karşılık, dişilliğin yüksek olduğu kültürlerde “arkadaşça atmosfer, konum
güvenliği, fiziksel koşullar ve güvenlik” tercihi gibi kadınsı değerlerin baskınlığı vardır
(Bergiel vd., 2012: 70).
Uzun vadeli ve kısa vadeli yönelim, insanların gelecek, veya şimdi ve geçmişe yönelik çabaları
ile ilgili odak seçimlerini yansıtır (Hofstede, 2011: 8). Uzun vadeli yönelimdeki değerler; azim,
tutumluluk, ilişkileri statüye göre sıralama ve utanç duygusu; kısa vadeli yönelimdeki ise
karşılıklı sosyal yükümlülükler, geleneğe saygı, kişinin onurunu ve itibarını koruma ve kişisel
istikrar ve kararlılıktır (Hofstede 2011: 13).
Hoşgörüye karşı kısıtlama, hayattan zevk almayla ilgili temel insan arzularının kontrolü ile
ilgilidir. Hoşgörü, hayattan zevk almak ve eğlenmekle ilgili temel ve doğal insan arzularının
nispeten özgürce tatmin edilmesine izin veren bir toplum anlamına gelir. Kısıtlama, ihtiyaçların
tatminini kontrol eden ve katı sosyal normlar aracılığıyla düzenleyen bir toplum anlamına gelir
(Hofstede, 2011: 8-15). Hoşgörü boyutu, hoşgörüyü, toplumdaki arzuların ve duyguların
nispeten özgürce tatmin edilmesine verdiği değer olarak kabul eder. Hoşgörünün zıttı kısıtlama
ise bu hazzı kontrol eden ve bireylerin zevk alma davranışlarına sınırlar koyan değerlerdir
(Bergiel vd., 2012: 70).
Asya toplumları güç mesafesi, toplumculuk ve uzun vadeli oryantasyon boyutları bakımından
yüksek, erillik-dişillik ve belirsizlikten kaçınma boyutları bakımından ise karışıktırlar. Batılı
toplumlar ise güç mesafesi, toplumculuk, uzun vadeli oryantasyon ve belirsizlikten kaçınma
boyutları bakımından düşük, erillik-dişillik boyutu açısından ise karışıktırlar (Crotts ve
Erdman, 2000: 412).
Kültürel farklılıklar, kültürel değerler, sosyal davranış, tutumlar, algılar, ihtiyaçlar, beklentiler,
deneyimler, inançlar, normlar, motivasyonlar, sözlü ve sözlü olmayan davranışlarda
tanımlanabilir (Reisinger ve Turner, 1997: 141). Kültür tüketicilerin karar vermesinde sürekli
olarak en etkili faktörler arasında yer almaktadır (Qian vd., 2018: 270). Pek çok yazar tüketici
davranışını etkileyen faktörler içerisinde kültüründe olduğunu belirtmiştir (Fratu, 2011: 120121, Noel, 2009: 14). Değerler, normlar veya kurallar gibi doğal kültür unsurlarının turistlerin
davranışları, tatil beklentileri, deneyimleri, memnuniyetleri ve dolayısıyla tekrar ziyaretleri
üzerinde önemli bir etkisi vardır (Ekaterine, 2018: 9).
Uluslararası seyahatin tüm dünyada artışı göz önünde bulundurulduğunda, seyahat davranışı
üzerindeki kültürel etkilere de ilgi büyümektedir (Lee ve Sparks, 2007: 506). Turizmde tüketici
davranışı, genellikle bu araştırma alanını tanımlamak için kullanılan “seyahat davranışı” veya
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“turist davranışı” terimleriyle, pazarlama ve turizm alanlarında en çok araştırılan alanlardan biri
olmaya devam etmektedir (Mirzaei vd., 2021:2).

Farklı kültürlerden insanlar farklı tercihler,

beklentiler ve seyahat tüketim kalıplarına sahiptirler (Wong ve Kwong, 2004: 582). Kültürün
turistlerin algılarını şekillendirdiği ve dolayısıyla turist davranışlarını ve turizm talebini
etkilediği kabul edilmektedir (Huang vd., 2022: 147).
Crotts (2004: 84-85) kültürel farklılıkların turist davranışını etkilemesi ile ilgili önermelerde
bulunmuştur:
•

Belirsizlikten kaçınma düzeyinin büyük olduğu kültürel ortamlarda doğan katılımcılar,
risk ve belirsizliği daha fazla azaltan seyahat davranışları sergileyeceklerdir. Buna
karşılık, genellikle ev sahibi ülkelere göre daha rahat olan kültürel ortamlarda doğanlar,
doğaları gereği daha özgür ve bağımsız olarak nitelendirilen biçimlerde daha sık yalnız
seyahat edeceklerdir.

•

Belirsizlikten kaçınma düzeyinin büyük olduğu kültürel ortamlarda doğan bireyler, (1)
seyahatlerini planlamak için daha fazla zaman harcayarak daha fazla riski azaltan
seyahat

davranışlarına

girişeceklerdir,

(2)

tatillerinde

seyahat

paketlerinin

kullanacaklardır, (3) seyahatlerinde seyahat acentelerini ve tur operatörlerini
kullanacaklardır, (4) daha fazla sayıda seyahat edeceklerdir, (5) daha kısa süreli
konaklamalar gerçekleştireceklerdir ve (6) daha az destinasyonu ziyaret edeceklerdir
•

Kendi kültürel normlarıyla büyük ölçüde zıt olan ülkelere seyahat eden katılımcılar,
benzer normlara veya kültürel değerlere sahip ülkelere seyahat edenlere göre risk ve
belirsizliği daha fazla azaltan seyahat davranışı sergileyeceklerdir.

Öte yandan,

kendilerine benzeyen ülkelere seyahat edenler, daha küçük seyahat gruplarını içeren
daha özgür ve bağımsız bir biçimde seyahat edeceklerdir.
Crotts (2004)’a benzer şekilde Litvin vd. (2004: 32-34) de belirsizlikten ve riskten kaçınma
ihtiyacı ne kadar büyükse, bir kişinin seyahat planlamaları için seyahat kanalı üyelerine (tur
operatörleri vb.) güvenme olasılığının o kadar yüksek olacağını ve genişletilmiş bir seyahat
planlama süresi ihtiyacının azalacağını belirtmiştir. Hofstede’nin kültüre boyutları ve turist
davranışı üzerindeki etkilerine dair pek çok araştırma yapılmıştır (Crotts ve Erdman, 2000;
Money ve Crotts, 2003; Litvin, 2004; Nayeem, 2012).
Crotts ve Erdman (2000: 410-419) Amerika’ya Japonya, İngiltere, Almanya, Brezilya ve
Tayvan’dan gelen ziyaretçiler üzerinde bir araştırma yürütmüştür. Araştırmalarında ulusal
kültürün müşterilerin seyahat hizmetlerini nasıl değerlendirdikleri, yeniden satın alma istekleri
ve başkalarına tavsiye etme niyetleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır.
Ziyaretçileri Hofstede’nin kültürel boyutlarını esas alarak Japonya yüksek maskülen (erkeksi),
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Almanya ve İngiltere orta maskülen ve Brezilya ve Tayvan düşük maskülen olarak
sınıflandırmıştır. Araştırma sonucunda ulusal kültürel farklılıkların tüketicilerin karar verme ve
seyahat hizmetlerini değerlendirmesini etkileyen güçlerden biri olduğunu bulmuştur. Yüksek
maskülen toplumlarından gelen turistlerin düşük ve orta maskülen toplumlardan gelen turistlere
göre daha sık memnuniyetsız oldukları ortaya çıkmıştır. Özellikle güçlü ayrılma tutumlarının
daha maskülen toplumlarda olduğu görülürken, güçlü sadakat tutumlarının ise daha az
maskülen kültürlerden olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, düşük maskülen toplumlardan
gelen müşterilerin yüksek maskülen toplumlardan gelenlerle karşılaştırıldığında eksiklikleri
daha az göz ardı etmeleri ve diğerlerine karşı daha fazla sempati duymalarıyla açıklanmıştır.
Money ve Crotts (2003: 191) Amerika’yı ziyaret eden Alman ve Japon turistler üzerinde bir
araştırma yürütmüştür. Araştırmalarında belirsizlikten (veya riskten) kaçınma kültürel boyutu
ile bilgi arama, seyahat planlama zaman ufku, seyahat grubu özellikleri (örneğin grup
büyüklüğü) ve seyahat özellikleri (örneğin kalış süresi) arasındaki ilişki olup olmadığını
bulmayı amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda daha yüksek düzeyde belirsizlikten kaçınma ile
karakterize edilen ulusal kültürlerdeki tüketicilerin, i) destinasyon pazarlamasıyla ilgili bilgi
kaynakları, kişisel bilgi kaynakları veya kitle iletişim araçları gibi bilgi kaynaklarından ziyade
seyahat acentası gibi bilgi kaynaklarını kullandıkları, ii) paket turları daha sık satın aldıkları,
iii) daha büyük gruplar halinde seyahat ettikleri, iv) ortalama olarak daha kısa süre
konakladıkları ve v) daha az sayıda destinasyonu ziyaret ettikleri ortaya çıkarılmıştır.
Litvin vd. (2004: 29-35)

Amerika’yı ziyaret eden turistler üzerinde gerçekleştirdiği bir

araştırmada Money ve Crotts (2003)’un araştırma sonuçlarıyla benzer sonuçlar bulmuştur: i)
belirsizliği önleme segmentinin yüksek olduğu turistlerin belirsizliği önleme segmentinin
düşük olduğu turistlere göre arkadaşlardan, akrabalardan, eyalet ve şehir seyahat ofislerinden
ve tur operatörlerinden bilgi edinme olasılığı daha yüksektir, ii) belirsizliği önleme segmentinin
düşük olduğu turistlerin seyahat rehberleri ve televizyon ve radyo reklamları gibi pazarlamanın
baskın olduğu kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanma olasılıkları yüksektir, iii) belirsizliği
önleme düzeyinin yüksek olduğu turistler tatillerinde daha az gün planlamaktadır (bir başka
deyişle, belirsizlikten ve riskten kaçınma ihtiyacı ne kadar fazlaysa, bir kişinin seyahat
planlamaları için seyahat kanalı üyelerine (tur operatörleri vb.) daha fazla güvenme olasılığı da
daha yüksektir), iv) belirsizliği önleme riskinin düşük olduğu turistler seyahatlerini planlamak
için daha fazla süre harcamakta ve yalnız seyahat etme olasılıkları da daha yüksek olmaktadır,
v) belirsizliği önleme segmentinin yüksek olduğu turistler, tur eskortları, gemi yolculukları ve
konaklama da dahil olmak üzere önceden paket tur programlarını daha fazla satın almaktadırlar.
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Nayeem (2012:78) Avusturalya ve Asya doğumlu kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada Asya
doğumlu tüketicilerin daha fazla marka bilincine sahip olduğunu ve karar verme süreçlerine
aile/arkadaşlarını dahil ettiğini buna karşılık, Avustralya doğumlu tüketicilerin grup kararlarına
inanmadıkları ve interneti en önemli bilgi kaynağı olarak kullandıkları ortaya çıkarmıştır.
Turistler arasındaki kültürel farklılıklar onların tatil deneyimlerini ve memnuniyet algılarını
etkilediğinden destinasyon yönetiminin ortaya konulması, pazar bölümlendirme stratejilerinin
belirlenebilmesi ve destinasyon yönetim sürecinin karar alabilmesi açısından önem
kazanmaktadır (Kozak, 2001: 391). Uluslararası turist pazarları arasındaki kültürel farklılıkları
ve turistlerin ulusal kültürlerinin davranışları ve seyahat kararları üzerindeki etkisini göz ardı
etmek, turizm destinasyonlarının hedeflerine ulaşma çabalarını baltalayacaktır. Turizm
işletmelerinin daha küresel hale gelmesi ve uluslararası misafirleri ağırlayan binlerce
profesyonelle birlikte, uluslararası ziyaretçiler arasındaki kültürel farklılıkları ve bu
farklılıkların turist davranışları üzerindeki etkisini analiz etmek ve anlamak giderek daha
önemli hale gelmektedir. Bu tür bir analiz, uluslararası turistlerin yanı sıra farklı ülkelerdeki
yerel ve karar vericiler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesine izin vermelidir.
Ayrıca daha yeterli ve etkili turizm pazarlaması ve yönetimine katkıda bulunmalıdır (Ekaterine,
2018: 9).
3. TURİZMDE KÜLTÜREL MESAFE
Kültürler arası etkileşim, davranış kuralları, beklentiler, dünya görüşü, iletişim şekilleri ve
değerler açısından kültürel olarak birbirlerinden farklılık gösteren ve iki farklı kültürden gelen
insanlar arasındaki iletişimleri içermektedir (Reisinger, 2009: 209). Pek çok yazar turizmde
sosyal temasın yerli halk ve turistler arasında gerçekleştiğini belirtmiştir (Reisinger ve Turner,
2003: 37; Reisinger, 2009: 205: Sinkovic ve Penz, 2009: 457). Turizm farklı kültürel arka
planlara sahip turistler ve yerel halk arasında meydana gelen etkileşimleri içermektedir
(Sinkovic ve Penz, 2009: 457).
Kültürel mesafe (uzaklık) uluslararası turizmde önemli bir faktördür (Liu vd., 2018: 300).
Kültürel mesafe kavramı, uluslararası turizm bağlamında kültürel faktörlerin etkilerini
değerlendirmenin bir yoludur (Liu vd., 2018: 300). Kültürel mesafe, bir ülkenin kültürünün
başka bir ülkenin kültürüne ne ölçüde benzediğini veya ondan ne kadar farklı olduğunu ölçer
(Ng., 2007: 1499). Kültürel mesafe ya da uzaklık olarak adlandırılan kültürler arası mesafe, bir
toplumdaki paylaşılan normların ve değerlerin başka bir toplumunkinden farklı olma derecesi
olarak tanımlanmaktadır (Moufakkir, 2011: 74). Turizm bağlamında kültürel mesafe turistlerin
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sahip olduğu kültürün ev sahibi (yerel halk) kültürden ne kadar ve ne derece farklı olduğunu
ifade eder (Bi ve Gu, 2019: 840; Crotts, 2004: 53; Fan, vd., 2017: 999; Liu vd., 2018: 300).
Temas hipotezi birbirlerinden farklı kültürel arka planlara sahip kişiler arasında oluşan sosyal
etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz durumlarla sonuçlanabileceğini öne sürmektedir. Turizm
bağlamında temas hipotezi ev sahipleri ve turistler arasındaki yüz yüze temasın olumlu veya
olumsuz sonuçlara yol açabileceğini öne sürmektedir (Moufakkir, 2011: 73-74). Kültürel arka
plandaki farklılıklar ne kadar büyük olursa, her bir katılımcının davranışının yanlış anlaşılması
ve sürtüşmeye yol açması o kadar olasıdır (Reisinger ve Turner, 1997: 141). Kültürel mesafe
(uzaklık) teorisi, misafirin kültürü ev sahibinin kültürüne ne kadar yakınsa, iki halk arasındaki
anlayışın o kadar büyük olduğunu, kültürel yakınlığın ve benzerliğin belirsizliği azalttığı için
etkileşimi kolaylaştırdığını ancak büyük kültürel farklılıkların, diğer kültürlerin üyeleriyle etkili
bir şekilde ilgilenmeye izin vermediğini ve sonuç olarak, insanların kendi ulusal gruplarıyla
veya benzer bir geçmişe sahip kişilerle sosyal ilişki geliştirmeyi tercih ettiklerini öne
sürmektedir (Moufakkir, 2011: 75).
Turizm araştırmacıları, hedef ve kaynak pazarlar arasındaki kültürel mesafenin, bireysel
seyahat niyetlerini etkilemede ve seyahat davranışını belirlemede önemli bir rol
oynayabileceğini belirtmişlerdir (Liu vd., 2021: 193). Bireylerin kültürel farklılıklara ilişkin
algıları, onların davranışlarını ve karar vermelerini doğrudan etkilemektedir (Liu vd., 2018:
300). Kültürel mesafenin turist memnuniyeti, destinasyon seçimi ve seyahat kararları üzerinde
önemli etkileri bulunmaktadır (Karkee, 2012: 5; Lee vd., 2018:12). Örneğin, Leung vd. (2013:
218) kültürel uzaklığın yerel bazlı havayolları, kamu ulaşımı ve devlet hizmetleri arasında
bireysel kalite niteliklerinin değerlendirilmesi ve tüm hizmet memnuniyeti üzerindeki etkisini
ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada kültürel uzaklığın
kültürel hizmetler ve boş zamanın yanı sıra kamu ulaşımı üzerinde tüm hizmet memnuniyeti
seviyesini negatif etkilediğini ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, kültürel mesafe turistlerin
belirli bir destinasyonu ziyaret etme isteklerini etkileyebilir. Genel olarak turistler kültürel
olarak benzer destinasyonları seçerler (Liu vd., 2021: 193). Başka bir deyişle, aynı kültürel
destinasyonu ziyaret etmek, kültürel şokun yoğunluğunu azaltmakta ve olumlu bir deneyime
neden olmaktadır (Lee vd., 2018: 10). Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül
2001’de meydana gelen terör saldırıları ve müteakip olaylar, bazı pazarlarda İslam’ın bir satış
noktası olarak farkındalığını artırmıştır. Birçok Müslümanın Batı’yı ziyaret etme konusundaki
korkularını takdir eden Tourism Malaysia, ülkeyi İslami gezginlere hitap edebilecek tanıdık bir
kültüre sahip güvenli bir destinasyon olarak satmıştır (Henderson, 2003: 453).
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Turizmde turistler ve yerel halk arasında meydana gelen sosyal etkileşim aralarındaki olumlu
tutumların artması, arkadaşlığın gelişmesi, birbirlerinin kültürlerini anlamaya olanak tanıması
ve sosyal etkileşimin geliştirilmesi gibi durumlara sebep olarak hem yerel halkın hem de
turistlerin bu temastan memnuniyet duymalarına neden olabilir (Reisinger ve Turner, 1998: 83).
Farklı gruplar arasındaki temas, karşılıklı anlayışı artırabilir, önyargıları ve klişeleri ortadan
kaldırabilir ve gruplar arası ilişkileri geliştirebilir. Ayrıca, bu tür bir temas, sosyal olarak itici
olarak kabul edilen dış gruplara yönelik kaygı, güvensizlik ve kültürel duyarlılık gibi olumsuz
duyguları azaltabilir (Fan vd., 2017: 998). Ancak yerel halk ve turistler arasındaki kültürel
mesafe ne derece yüksek olursa karşılıklı gerçekleşen bu etkileşimin yanlış anlaşılmalar ve
sürtüşmelere yol açması da o derece yüksektir (Zaidan, 2016:111). Örneğin, Yang vd. (2019:
225) turizmin kültürel alışverişi artırması beklense de, çeşitli uluslararası turizm faaliyetlerinin
kültürel sürtüşme, çatışmalar ve şoklarla sonuçlanabileceğini belirtmiştir. Kültürel farklılıklar
turistlere yanlış iletişim ve kültürel çatışmalar da dahil olmak üzere birçok zorluk sunmaktadır.
Örneğin, 2010 yılında, British Broadcasting Corporation (BBC), Dubai’deki bir İngiliz erkek
ve kadının alkol aldığı için para cezasına çarptırıldığını ve halka açık yerlerde öpüştüğü için
hapse mahkûm edildiğini bildirmiştir. Farklı kültürel geçmişlerden gelenler bireyler, farklı
tutum ve davranışlara sahip olma eğilimindedir (Liu vd., 2018: 300-301).
Kültürel farklılıklar, yeni şeyler öğrenmek ve egzotik deneyimler yaşamak isteyen turistleri
cezbedebilir ve motive edebilir (Yang vd., 2019: 225). Başka bir deyişle, yüksek kültürel
mesafe, insanların birincil seyahat güdüsünü, yani yenilik arama güdüsünü harekete geçirebilir
ve tatmin edebilir. Yüksek kültürel mesafenin gezginler için yenilik fırsatları vaat etmesi
beklenebilir. Genel olarak, potansiyel turistler için kültürel mesafe ne kadar büyükse,
destinasyonun zengin ve eşsiz kültür, miras ve tarihten oluşması da o kadar olasıdır (Bi ve Gu,
2019: 840). Örneğin, Karkee (2012: 5-6) kültürel mesafenin turdan genel memnuniyet ve tekrar
seyahat etme niyeti üzerindeki etkisini bulmayı amaçlamıştır. Araştırmasında kültürel
farklılığın Nepal'i ziyaret eden turistlerin memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde
pozitif bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmasında farklılıkların, farklı bir kültürel
yeri ziyaret eden turistlerin genel memnuniyetini artırdığı ve tekrar seyahat etme niyetinde
olumlu bir rol oynadığını bulmuştur. Benzer şekilde Bi ve Gu (2019:845) kültürel mesafenin
turistlerin hedef ülkeye yönelik yenilik algısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve
yeniliğin turistlerin ziyaret motivasyonunu arttırdığını bulmuştur.
Sosyal temastan elde edilen sonuçlardaki farklılıklar, temasın bağlamı, kalitesi ve miktarı veya
kültürlerarasılık derecesi gibi faktörlere bağlanabilir (Moufakkir, 2011: 75). Yerliler ile daha
olumlu ve derinlemesine temas kuran turistler seyahatleri sırasında daha az kültürel mesafe
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algılayabilirler. Ev sahipleri ile eşit, işbirliğine dayalı, yoğun ve dostane bir etkileşim, turistler
ve ev sahipleri arasında olumlu ve olumlu bir ilişki yaratabilir ve böylece iki grup arasında
yakın bir duyguya ve algılanan benzerliğe yol açabilir (Fan vd., 2017: 1006). Örneğin Fan vd.
(2017: 998-1006) Çin’e seyahatte bulunan Hong Kong’lu turistler üzerinde bir araştırma
yürütmüştür. Araştırma sonucunda yerel halk ile turist arasında gerçekleşen temasın kalitesinin
kültüre mesafeyi negatif, temas miktarı açısından ise sosyal odaklı temaslar algılanan kültürel
mesafeyi negatif, hizmet odaklı temasların ise algılanan kültürel mesafeyi pozitif etkilediğini
ortaya çıkarmıştır. Yazar yerliler ile daha olumlu ve derinlemesine temas kuran turistlerin
seyahatleri sırasında daha az kültürel mesafe algılayacaklarını belirterek ev sahipleri ile eşit,
işbirliğine dayalı, yoğun ve dostane bir etkileşimin, turistler ve ev sahipleri arasında olumlu ve
olumlu bir ilişki yaratabileceğini ve böylece iki grup arasında yakın bir duyguya ve algılanan
benzerliğe yol açabileceğini belirtmiştir.
Algılanan kültürel benzerlik turistik destinasyonlara yönelik olumlu algı ve tutumlarla
ilişkilidir. Yerel halk ile turist arasında kültürel mesafenin fazla olması duygusal rahatsızlığa
ve hatta ayrımcılığa yol açabilir. Potansiyel turistlerin kültürel olarak benzer destinasyonlara
ilişkin daha olumlu algılara sahip olmaları muhtemeldir. Kültürel benzerlikler genellikle olumlu
turist deneyimlerine yol açmaktadır. Seyahat deneyiminin önemli bir kısmı, kültürler arası bir
ortamda sosyal etkileşim ve temas kuran katılımcılar arasındaki kültürel benzerliğe büyük
ölçüde bağlıdır. Çoğu insan benzer değer ve inançları paylaşan kişilerle etkileşimde bulunmayı
ve iletişim kurmayı tercih etmektedir (Yang vd., 2019: 226). Öte yandan kültürel mesafe, bir
gezginin potansiyel bir destinasyona ilişkin risk algısını da etkileyebilir. Kültürel mesafenin
artmasıyla belirsizliğin ve yabancılığın sorumluluğu artabilir (Bi ve Gu, 2019: 841). Örneğin,
Bi ve Gu (2019:846) kültürel mesafenin turistlerin bir destinasyona ilişkin risk algıları üzerinde
pozitif bir etki yarattığını, risk algısının ise turistlerin yeniden ziyaret etme niyeti üzerinde
olumsuz (negatif) bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur.
Ahn ve McKercher (2015: 109) kültürel uzaklığın turist davranışı üzerindeki etkilerini ortaya
çıkarmak amacıyla Hong Kong’u ziyaret eden uluslararası turistler üzerinde bir araştırma
gerçekleştirmiş ve kültürel uzaklığın turist talepleri, geziye dair tutumları, harcama eğilimleri
ve memnuniyetleri üzerinde ılımlı bir etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır.
Ng vd. (2007:1502-1505) kültürel mesafe ölçümleri ile bunların seyahat destinasyonu kararları
üzerindeki potansiyel etkileri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla bir çalışma yürütmüştür.
Çalışmada kültürel uzaklık ve Avusturalyalıların çeşitli destinasyonları ziyaret etme niyeti
arasında ters bir ilişki bulmuş ve yabancı bir destinasyonun Avustralya ile algılanan kültürel
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benzerliği ne kadar büyükse, Avustralyalıların bu destinasyonu ziyaret etme olasılığının o kadar
yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Sinkovics ve Penz (2009: 457) tarafından Avusturalya yerel halkının Alman ve Japon turistlere
tutumu ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda yerli
halkın Japonlar turistlerle Alman turistlere kıyasla daha fazla kişisel ilişkinde içinde olmak
istediği ortaya çıkarılmıştır.
Crotts ve McKercher (2006: 385) Hong Kong’a ilk kez gelen turistler üzerinde bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda: a) Hong Kong’la arasında yüksek kültürel
mesafenin bulunduğu ve seyahatlerinde tamamen paket turlardan yararlanan turistlerin
memnuniyet ve destinasyonu yeniden ziyaret etme niyetlerinin Hong Kong’la arasında yüksek
kültürel mesafenin bulunduğu ve paket turlardan yararlanmayan turistlere göre daha fazla
olduğu, b) Hong Kong’la arasında düşük kültürel mesafenin bulunduğu ve bağımsız olarak
seyahat eden turistlerin memnuniyet ve yeniden ziyaret etme niyetlerinin, düşük kültürel
mesafenin bulunduğu ve ziyaretlerinde daha fazla yapıya sahip turistlerden daha fazla olduğu
gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Liu vd. (2018: 300-307) destinasyon aşinalığı ve coğrafi mesafenin algılanan kültürel mesafe
üzerindeki etkisi ve kültürel motivasyonun kültürel uzaklık ve Çinli potansiyel giden turistlerin
uluslararası destinasyon seçimleri üzerindeki düzenleyici etkisine bulmak amacıyla
gerçekleştirdiği araştırmalarında: a) destinasyon aşinalığı ve coğrafi mesafenin algılanan
kültürel mesafenin önemli öncülleri olmasına rağmen, algılanan kültürel mesafenin uluslararası
destinasyon seçimi üzerinde önemli bir etkisi olmadığı (bir başka deyişle, turistler bir hedef
ülkeye daha aşina olduklarında veya daha önce orada bulunduklarında kültürel mesafenin daha
küçük olduğunu algılamaktadırlar), b) coğrafi mesafenin kültürel uzaklık üzerinde önemli
ölçüde olumlu bir etkisi olduğu gibi sonuçlar ortaya çıkarmışlardır. Bu durum turistlerin coğrafi
olarak uzak ülkeleri kültürel olarak uzak olarak algılama eğiliminde olduklarını ortaya
koymaktadır. Çalışmada ayrıca kültürel uzaklığın kültürel motivasyon (örn., kültür, tarih ve
mirası keşfetmeye yönelik genel bir ilgi olarak tanımlanmaktadır) tarafından yönetilmesi
durumuna da incelenmiştir. Bu doğrultuda kültürel uzaklığın yüksek düzeyde kültürel
motivasyona sahip katılımcılar için destinasyon seçimi üzerinde olumlu bir etkisi, düşük
düzeyde kültürel motivasyona sahip olanlar üzerinde ise olumsuz bir etki gösterdiğini
bulunmuştur.
Huang vd. (2022: 146-159)

kültürel uzaklığın, afet sonrası turistik bir destinasyonun

uluslararası turist varışları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmada
2008’de gerçekleşen depremden önce ve sonra Sichuan Eyaletine farklı ülkelerden gelen turist
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varışları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda depremin bölge ile kendi ülkesi arasında kültürel
mesafenin büyük olduğu ülkelerden gelen turistler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve
turist varışlarını arttırdığı, bölge ile kendi ülkesi arasında kültürel mesafenin küçük olduğu
ülkelerden gelen turistler üzerinde ise olumsuz bir etki yaratarak turist varışlarını azalttığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Liu vd. (2021: 192-210) bir seyahat rotasının popülaritesinin, kültürel mesafenin turizm talebi
üzerindeki etkisini yumuşattığını yani kültürel mesafenin etkisi daha az popüler olan rotalar
için daha şiddetli iken, rotanın popülerliği arttıkça etki azaldığını ortaya çıkarmıştır.
Yang vd.(2019: 224) kültürel mesafenin turist akışları üzerinde negatif bir etkisi olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Ancak kültürel mesafenin turizmi engelleyici etkisinin 2003 yılından sonra
düşüş eğilimine geçtiğini ve ekonomik gelişim ve küreselleşmenin bunda etkili olduğunu
belirtmişlerdir.
Qian vd. (2018: 279) kültürel mesafenin ziyaretçi profili, seyahat kalıpları, harcama kalıpları
ve Hong Kong’daki zevk ziyaretçilerinin memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmayı
amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, kültürel mesafenin, Hong Kong'da tekrarlanan ziyaretlerin
yüzdesi, kalış süreleri ve Hong Kong'da harcadıkları para miktarı da dahil olmak üzere,
ziyaretçilerinin bazı seyahat özellikleri üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna
ulamıştır. Araştırmada; i) Hong Kong ile kaynak pazar arasındaki kültürel mesafe ne kadar
büyük olursa, tekrarlanan ziyaretçi sayısının o kadar az ve harcanan zaman ve para o kadar az
olduğu, ii) Hong Kong'a yabancılık nedeniyle, kültürel mesafe arttıkça rehberli turları tercih
eden ziyaretçi sayısının arttığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Mariani ve Matarazzo (2020: 1-12) hizmet sağlayıcıları ve müşterileri arasındaki kültürel
mesafenin çevrimiçi inceleme derecelendirmelerini ne ölçüde etkilediğini ölçmeyi
amaçlamıştır. Araştırma sonucunda konaklama hizmeti müşterileri ve hizmet sağlayıcıları
arasındaki kültürel mesafenin, çevrimiçi inceleme değeri üzerinde önemli ölçüde negatif bir
etkiye sahip olduğunu bulunmuştur. Araştırmalarında: i) uluslararası hizmet müşterisi ve
sağlayıcısının kültürel mesafesi ne kadar büyükse, konaklama hizmetlerinin uluslararası
müşteri çevrimiçi inceleme değerlendirmesinin o kadar düşük olduğu, ii)

çevrimiçi

değerlendirmeler çevrimiçi müşteri memnuniyetinin bir temsilcisi olarak görülebildiğinden,
uluslararası müşterilerin çevrimiçi memnuniyetinin önemli ölçüde kültürel değerlerine bağlı
olduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kültürel uzaklık uluslararası turizmde önemli bir faktördür. Turizm bağlamında kültüre mesafe
turistlerin sahip olduğu kültürün ev sahibi (yerel halk) kültürden ne kadar ve ne derece farklı
olduğunu ifade etmektedir. Temas hipotezi ev sahipleri ile turistler arasındaki kültürel
mesafenin bir takım olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtmektedir. Ev sahipleri
ile turistler arasındaki kültürel farklılıkların büyük olması taraflar arası kültürel çatışmalar,
sürtüşmeler ve birbirlerini yanlış anlama olasılıklarına yol açabilir. Ev sahipleri ile turistler
arasındaki kültürel uzaklık ne kadar az olur ise karşılıklı anlayış, saygı ve arkadaşlıklar
gelişebilir. Kültürel mesafe genel olarak turist memnuniyeti ve turistlerin destinasyon
seçimlerini etkileyerek turist davranışı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Turistler genel olarak
kendileriyle benzer kültürel geçmişe sahip yerleri ziyaret etmekte ve sosyal temas yaşamayı
tercih etmektedirler. Kültürel farklılıklar yeni deneyimler elde etmek isteyen ziyaretçileri
çekerek turistlerin o yerleri ziyaret etmesinde büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak
yüksek kültürel mesafe turistlerin belirsizlik ve risk algısını da arttırabilir. Bu nedenle turizm
uygulamacıları, destinasyon yöneticileri ve devlet yetkililerinin kültürel mesafeye uygun
pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Ev sahibi ülkeyle kültürel uzaklığı düşük
olan ülkeler için kültürel benzerliği arttırmak ve algılanan seyahat riskini azaltmak için kültürel
benzerliklerin altı çizilmelidir.
Ev sahibi ülkeyle kültürel uzaklığı yüksek olan ülkelerden gelecek potansiyel turistleri risk
baskısından kurtarmak için ev sahibi ülke ile benzerlik, farklılık ve yakınlıklarını
vurgulanmalıdır. Turizm pazarlamacıları olumlu destinasyon imajlarını inşa etmeye daha fazla
odaklanmalıdır. ve kültür ile ilgili bilgiler sunularak destinasyonla ilgili bir aşinalık
duygusunun geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Çok kanallı medya aracılığıyla karakteristik
kültürel turizm ürünlerini tanıtmak, çeşitli turizm tanıtım faaliyetlerini benimsemek ve turistik
destinasyonların benzersiz tarihini, geleneklerini ve inançları vurgulanmalıdır.
Turist ev sahibi ilişkilerinde bazı gruplar arası uzmanlar, diplomatlar, toplum ilişkileri
uzmanları ve ilgili kuruluşlar iyileştirmeler yapmak için seferber edilmelidir. Bunun yanı sıra
yerel halka turizmin yararları ve turistlerin davranışsal özellikleri hakkında bölge sakinlerini
bilgilendirmek için turizm bilicine dair kampanyalar düzenlenmeli ve okullarda turizm
bilincine dair dersler verilmelidir. Turizm ürün planlayıcıları turistlerin yerel topluluklara
yaptığı ziyaretler (turizm dışı alanlar) gibi yerel halkla sosyal açıdan yoğun faaliyetleri içeren
bazı güzergahlar tasarlayabilirler. Sosyal yönelimli temasları teşvik etmeye yönelik başka bir
yaklaşım, çiftlik turizmi ve gönüllü turizm gibi benzersiz temas türleri sunan niş turizm pazarı
teşvik edilmelidir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE KADIN
CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU

Ayçin GELİR ATABEY 1
1

Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 0000-0002-1701-5730

ÖZET

Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik cinsiyetinden bağımsız olarak kültürel ve
toplumsal bağlamda inşa edilen farklıları ifade etmektedir. Dolayısıyla, kadınlık ve
erkeklik rolleri toplumdan topluma kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Bu
çerçevede bu rollere olan bakış açısı, toplumsal olarak yeniden üretilebilir açık ve örtük
kodlarla yeniden üretilmektedir. Medyanın, toplum ve kültür üzerindeki dönüştürücü gücü
göz önünde bulundurulduğunda, bu yeniden üretim sürecinde medyanın da önemli bir rolü
bulunmaktadır. Medyanın toplumsal cinsiyet bağlamında, haber üretim sürecinde
kullandığı dil ve sahip olduğu habercilik anlayışı, toplumsal cinsiyet olgusunun mevcut
kültürdeki bakış açısı üzerinde yönlendirici bir güce sahiptir. Buradan hareketle toplumsal
cinsiyet bağlamında ele alınabilecek kadın cinayetlerinin medyada yer alış şekli, toplumun
bu konuya yaklaşımında önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu perspektifle, bu
çalışmanın odak noktasını kadın cinayeti haberlerinin medyada sunumu oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi olarak ise, kamuoyunda yarattığı etki ve uzun süre gündem olması
sebebiyle, Pınar Gültekin cinayeti seçilmiştir. Araştırmaya konu edilen haberin analizi
aşaması için ise; günümüz medya ekosisteminde, bireylerin haber takibini daha çok dijital
gazeteler aracılığıyla gerçekleştirdiği tezinden yola çıkarak, Hürriyet Gazetesi’nin
çevrimiçi versiyonu olan hurriyet.com.tr sitesinde yer alan haberler incelenmiştir.
Çalışma, Hürriyet Gazetesi’nde 21 Temmuz 2020-28 Temmuz 2020 tarih aralığında
yayınlanan Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığının
seçilme nedeni; kamuoyunda ses getiren bu olayın, ortaya çıktığı gün ve takip eden hafta
boyunca medyada yoğun bir şekilde yer bulmuş olmasıdır. Araştırma sadece haber
söylemine odaklandığı için, söz konusu tarihler arasında yayınlanan köşe yazıları ve
fotoğraf galerileri kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışmada elde edilen haber metinleri Teun
A. van Dijk’ın yaklaşımı bağlamında ele alınarak, eleştirel söylem çözümlemesi
yöntemiyle analiz edilmiş ve bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, Hürriyet
gazetesinin çevrimiçi versiyonu olan hurriyet.com.tr örneğinde kadın cinayeti haberlerinde
başvurulan cinsiyetçi söylemlerin ortaya konulması ve beraberinde kadın odaklı
haberciliğe ilişkin önerilerin sunulmasıdır. Çözümlemede haber söyleminin makro ve
mikro yapıları incelenmiş ve haberin örtülü anlamı ve ideolojik yapısı ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayeti, Toplumsal Cinsiyet, Söylem, Haber Söylemi,
Çevrimiçi Gazete
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GİRİŞ
Kadınlar tarih öncesi çağlardan bu yana; kültürel, sosyoekonomik, dinsel vb.
gerekçelerle ikincil konuma itilmekte ve erkek egemen ideolojinin hâkim olduğu farklı
coğrafyalarda kendilerini var etme mücadelesi vermektedir. Kadınların toplumsal yaşamın
pek çok alanında karşılaştığı bu ayrımcılık, modern dünyada da devam eden en yaygın
eşitsizliklerden biri olarak göze çarpmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin
biyolojik cinsiyetinden farklı olarak toplumsal ve kültürel bağlamda inşa edilen farklılara
karşılık gelmektedir. Bu inşa sürecinde geleneksel ve yeni medya araçlarının rolü uzun
yıllardır iletişim araştırmaları bağlamında tartışılagelmektedir. Zihinsel üretim aracı olarak
ele alınan medya ortamları aracılığıyla bireylerin düşünce biçimleri de kontrol
edilebilmektedir (van Dijk, 2010, s. 13). İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte
yaygınlaşan yeni medya ortamları dijital bir yapıya sahip olması, etkileşime olanak
tanıması, hipermetinsel olması gibi özellikleriyle geleneksel medyadan ayrılmaktadır
(Lister vd., 2003:13). Bu bağlamda yeni medyanın enformasyon araçlarından biri olan
çevrimiçi gazeteler de sahip olduğu dinamiklik, akıcılık ve güncellenebilirlik özellikleri
sayesinde geleneksel haber araçlarının önüne geçmektedir. Bu bakımdan, çevrimiçi
gazetelerin ulaşılabilirliğinin kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda bireylere ulaşma
kapasitesinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda çevrimiçi
gazeteler bireylerin “düşüncelerini ve yaşam tarzlarını” doğrudan etkilemektedir (Dirini,
2010: 61). Egemen ideolojinin bir aracı olan medya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
yeniden üreterek dolaşıma girmesini sağlamakta ve kalıplaşmış toplumsal cinsiyet
rollerinin inşasına katkı sunmaktadır.
Kadın cinayetlerinin sayısındaki artış, bu konuyla ilgili daha çok haberin medyada yer
almasını sağlamaktadır. Kadın cinayetleri, medyanın toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi
ile birlikte düşünüldüğünde, medyanın bu konudaki sorumluluğu da artmaktadır. Medyanın
haber metinlerinde kullandığı dil ve sahip olduğu habercilik anlayışı, toplumsal cinsiyet
olgusu ve kadın cinayetlerine olan mevcut kültürdeki bakış açısı üzerinde yönlendirici bir
güce sahiptir. Buradan hareketle toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınabilecek kadın
cinayetlerinin medyada yer alış şekli, toplumun bu konuya yaklaşımında önemli bir
konumda bulunmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışmanın odak noktasını kadın cinayeti
haberlerinin medyada sunumu oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak ise, hem sosyal
medyada hem de haber medyasında uzun süre gündem oluşturması sebebiyle, Pınar
Gültekin cinayeti seçilmiştir. Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuş, arama
çalışmaları başlamış ve 21 Temmuz 2020 tarihinde öldürüldüğü tespit edilmiştir. Bu
sebeple çalışma Pınar Gültekin cinayetinin ortaya çıktığı gün olan 21 Temmuz 2020 ve
devamındaki 1 haftalık süreye odaklanmıştır. Çalışmada, Hürriyet Gazetesi’nin çevrimiçi
versiyonu olan hurriyet.com.tr’de Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili yayınlanan haberler
eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle ele alınmıştır.
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINLARIN MEDYADA TEMSİLİ
İletişim araştırmaları içinde kadınların medyada temsili temel araştırma alanlarından
biridir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kadınların medyada, nesneleştirilerek ve güçsüz
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konumda temsil edildiğine işaret etmektedir. Medyada kadınlar daha çok üçüncü sayfa
haberlerinin konusu olarak, kurban, mağdur olarak temsil edilmektedir (Şener vd., 2017: 172)
“Toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla ele alındığında medya, erkek ve kadınlara toplumsal, siyasal,
kültürel, ve ekonomik alanlarda uygun görülen rolleri örtük şekilde aktarmaktadır” (Toker,
2021: 366). Bu çerçevede medya, toplumsal cinsiyete ilişkin rollerin dolaşıma sunulmasında,
yaygınlaştırılmasında oldukça önemlidir. “Ataerkil yapının cinsiyet düzeni normları, kodları ve
öğretileriyle kuşaktan kuşağa aktarılmakta, medya söylemleri içinde de bu toplumsal ve
kültürel pratikler inşa edilmektedir.” (Karaduman ve Livberber, 2021: 302). Bu şekilde medya
söylemi aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin inşa süreci işlemektedir.
Son yıllarda artış gösteren kadın cinayetleri sorunu da toplumsal cinsiyet kökenli bir
zemine dayanmaktadır. Kadın cinayetlerinin son yıllarda artış göstermesiyle birlikte konunun
medyada yer bulma sıklığının da arttığı gözlenmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerine dair
kalıplar, haber metinleri ve görsellerinde de kendini göstermekte ve yeniden üretilmektedir.
Konuya ilişkin sorunları tespit eden ve çözüm önerileri geliştiren çeşitli araştırmalar
yürütülmektedir. Konuyla ilgili gerek sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından
yapılan çalışmalar gerekse akademik çalışmalar Türkiye’de medyada kadınların temsiline
yönelik sorunlara işaret etmekte ve çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çalışmaların bir örneği
olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’nin Kadın Komisyonu’nda bulunan gazeteci
kadınların katkılarıyla hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” (TGC, 2016)
toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı haber anlayışına katkı sunmak üzere hazırlanmıştır. Buna göre
kılavuzda kadın cinayetleri konusunda haber yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar şu
şekilde listelenmiştir (TGC, 2016: 63-65):
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Haber metinleri failin ifadesi temel alınarak yazılmamalı.
Haber metni oluşturulurken kullanılan tek kaynak polis raporları, adli tutanaklar
ve fail olmamalı.
Haber metninde, cinayeti dramatize edebilecek noktalar bulunmamalı.
Haberde kullanılacak fotoğraf seçiminde dikkatli olunmalı, öldürülen kadının
fotoğrafı ya hiç kullanılmamalı veya kullanılmasına gerek görülüyorsa da olay
öncesinde çekilmiş bir fotoğraf kullanılmalı.
Cinnet, psikolojik sorun, öfke, kıskançlık, gibi olguları cinayetin sebebi olarak
çerçevelemekten uzak durulmalı. Bu ifadelerin cinayetin meşrulaştırılmasına
yardım ettiği unutulmamalı.
Haberi yazan muhabir, yargılayıcı ifadelerden uzak durarak görevinin sadece
haber yazmak olduğunu unutmamalı.
Haber söyleminde kalıpyargı ve önyargılardan uzak durulmalı.
Haber metni oluşturulurken, sansasyonel vurgulardan kaçınmalı ve cinayete
ilişkin detaylar verilirken, şiddetin pornografisine zemin hazırlayacak
yaklaşımlardan kaçınmalı.
Haber görselinde, öldürülen kadının bedeni değil, cinayetin faili ya da zanlısının
görseline yer verilmeli.
Kadın cinayetlerinin çok boyutlu bir olgu olduğunun farkında olarak, yaşanan
olay tüm sorumluların sürece dahil edildiği geniş bir perspektifte incelenmeli.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 299

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
•
•

•

•

•

•

•

•

Haber fotoğrafı seçilirken, şiddeti olağanlaştıran olay mahalli fotoğraflarından
kaçınmalı.
Katil ve maktulün fotoğraflarının kullanımında, kişilerin mutlu göründüğü
fotoğraflarının kullanımında dikkatli olunmalı. Bu gibi fotoğraflar ya tercih
edilmemeli ya da herhangi bir kişinin de en yakını tarafından böyle bir cinayete
uğratılabileceği vurgusu ön plana çıkarılarak bir farkındalık sağlanmalı.
Cinselliği çağrıştıran önemsiz detaylar ve magazinel bir üsluptan kaçınmalı,
haberin okunurluğunun artması düşüncesiyle tercih edilen ilgi çekici ve
hikâyeleştirici bir haber yazım biçiminden uzak durulmalı.
Haber yazımında 5N1K kuralına yer verirken, "neden" sorusunun cevabı için,
katilin sözde sebeplerine başvurmak yerine, cinayetle sonuçlanan süreçte
yaşanan problemlere odaklanılmalı.
Maktulün meslek, yaşam şekli, sosyal yaşamı ya da davranışlarına, herhangi bir
yanlış anlaşılmaya ya da ahlâksal yargılanmaya sebep olmayacak biçimde;
sadece haberin anlamlandırılabilmesine bir katkı sunacağı düşünülüyorsa yer
verilmeli.
Haberlerde, kadınların mesleği, gündelik yaşam pratikleri ya da davranış
biçimleri gibi durumlar, erkekler tarafından öldürülmelerinin bir gerekçesi gibi
sunulmamalı ve konuya ilişkin bir meşruiyet yaratılmamalı.
Haber üretim sürecinde sadece yaşanan olay değil; olay sonrasında yapılacak
fikri takiple; failin yakalanması ve yargılanmasına ilişkin gelişmeler de
izlenmeli ve haberleştirilmeli.
Kadın cinayetlerine ilişkin verilen cezaların ne oranda caydırıcı olduğu ve bunun
yeni cinayetlerin işlenmesinin önlenmesinde ne derece etkin olduğu incelenmeli.
Yaşanan benzer durumlarla ilgili olarak yargı tarafından verilen örnek kararlara
vurgu yapılmalı.

Kadın cinayetine ilişkin haber hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktaların bir kısmı
yukarıdaki şekilde sıralanmıştır. Kılavuzda kadın cinayeti haberleri, kadına yönelik şiddet
haberleri, çocuk yaşta evlilik haberleri, cinsel şiddet haberleri ve magazin haberleri
yazılması aşamasında dikkat edilmesi gerekenler ayrı ayrı listelenmektedir. Medya
profesyonellerinin haber içeriklerini hazırlarken doğrudan faydalanabileceği bu çalışma,
yukarıda sayılan konulara dair haber yapılırken başvurulması gereken bir rehber
niteliğindedir.
Çiler Dursun “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir
Habercilik” projesinde medyaya dair durum tespiti yapmış ve çözüm önerileri geliştirmiştir.
Dursun’a göre, olumsuz haberler olumlu haberlere göre daha çok öne çıkmaktadır ve
olumsuz içeriğin (şiddet, acı) daha çok dikkat çektiği düşünülmektedir. Dursun bu duruma
ek olarak kadına yönelik şiddet haberlerinde, kadınların fotoğraflarının büyük boyutlarda ve
tercihen açık kıyafetli olanlardan tercih edildiğine, buna karşın failin fotoğraflarının küçük
boyutta verildiğine veya mozaiklendiğine işaret etmektedir (Dursun, 2008: 59). Aynı
çalışmada haber metinleri için alternatif bir bakış açısı ve dil önerisinde bulunan Dursun,
haber metinlerinin kıskançlık, öfke gibi neden-sonuç ilişkileri kurulmadan çerçevelenmesi
ve failin eylemlerinin etkin cümlelerle verilmesi gerektiğine işaret etmektedir (Dursun,
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2008: 85-87). Dursun, şiddet haberlerinde alternatif bir habercilik dili gelişimi için; başlıkta
şiddet eyleminin yeniden üretilmemesi, şiddete maruz kalan kadının erkekle arasındaki
hukuki bağın gereksiz yere kullanılmaması, olayın mağdurunun fiziksel özelliklerinin
belirtilmemesi ve edilgen cümleler yerine etkin cümleler ile failin eylemlerinden sorumlu
tutulması gerektiğini ifade etmektedir.

ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU
Türkiye medyasında oldukça ses getiren kadın cinayeti örneklerinden biri olan Pınar
Gültekin cinayeti dava süreci hala devam ettiği için gündemdeki yerini korumaktadır. Pınar
Gültekin hakkında, 16 Temmuz 2020 tarihinde kayıp başvurusu yapılmış, aynı gün arama
çalışmaları başlamış ve sosyal medyada gündem oluşmuştur. Pınar Gültekin’in arama
çalışmalarının beşinci gününde 21 Temmuz 2020 tarihinde öldürüldüğü tespit edilmiştir.
Konu kamuoyunda ve medyada ses getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştır. Bu sebeple
çalışma Pınar Gültekin cinayetinin ortaya çıktığı gün olan 21 Temmuz 2020 ve devamındaki
1 haftalık süreyi de kapsayan 28 Temmuz 2020’ye kadar olan süreci kapsamaktadır.
Araştırmanın yöntemi
Çalışma, Hürriyet gazetesinde 21-28 Temmuz 2020 tarih aralığında yayınlanan ilgili
konuya ilişkin haberleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığının seçilme nedeni, kamuoyunda ses
getiren bu olayın ortaya çıktığı gün ve takip eden hafta boyunca medyada yoğun bir şekilde
yer bulmuş olmasıdır. Söz konusu tarih aralığında Pınar Gültekin cinayetine ilişkin 42 habere
ulaşılmış bu haberlerin içinden evreni temsil ettiği düşünülen 3 haber incelemeye tâbi
tutulmuştur. Haberler Hürriyet gazetesinin çevrimiçi versiyonu esas alınarak Teun A. van
Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiş ve bulgular
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada Hürriyet gazetesinin çevrimiçi versiyonu www.hurriyet.com.tr’de 21-28
Temmuz 2020 tarih aralığında Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin yayınlanan haberlerin
eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle analiziyle elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Gazetede söz konusu tarih aralığında Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin 42 haber
yayınlanmıştır. Bu haberlerin içerisinden evreni temsil ettiği düşünülen 3 adet haber eleştirel
söylem çözümlemesiyle incelenmiştir. Çalışmada kullanılan eleştirel söylem çözümlemesi
modeli aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
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Çizelge 1: Eleştirel Söylem Çözümlemesi Modeli

A. Makro Yapı

B. Mikro Yapı

1. Tematik Yapı

1. Sentaktik Çözümleme

a. Başlık(lar)

a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif
olması

b. Haber Girişi
1. Spot (lar)

b. Cümle yapılarının basit ya da
karmaşık olması

2. Spot olmadığında haber metninin
ilk paragrafı.

2. Bölgesel Uyum
a. Nedensel ilişki

c. Fotoğraf

b. İşlevsel ilişki

2. Şematik Yapı

c. Referansal ilişki

a. Durum

3. Sözcük Seçimleri

1. Ana Olayın Sunumu

4. Haber Retoriği

2. Sonuçlar
3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da
dâhil)
4. Bağlam Bilgisi

a. Fotoğraf
b. İnandırıcı bilgiler
c. Görgü tanıklarının ifadeleri

b. Yorum
1. Haber kaynakları
2. Olay taraflarının olaya getirdikleri
yorumlar
Kaynak: (Özer, 2011, s. 85)

van Dijk, eleştirel söylem çözümlemesi modelinde, haber metinlerini makro ve
mikro yapılar olmak üzere iki bölümde ele almaktadır. Bu perspektifle bu çalışmada da
incelenen haber metinleri makro ve mikro özellikleri olmak üzere iki bakımdan
incelenmiştir.

Haberlerin makro ve mikro yapı bağlamında incelenmesi
van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemine göre makro yapı, tematik yapı
ve şematik yapı alt başlıkları altında ele alınmaktadır. Makro yapı incelemesinde, haber
başlıkları, alt başlıklar, haber girişleri ve spotlardan oluşan tematik analiz; durum ve
yorum alt başlıklarını kapsayan şematik analiz bulunmaktadır. Bu bağlamda ele alınan
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haberler öncelikle makro yapı kapsamında, başlıklar haber girişi ve fotoğraftan oluşan
tematik yapı ile ana olayın sunumu, olayın sonuçları, ardalan ve bağlam bilgisi ile
haberin yorumunun yer aldığı şematik yapı bakımından incelemeye alınmıştır. Mikro
yapıda ise; haberdeki sözcük seçimleri, cümle yapıları ve haberin retoriği ele alınmıştır.
1. Haber başlığı (23 Temmuz 2020): “Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili
Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade: 20 saniye boyunca boğazını sıktım”
Ara başlıklar:
“Yumruk attım, boğdum, sonra ailem aklıma geldi”
“Elimden kayıyordu, sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım”
“Telefonu sinyal versin diye Akyaka'ya gittim”
“Benzin döküp yakarken komşum gördü, plastik yakıyorum dedim”
“Yaktıktan sonra çalışmaya gittim, yandı mı diye ara ara kontrol ettim”
“Arkadaşı aradı, Pınar'ı sordu, haberim yok dedim”
2. Haber başlığı (24 Temmuz 2020): Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti! Çarpıcı
detaylar ortaya çıktı
3. Haber başlığı (22 Temmuz 2020): Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi
toprağa verildi
Yukarıda sıralanan incelenen haber başlıklarında genelleştirme ve enformasyon
eksiltimi yapıldığı görülmektedir. Haber metinlerinde kullanılan başlıklar, bütün olarak
bir bilgi sunmamaktadır. “Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin
Avcı'dan kan donduran ifade: 20 saniye boyunca boğazını sıktım” başlığıyla verilen
haberde olayın sansasyonel bir şekilde ele alındığı ve ana başlık ve başlıkları açıklayan
kullanılan alt başlıkların olay örgüsünü izlediği görülmektedir. Haber metninde
kullanılan ana başlık ve alt başlıklarda olayın kadın cinayeti olgusuyla bir bağı
kurulmamış ve haber metninde yer alan cinayetin tüm ayrıntıları tek tek ana başlık ve
alt başlıklara taşınmıştır. “Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti! Çarpıcı detaylar ortaya
çıktı” ve “Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi toprağa verildi” başlıklı
haberlerde de Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayının “vahşet” olarak nitelendirildiği
görülmektedir. Bu haber başlıklarında olayın kadın cinayetleri olgusuyla bağı
kurulmadan münferit bir olay şeklinde ele alındığı görülmektedir.
1. Haber spotu: “Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice
öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) son dakika jandarmada ve savcılıkta verdiği
ifadesi ortaya çıktı. Pınar'ın 15-20 saniye boyunca boğazını sıktığını itiraf eden
Avcı, genç kızın cansız bedenini varile koyarken elinden kaydığı için iple boğazını
sardığını anlattı. Pınar'ın cansız bedenini yakarken kendisini komşunun gördüğünü
de anlatan Avcı, komşusunun "Ne yakıyorsun?" sorusunda "Plastik kasalar var
onları yaktım" dediğini itiraf etti. Cinayeti işledikten sonra iş yerine gittiğini
söyleyen Avcı, "Ara ara giderek yanıp yanmadığını kontrol ettim" dedi.”
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2. Haber spotu: “Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite
öğrencisi Pınar Gültekin'in tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya yüzün
üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarından
ulaşıldığı öğrenildi. Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16
Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu
belirlendi.”
3. Haber spotu: “Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda
bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde
defnedildi.”
Haber metninde başlıktan sonra öne çıkarılan kısım haberin makro
unsurlarından biri olan spottur. Haber spotlarında başlıkta olduğu gibi öne çıkarılmak
istenen bilgiler kullanılmakta, haberde işaret edilmek istenen temel bilgi
aktarılmaktadır. Yukarıdaki haber spotlarına bakıldığında, haberin özetinin yapıldığı
görülmektedir. Kullanılan spotların başlıklarla uyum içerisinde olduğu saptanmıştır.
Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemine göre haber metninde spot
bulunmaması halinde metnin ilk paragrafına bakılması gerektiğinden hareketle
incelenen 2. Haberin ilk paragrafı alınmıştır.
1. Haber girişi: “Son dakika haberi... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i kıskançlık
nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldüren ve cesedini ormanlık alana
götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın,
jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.”
2. Haber girişi: “Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel
ekip, kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için telefon kayıtları ve
sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.”
3. Haber girişi: “Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman
Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Hizan'a getirildi.”
Haberin bir diğer makro unsuru olan haber girişlerine bakıldığında, olay özetinin
aktarıldığı görülmektedir. 1. Haber girişinde, haber başlıklarında ve haber metninde
olduğu gibi olay kronolojik olarak aktarılmış ve sansasyonel bir anlatım biçimi tercih
edilmiştir. Ayrıca haber girişinde kullanılan “kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada”
vurgusu cinayeti haklılaştırmaya yardım etmekte ve olayı meşru bir zemine taşımaya
çalışmaktadır.
Haberin tematik unsurlarından biri olarak ele alınan fotoğraf aynı zamanda haberin
retorik unsurlarındandır (Özer, 2011: 89). Haberde kullanılan fotoğraf yoluyla haberin
inandırıcılığı arttırılmak ya da sağlanmak istenmektedir. İncelenen haberlerde
kullanılan fotoğraflara bakıldığında; 1. Haberde Pınar Gültekin’in önceden çekilmiş bir
fotoğrafı, 2. Haberde Pınar Gültekin’in yüzünün fotoğrafı ve onu öldüren kişinin elleri
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kelepçeli fotoğrafının kolajlanmış hali, 3 haberde ise Pınar Gültekin’in cenazesinin
fotoğraflarının kullanıldığı görülmektedir.
Haberlerin şematik yapısı incelendiğinde, haberlerin ana olayı Pınar Gültekin
cinayetidir ve ana olayların haber girişinde aktarıldığı görülmektedir. Haberlerin
ardalan bilgilerinin verildiği görülmektedir. Fakat incelenen haberlerin hiçbirinde Pınar
Gültekin cinayeti bir kadın cinayeti olarak ele alınmamış ve olayın bağlamı kadın
cinayetleri üzerinden kurgulanmamıştır. İncelenen haber metinlerinde; haber kaynağı
olarak resmi kurumların kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen haberlerde,
Pınar Gültekin’in ailesinden ya da arkadaşlarından görüş alınmamıştır. Buna ek olarak
1. Haber metninde Pınar Gültekin’i öldüren kişinin ifadeleri bağlamında haber yazılmış
ve olay ayrıntılı bir şekilde sunularak habere sansasyonel bir özellik kazandırılmaya
çalışılmıştır.
İncelenen haber metinlerinin mikro unsurları değerlendirilirken ilk olarak sentaktik
çözümlemeye bakılmıştır. Sentaktik çözümlemede haber metinlerinde kullanılan
cümlelerin basit-karmaşık, aktif-pasif durumları göz önünde bulundurulmaktadır (Van
Dijk, 1988, 71). 1. haberde cinayeti işleyen kişinin olay anını anlattığı cümleler aktif
yapıda verilmiştir. Bu haberde başlığa da taşınan“20 saniye boyunca boğazını sıktım”
ifadesi ve “Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım” ifadesi sözü edilen
aktif cümle yapısına örnek olarak gösterilebilir. Bu şekilde olay sansasyonel bir şekilde
sunulmuştur.
İncelenen haber metinlerinde cümleler arasında nedensel ilişki bulunmaktadır.
Haber metinlerinde kullanılan“…bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar
barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü…” ve
“…kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada…” cümlelerinde; cinayetin sebebi reddedilme
ve kıskançlık olarak çerçevelenerek meşrulaştırılmıştır. Haber metinlerinde kullanılan
kelime seçimlerine bakıldığında; “vahşice” ve “vahşet” ifadeleriyle cinayet tekil bir
duruma indirilmiş ve bağlamından koparılmıştır. “Son dakika”, “çarpıcı detaylar”
ifadeleriyle, olaya sansasyonel bir boyut kazandırılmaya çalışılmış, kadın cinayeti
örneği olan bir olay üçüncü sayfa haberine indirgenmiştir. “Kıskançlık nedeniyle” ve
“eski erkek arkadaşı” ifadeleri ise cinayetin nedensellik vurgusunu öne çıkarmakta ve
cinayeti meşrulaştıran bir zemin yaratmaktadır.
Van Dijk, haber söyleminde iknanın önemine işaret ederek haber söyleminin ikna
aracı olduğunu belirtmektedir (van Dijk, 1988, 82). Haber metinlerinde olayın ayrıntılı
bir şekilde aktarımı, görgü tanıklarının ifadelerinin kullanılması, haber fotoğrafları,
resmi makamlar gibi hususlarla ikna süreci işlemektedir (van Dijk, 1988, s. 83-84).
İncelenen haberler retorik açısından değerlendirildiğinde; 1. haberde katilin doğrudan
ve dolaylı alıntı yoluyla ifadelerinin bulunması ikna sürecinin inşasının bir parçası
olduğu söylenebilir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kadınlık ve erkeklik rolleri, kadın ve erkeğin biyolojik farklılıklarının ötesinde
toplumsal olarak kültürel, ekonomik, ideolojik unsurlarla ortaya çıkmakta; toplumun
tutum ve davranışlarıyla yeniden üretilerek süreğen hale gelmektedir. Özellikle erkek
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egemen bakış açısının baskın olduğu ekosistemde, kadınlar toplumsal olarak belli
yükümlülükleri yerine getirmekle görevli, erkeklerin izin verdiği ölçüde ve zamanda
hayatın içine karışabilen, buna uyum göstermesi beklenen uyum göstermediği takdirde
ise toplumsal normlar dahilinde gerek sözlü gerekse fiziksel şiddetle karşılaşması
muhtemel olan bir yaşam sürmektedir. Toplumsal cinsiyet bağlamında, kadın ve erkeğe
dair rollerin biçilip yeniden üretilmesi, kültürel ve ideolojik arka planın beslediği,
toplumu manipüle etme gücüne sahip medya eliyle olmaktadır. Kadının toplumsal
olarak erkeğin ardında konumlanışı, onu edilgen bir yapıya sürüklemekte ve erkeğin
iktidarının kadını pasifize etmesine neden olmaktadır. Bu perspektifte, kadınlar
görünüşte birbirinden farklı, fakat temelde erkek hegomanyasının bir biçimde mağduru
olmaktadır. Bu mağduriyet kimi zaman sistematik bir şekilde sözlü ya da fiziksel şiddet
biçiminde olabildiği gibi, kimi zaman ise cinayet ile sonuçlanabilmektedir.
Toplumsal olarak kadına atfedilen annelik, ev içi emek, yaşam tarzı gibi
olgularda kadınların kendilerine verilen görevi yerine getirmediği durumlar ya da
toplum tarafından kendine tanımlanan sınırı aşması, ataerkil bakış açısında kadın
cinayetlerini meşrulaştıran zemini oluşturmaktadır. İşlenen cinayetlerin kadın cinayeti
olarak adlandırılmasına, her ne kadar erkek egemen bakış açısının bir söylemi olan
“erkekler de öldürülüyor” argümanıyla karşı çıkılıyor olsa da, kadın cinayetlerinin
toplumsal cinsiyet bağlamında ekonomik ve sosyo kültürel ardalanının olduğunu ve
farklı bir düzlemde ele alınması gerektiğini gözden kaçırmamak gerekmektedir. Kadın
cinayetlerine dair istatistikler cinayetlerin artış gösterdiğine işaret etmekte ve
dolayısıyla konu medyada da daha sık gündeme gelmektedir. Özellikle internet
medyasının kısa sürede daha çok kişiye ulaşabiliyor olması, bu tür haberlerin de
toplumun geniş kesimlerine yayılmasında ve konuya ilişkin bir bakış açısı
geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, kadın cinayeti haberi yapan
medya profesyonellerinin, toplumsal dinamikleri göz önünde bulundurarak, toplumsal
farkındalık yaratabilecek bir haber üretim süreci gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır.
Bu anlamda, Hürriyet Gazetesi’nin internet mecrası olan hurriyet.com.tr’de,
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yapılan haberlere ilişkin çalışma kapsamında incelenen
haber metinlerinde; habere konu olan kadın cinayetinin bir adli vaka olarak ele alındığı
ve kadın cinayetleri konusu temelinde herhangi bir yaklaşım sergilenmediği tespit
edilmiştir. Söz konusu haberlerin politik bağlamından koparılarak üçüncü sayfa haberi
olarak sunulduğu temel bulgular arasındadır. Haber metinlerinin sansasyonel bağlamda
ele alındığı ve neden-sonuç ilişkisi kurularak cinayetin gerekçelendirildiği ve meşru bir
zemine oturtulduğu görülmüştür. İncelenen haberlerde geçen “kıskançlık nedeniyle”
ifadesi faili anlamaya ve cinayeti meşrulaştırmaya yarayan bir söylem olarak
kullanılmıştır. Bunun yanında haber metinlerinde yer verilen failin ifadeleri hem
haberin anlamsal olarak kapanmasına yol açmış hem de cinayetin ayrıntılı bir şekilde
işleniş şeklinin aktarılması haberin dramatik ve magazinel bir boyut kazanmasına sebep
olmuştur. Haberlerin söylemsel pratiklerinin ataerkil ideolojiyi desteklediğini ve örtük
kodlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiğini söylemek mümkündür.
Sonuç olarak, incelenen haber metinlerinde, kadın cinayetleri genellikle
toplumsal bağlamından koparılarak kişisel sorunlara indirgenerek çerçevelenmiştir.
Dolayısıyla yaşanan şiddet olayının toplumsal boyutu görmezden gelinerek bireysel bir
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suç olarak konumlandırılmıştır. Sansasyonel ifadelerde haber konu olan olaya
magazinel bir boyut kazandırılmış ve olay toplumsal bağlamından uzak bir şekilde
değerlendirilmiştir. Medyanın toplumsal cinsiyet rollerine dair zihinsel temsillerin
oluşmasındaki etkisi düşünüldüğünde alternatif bir haber dilinin oluşturulması önem arz
etmektedir. Toplumsal cinsiyet odaklı haber anlayışının geliştirilmesi ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine karşı duran yayın politikalarının yerleşmesinin bu olumsuz
noktaları değiştirebileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Yönetmenin bir filmdeki en büyük yaratıcı güç olarak görüldüğü ve 1940'ların sonlarında
André Bazin ve Alexandre Astruc'un sinematik teorilerinin ışığında Fransa'da ortaya çıkan
auteur yaklaşımı, kendinden sonra pek çok film kuramına öncülük etmiştir. Büyük ölçüde
Astruc'un caméra-stilo ("kamera-kalemi") kavramının aydınlatılmasından elde edilen Auteur
teorisi, hareketli görüntünün tüm görsel ve içsel unsurlarının yönetmenin direktifleriyle
oluşmasının, yönetmenin filmin "yazar" ı olmasını sağladığı ve filmin senaryosunun yazardan
daha çok yönetmene ait olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir deyişle, bu teoriye göre filmin
mesajı; senaryodaki harflerden ziyade kamera yerleşimi, aydınlatma ve sahne uzunluğu gibi
temel görsel öğeler aracılığıyla iletilir. Auteur teorisinin destekçileri, sinemasal açıdan en
başarılı filmlerin, yönetmenin açık sözlü ve şahsi damgasını taşıyacağını ileri
sürmektedir. Andrew Sarris, 1960’larda Auteur terorisine, Truffaut'tan sonra en sistematik
yaklaşımı geliştirdi. “1962'de kaleme aldığı “Auteur Teorisi Üzerine Notlar” başlıklı
makalesinde, bir yönetmenin auteur olarak kabul edilebilmesi için uyması gereken temel
kuralları ortaya koydu. Çalışmada, Türk sinemasında hatırı sayılır bir filmografiye sahip olan
Onur Ünlü’nün bu bağlamda bir “auteur” olup olmadığı araştırılmaktadır.
İki ana bölümden oluşan bu çalışmada öncelikle Auteur yaklaşımının kendisi üzerinde
durulmuş, teorinin tarihçesi incelenmiş ve yaratıcı yönetmen kavramının referans verdiği
özelliklere değinilmiştir.
İkinci bölümde ise Onur Ünlü’nün yaşam öyküsünde,
filmografisinde, filmlerini anlatım biçimlerinde ve temalarında onun yaratıcı yönetmen
olduğuna dair ipuçları aranmıştır. Bu bağlamda Onur Ünlü sinemasının tüm içsel anlamları,
yönetmenin yeterliliği ve kişisel üslubu açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, Sarris’in halka modeli kullanılarak, Onur Ünlü’nün Auteur bir yönetmen niteliğine
sahip olup olmadığı, yönetmenin filmleri mercek altına alınarak incelenmiş, Ünlü’nün bu
bağlamda kişisel bir üslup yaratabilmiş olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Ünlü’nün, Sarris’in
üçlü değerlendirme kriteri bağlamında değerlendirildiğinde yaratıcı bir yönetmen olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Onur Ünlü, Auteur Kuramı, Yaratıcı Yönetmen
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1. AUTEUR YAKLAŞIMI
Auteurizm akımı, 1950’lerin sonu 1960’ların başında sinema eleştirisi ve kuramlarında baskın
bir yer edinmiştir. Roman yazarı Alexandre Astruc 1948 yılında, “Birth of a New Abant-Garde:
The Camera-Pen” isimli makalesinde, sinemanın da tıpkı resim ya da roman gibi bir anlatım
aracı olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle de bir yönetmen, tıpkı bir yazar veyahut da şair gibi,
“ben” diyebilmelidir diyerek, yönetmenleri o güne dek olduğundan başka bir noktaya taşımıştır
(Stam,2014:94). Düzensiz bir şekilde gelişme göstermiş olan Auteur yaklaşımında, hiçbir zaman
sistematik manifestolar ya da kolektif bildiriler yayımlamaya yönelik bir eğilim
gözlenememiştir. Bu nedenle de auteur yaklaşımı oldukça geniş anlamlarda yorumlanabilir,
uyarlanabilir ve tanımlanabilir bir boyut almıştır (Wollen, 2004: 68). Kelime anlamı olarak
auteur “telif sahibi olan, yarattığı esere; karakterlerini, deyiş tarzını, dünya görüşünü ve hayat
karşısındaki tavrını, diğer yazarlardan ya da yönetmenlerden farklı bir biçimde, metnin (ya da
filmin) içine imza atarcasına gömebilen, sanatçı” anlamına gelmektedir (Atam, 2014:133).
Filmler elbette ki bir kolektif bilinç ve kolektif çabanın ürünüdür. Ancak auteur olarak
nitelendirilen yönetmenler, son kertede kolektif çalışmadan ayrışarak, filmin yaratım sürecinde
tek otorite olmaktadırlar (Asiltürk, 2014: 212).
Atam’a göre, bir eseri ya da metni incelerken, eserin konusundan, tarihinden ya da hikâyesinden
çok, stilinden onun yaratıcısını tanıyorsak, ancak o zaman auteur bir yaratıcıyla karşılaşmış
oluruz (2014:133). Auteur yönetmenler, çalışmalarının her aşamasında, filme bir sanatçı
gözüyle yaklaşarak kendi dilini, başka bir ifadeyle biçemini oluşturmaktadırlar. Auteurlar,
filmlerini ortaya koyarken oldukça az katkı almaktadırlar. Bu yönetmenlerin “bakış açıları,
filmin öyküsüne, atmosferine, dokusuna, kurgusuna, diline, rengine, müziğine, mekânlarına
kadar sinmektedir.” Auterizm bir bakıma Fransa’da Fransız sinematekini, sine-klüplerini içeren
kültürel bir çevreden formasyon almış bir sonuçtur (Atam, 2014: 94).
Mizansen düşüncesini, film çalışmalarına kazandırmış olan Truffaunt da auteur yaklaşımının
ortaya çıkmasındaki önemli isimlerden biridir. Truffaunt’un “A Certain Tendency In French
Cinema” (1954) adlı makalesi bu yaklaşımda oldukça etkili bir yere sahiptir. Bu çalışmasında
Traffaunt, Fransız sinemasında senaryo yazarlarını ayrı bir yere koyarak, asıl yaratıcılığın
onlarda olduğunun altının çizildiği dönemde; gerçekte sinematik bir şeylerin var olduğu ve
yönetmenin senaryoya katkıda bulunduğu filmlere övgüde bulunmuştur (Butler, 2011:40).
“Stilistik olarak iyi formüle edilmiş filmler” olarak belirlenen “nitelik geleneği”, Truffanunt
tarafından yargılanmış, film yapmanın yaratıcı mizansene ihtiyaç duyduğunun altı çizilmiştir.
Söz konusu makale, aynı zamanda yeni dalga akımının da manifestosunu açığa çıkarmıştır
(Özden, 2004:125). Bu noktada da değinildiği gibi, yeni dalga akımının ve auteur yaklaşımının
organik bir bağı söz konusudur. 1950’lere gelindiğinde, Cahiers du cinema yazarları “auteur”
sözcüğünü artık filmi yaratan yönetmen manasında kullanmışlardır (Büker, 2008: 312). Bu
yaklaşım temeli filmi, yönetmeniyle ilişkilendirerek irdelemeye dayanır. Burada “tek yaratıcı”
anlayışı söz konusudur (Kabadayı, 2010: 109).
Andrew’e göre auteur meselesi bir kuram olmaktan ziyade bir eleştiri yöntemidir (2010:46).
Özden’e göre ise Auteurist eleştiri “yönetmenin temel kaygılarını, filmlerinde tekrarlayan
motifleri, filmlerinin içeriklerini ve biçimlerini kişiliğinin tutarlılığı bağlamında ve diğer
yapıtlarıyla ilişkisi içinde değerlendirmekte ve açıklamaktadır” (2004:126). Wollen’a göre, iki
temel auteur eleştiri söz konusudur. Bunlardan ilki, temayı ve onunla ilintili motifleri ön planda
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ele alan ve anlam odaklarına önem veren yönelimken, diğeri biçem ve mise en scene'i
vurgulayan eleştirel yaklaşımdır. Bir Auteur'ün yapıtında bir “anlam boyutu” söz konusudur ve
filmler bütünüyle biçimsel değildir. Başka bir ifade ile anlam aposteriori olarak inşa edilirken,
mise en scene yapıtı ise bir sahne gösteriminden, daha önce var olan bir metni sinemasal kodlarla
sahneye koyma işinden başka bir şey değildir. Bazı somut durumlarda bu her zaman açık
değildir. Çünkü esasen Fransız eleştirmenlerinin de uzlaşabildiği bir nokta yoktur (2004:71).
Başka bir ifade ile “Auteurist eleştiri, kuramsal bir çerçeve oluşturmaktan çok auteurist tavra
sahip eleştirmenlerin belirli yönetmenlerin filmlerini çözümlerken oluşturdukları eleştirel
modellere dayanan bir yöntembilim geliştirmiştir. Bu yöntembilim yukarıda da değinildiği gibi
iki şekilde işler; içerik yada mise en scene (mizansen) odaklı (Özden, 2004: 134).
Savaş sonrası, Amerikan filmlerini izleyen Cahiers du Cinema çevresi, Amerikan sinemasının
popüler filmlerinin incelenmesi gerekliliğinin altını çizdiler (Büker, 2008 :313). Hollywood
sinemasının kurtarılmaya çalışılması auteur yaklaşımının Amerika’ya açılması anlamına
gelmiştir. Bu açılım da Sarris aracılığıyla olmuştur (Butler, 2011:40-41). Sarris’in bu girişimi
aynı zamanda yaklaşımın kuramlaşması manasına da gelmiştir. Auteurizmin bir yaklaşım mı
yoksa kuram mı olduğu meselesi ile ilgili dönemin etkili isimlerinden Godard’ın öz eleştiri
niteliğindeki sözleri aşağıdaki gibidir;
Auteur kavramının çarpıklığı hiç kuşkusuz yeni dalganın olumsuz mirası. Daha
evvel auteur kabul edilenler filmlerin senaryo yazarlarıydı ve bu edebiyattan gelme
bir gelenekti. Jenerikte yönetmenlerin ismi en son çıkardı (...) Fakat biz “hayır,
mizansen (film yönetimi ya da yönetmenlik sanatı anlamında kullanıyor) filmin
temeli ve gerçek yaratıcılığıdır ve Hitchcock, Balzac da bir auteurdur dedik. Buradan
yola çıkarak bir kuram geliştirdik ve bu da en zayıf olduğu zamanda auteuru
desteklemek anlamına geliyordu. Bir auteurun kötü filmini, auteur olmayanın iyi
filmine tercih ediyorduk. Ancak sonra kavram bozuldu, auteur kültüne dönüştü.
Sonuçta herkes auteur oldu ve dekoratörün dekora çaktığı çivinin bile böyle
tanımlanmasına ramak kaldı. Terimin hiçbir anlamı kalmadı. Bugün auteurlarca
yapılan çok az film var. Çok fazla insan yapamayacakları işlerle uğraşıyorlar.
Yetenekleri, özgünlükleri hala hemen anlaşılıyor. Fakat artık sistem kalmadı geniş
ve bataklık bir hale geldi. Auteur kuramını ortaya attığımız zaman bu kavrama
imtiyaz tanıyarak hata yaptık, kuramını öne çıkarmamız gerekirdi. Çünkü bu
kavramın gerçek amacı mizanseni kimin yaptığını ispat etmek değil daha ziyade
mizanseni neyin oluşturduğunu açıklamaktı (Godard,2005:90).

Auteur yaklaşımı, Sarris tarafından kaleme alınan Notes on the Auteur Theory in 1961 adlı
makale ile, hem Amerika’ya tanıtılmış hem de yaklaşımdan ziyade kurama yaklaştırılmaya
çalışılmıştır. Bu adımlar Auteurizmin yeni bir dönemece girdiği manasına gelmiştir
(Stam,2014:100). Çünkü auteur yaklaşımını ortaya atanlar onun bir kuram olduğundan söz
etmemişlerdir. Sarris bir değer biçme aracı olması ve sinema tarihinin düzene girmesi gibi
iki büyük beklenti ile bu yaklaşımı bir kurama dönüştürmüştür (Büker, 2008:313). Sarris,
Hollywood sinemasının, Avrupa sineması kadar iyi olduğunun altını çizmeye çalışmıştır
(Butler, 2011: 42).
Yaratıcı yönetmen, birçok kıstasla belirlenebilir, Sarris bu belirleme yöntemi için üç ana
halkadan söz etmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir,
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1. Yönetmenin teknik yeterliliği,
2. Yönetmenin görülebilir, seçilebilir bir kişiliğinin olması ve bunu biçemine yansıtması, başka
bir deyişle filme imzasını atması,
3. Yönetmen kişiliği ve araç arasındaki gerilimden doğan bir iç anlam (Stam, 2014:100, Büker,
2008: 313, Asiltürk, 2014: 212).
Sarris bu görüşlerini aşağıdaki gibi iç içe geçmiş halkalar aracılığıyla şemalaştırmıştır;
Teknik
Yeterlilik

Kişisel uslup

İç
Anlam/Aute
ur

Çizelge 1. Sarris: Auteur Yönetmenin Özellikleri (Sarris, 1962: 561).

Esen (2002) ise yaratıcı yönetmenleri şöyle tanımlamıştır; “anlatmak istedikleri düşünceleri,
somut görüntülerle, ama kendi seçtikleri, düşüncelerini yansıttığına inandıkları somut
düşüncelerle; bu görüntüleri düşüncelerini yansıtabileceğine inandıkları biçimde birbirine
bağlayarak (kurgulayarak); sinemanın kullanabildiği tüm olanaklardan, düşüncelerini
aktardığına inandıkları biçimde yararlanarak; bir bütünlük içerisinde peliküle veya diskete
veya ekrana veya perdeye aktarır”.
Auteur yaklaşımına yapısalcı bir çerçeveden bakarak, izleyicinin inşa ettiği yönetmen
kimliğini yapısalcı ya da gösterge bilimsel kuramı uyarlayarak somutlaştıran (Butler, 2011:42)
Wollen, yazarın filmin yaratıcısı olmadığını, daha ziyade filmin taşıyıcısı olduğundan söz
etmektedir. Bunun yanında yönetmenin kişiliğinin biçemde değil, temaya özgü motiflerde
aranmasından yanadır (Büker,2008:316).
Türk sinemasında auteur yaklaşımının durumuna bakacak olursak, Atam’a göre, Türkiye’de,
bir dünya görüşünü sinemasallaştırmak suretiyle çektiği filmlerde bir deyiş ustalığına ulaşan
ilk yönetmen Lütfi Akad’dır. Yeşilçam’da kalite anlayışı gelişmemişti çünkü kaliteyi gereksiz
bir masraf olarak algılama eğilimi vardı. Ayrıca yeni bir yaklaşım risk demektir ve daha önce
“satılan tarzda” filmler yapmak daha kolay ve garantilidir. Bu yüzden Yeşilçam filmleri sipariş
filmler üreten bir fabrikaya dönüşmüştür. Bu koşulların altında Yılmaz Güney, Metin Erksan
ve Zeki Demirkubuz auteur olarak kabul edilir (2014:130). “1980’li yıllarda Fransız Yeni
Dalgasının izinden gidilerek Türkiye'de bir "auteur" yönetmen anlayışı geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu anlayış doğrultusunda Ömer Kavur ve Yavuz Özkan gibi yönetmenleri
"auteur", yani "yaratıcı-yönetmen" olarak niteleyenler olmuştur.” 1990’lı yıllarda ise Derviş
Zaim, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan gibi isimler Türk sinemasına
auteur anlayışını yerleştirmiştir. Bu çalışma kapsamında ise yaratıcı yönetmen özellikleri
taşıdığına inanılan, 2000’lerin yönetmenlerinden olan Onur Ünlü sineması ele alınacaktır.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 312

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

2. ONUR ÜNLÜ SİNEMASI
2.1.
Sıradanlığın Absürtlüğü: Biyografisi ve Filmografisiyle Onur Ünlü
Bir yönetmenin Auteur olarak nitelendirilmesi için onun kişisel hayatının da bilinmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu kişisel yaşamının filmlerindeki dili oluşturmadaki etkisi auteurcu
eleştiri için önemli bir damarı oluşturmaktadır. Bunun yanında bir yönetmenin yaşamı,
filmografisinden bağımsız ele alınamaz. Bu nedenle burada Onur Ünlü’nün yaşam öyküsü
filmografisi de merkeze alınıp harmanlanarak ele alınmaya çalışılmıştır.
1973 Yılında İzmit’de doğan Ünlü, öğretmen bir annenin ve mühendis bir babanın oğludur.
Kendi deyimiyle “kaloriferli bir apartman dairesi”nde büyümüş, ortalama ve sıradan bir ailenin
çocuğu olarak yaşamına başlamıştır. Çocukluğunu “güneşli” hatırladığını dile getiren Ünlü,
geriye dönüp baktığında çocukluğuna dair en çok aklına gelen şeyin “çok fazla top oynamak”
olduğunun altını çizmektedir. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Ünlü bir dönem bu takımda
profesyonel bir oyuncu olacak kadar futbol ile iç içedir. Ancak romatizmal bir rahatsızlık
sonucu, futbol oynamayı bırakmak zorunda kalmıştır. Bunun akabinde, oldukça boş zamanının
kaldığını dile getiren Ünlü, sanat ile ilk buluşmasının da bu “boş zamanlar” sayesinde olduğunu
söylemektedir. Sanat ile ilk teması çok okumak olan Ünlü, özellikle şiir okumaya özel bir ilgi
duyduğunu ve futboldan arta kalan vaktinde “solcu bir sahaf abiden” edindiği kitaplarla haşır
neşir olduğunu ifade etmiştir. Ünlü, bir süre sonra da şiir yazmaya başlamıştır. Anadolu
Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü’nde reklam okuyan ve
daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Anabilim dalında
yüksek lisans yapan Ünlü, eğitim hayatı boyunca sinema ile tek ilgisinin fakülteden
arkadaşlarının film çekmesi olduğunu ifade etmiştir. Kısacası eğitim hayatının sonuna dek
sinemayla hiçbir ilgisi olmamıştır. Daha çok şiirleri ile kendini ifade eden Ünlü, oyuncak kedisi
“Muhsin”den esinlendiği Ah Muhsin mahlasıyla şiirler yazmıştır. Okul bittikten sonra,
Arkadaşlarıyla birlikte kendini yakın hissettiği reklamcılığı hayata geçirmek için bir reklam
ajansı kurmuştur. Bu dönemde şiire gerekli zamanı ayıramamış, reklamın ruhu, şiirin ruhu ile
uyuşmadığından olacak, “şiire haksızlık olmasın” diye, 25 yaşında kendi deyimi ile “radikal
bir karar alarak” şiiri bırakmıştır. Şiiri bıraktığında 33 şiiri olan Ünlü’nün bu şiirleri
“Gidiyorum Bu” adıyla tek bir kitap olarak basılmıştır. Daha sonra dizilerde asistan senaristlik
yaparak kamera arkasıyla tanışma fırsatı olmuştur. Deli Yürek dizisine senaryo yazarken,
kamera arkasını da öğrenmek için kendisine küçük bir rol yazmıştır. Bu rol beklenmedik bir
hayran kitlesine ulaşarak onu “yolda yürüyemez” bir üne kavuşturmuştur. Daha sonra
kafasındaki projeleri hayata geçirmek adına Eflatun Film adlı yapım şirketini kurmuştur. İlk
çekmek istediği ancak 2017’de çekebildiği “Kırık Kalpler Bankası” adlı filmidir. Bu filmi
çekmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek almış, ancak film o dönemki
yetkinliklerde çekilemediğinden bu parayı bakanlığa faizi ile ödemek zorunda kalmıştır. Kendi
deyimi ile “çok büyük bir iş” olduğu için çekemediği bu film yerine “daha küçük bir iş
olduğuna inandığı Polis’i (2006) çekmiştir. Ancak işler düşünüldüğü gibi olmamış, filmden
geriye çok fazla borç kalmıştır. Bunun yanında söz konusu film Onur Ünlü’nün kitlesel seyirci
ile buluşmasını ve bilinirliliğinin artmasına olanak tanımıştır. Daha sonra Polis filminden kalan
borçları ödemek için, Annesi ile arasında geçen bir diyalogdan esinlenerek ortaya çıkardığı
Güneşin Oğlu (2008) adlı filmi çekmiştir. Bu film dönemin eleştirmenlerince oldukça
eleştirilince “bir ödül almadan kendimi ispat edemeyeceğim” diyerek bir festival filmi
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çekmeye karar vermiştir. Önce göndereceği festivali seçip sonra da bu festival için içinde
Heiddeger’den alıntılar yapan bir kedinin olduğu Beş Şehir (2009) filmini çekmiş ve gerçekten
de ödül almıştır. Bu sayede sinema entelektüellerine de ulaşan Ünlü artık bilinen bir yönetmen
olarak Türk sinemasındaki yerini almıştır. Bu filmlerinin ardından Celal Tan ve Ailesinin Aşırı
Acıklı Hikayesi (2011) adlı film gelmiştir. Aynı tarihlerde TRT için çektiği, ve IMDB’de en iyi
ilk iki yüz dizi listesine giren ilk Türk dizisi olmayı başaran Leyla İle Mecnun dizisi ülke
genelinde daha önce oluşmamış bir seyirci kitlesine ulaşmıştır. Leyla İle Mecnun sürerken,
Ünlü daha sonra filminde kullanacağı ve Shakespeare’den alıntıladığı “yara ile alay eder
yaralanmamış olan” sloganıyla yine TRT’ye Şubat adında, Leyla İle Mecnun’un ulaştığı
izleyici kitlesi ve popülerliğe ulaşamasa da kendi çekirdek izleyicisi tarafından izlenmiş bir
dizi çekmiştir. 2013 yılına gelindiğinde deneysel bir yaklaşımla siyah beyaz olarak Sen
Aydınlatırsın Geceyi filmini çekmiştir. Bu dönemde her biri bir şairin ismini taşıdığı beş erkek
kardeşin hikayesinin anlatıldığı Beş Kardeş adlı televizyon dizisi yayınlanmış ancak uzun
soluklu olamamıştır. 2014 yılına gelindiğinde polisiye bir anlatımla farklı bir İmam karakterini
konu aldığı İtirazım Var filmi vizyona girmiştir. Buraya dek sıraladığımız uzun metrajlı
filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra, yönetmenin yine televizyonda gösterime girmiş,
Kısaca Ramazan: Kamil İnsan ve Tek Ölüm Yetmez adında iki kısa filmi vardır. Şu sıralar hali
hazırda çekmiş olduğu ve esas ismi “Bankası” olmasına rağmen Kırık Kalpler Bankası (2017),
Aşkın Gören Göze İhtiyacı Yok (2017, Put şeylere (2017) Ünlü’nün diğer filmleridir. Ünlü,
Youtube kanalında yayınladığı Görünen Adam adlı bir dizi yayınlamıştır. Kendi deyimi ile
“Aracı ve sermaye sahibi zalimlere” para kazandırmamak için, vizyona girmiş bütün filmlerini
Youtube’a yükleyerek ücretsiz erişim sağlamıştır.1
2.2.
Sinematografik ve Anlatısal Özgünlükleri : “Onur Ünlü Kafası”
Onur Ünlü’nün, yaratıcı bir yönetmen olarak anlatısal özgünlüklerine bu bölümde değineceğiz.
Onur Ünlü sineması için oldukça çok şey söylenebilir. Örneğin Onur Ünlü’nün çalışmayı hep
tercih ettiği bir oyuncu kadrosu vardır. Hem dizilerinde, hem kısa filmlerinde hem de uzun
metrajlı sinema filmlerinde genellikle aynı oyuncu kadrosuyla çalışmıştır. Öyle ki artık bir
“Onur Ünlü Kadrosu”ndan söz edilebilir. Bu durum bu kadronun oyunculardan iki ya da
üçünün bir arada görüldüğünde “bu bir Onu Ünlü yapımıdır” diye düşünmek olasıdır. Bu
durumu şöyle daha açık ifade edebilir; Tansu Biçer dokuz, Serkan Keskin altı, Osman Sonant
altı, Cengiz Bozkurt beş, Ahmet Mümtaz Taylan beş, Köksal Engür, Haluk Bilginer, Mehmet
Emin Yanar, Ali Atay ve Fatih Artman da üç farklı Onur Ünlü yapımında rol almışlardır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta sabitleşmiş oyuncu kadrosunun erkeklerden
oluşmasıdır, kadın oyuncular için aynı şey söz konusu değildir. Sadece Özgü Namal iki farklı
yapımda yer alabilmiştir. Buna karşın Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakteri, 3 farklı kadın
oyuncu tarafından canlandırılmıştır. Öyleyse Onur Ünlü’nün kemikleşmiş bir erkek oyuncu
kadrosu söz konusudur. Bu durum daha sonra yeniden ele alacağımız gibi, filmlerinde de bir
erkek dünyasından söz etmesiyle de ilintilidir. Onur Ünlü, genellikle dost ya da fazlasıyla

Onur Ünlü’nün yaşamı hakkında yazılı metinler olmadığından, buraya dek elde edilen bilgiler
02.02.2021 tarihinde İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından gerçekleştirilen, Yönetmenlerle Buluşma
etkinliği
kapsamında hayata geçen
Onur Ünlü konferansında bizzat Onur Ünlü’nün kendi
anlatımlarından
derlenmiştir.
Konuşmanın
tamamı
için
bknz:
https://www.youtube.com/watch?v=pzv0jGjzGZk
1
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düşman erkeklerin olduğu yapımlar ortaya koyarken, filmlerindeki ve dizilerindeki kadınlara
da genellikle erkeklerin gözünden bakmaktadır.
Onur Ünlü’nün sineması için söylenebilecek bir başka şey ise, müzik kullanımı hakkındadır.
Ünlü’nün müzik kullanımına özel önem verdiğini söylemek mümkündür. Ancak her filminde
farklı bir duyguyu ifade edeceği birbirinden bağımsız ve bir standardı olmayan müzikler
kullanmıştır. Bunun yanında filmlerinde müziklere yer veriş biçimlerini ikiye ayırmak
mümkündür; bunlardan ilki üst müzik olarak sinematografiye dahil olan müziklerken, herhangi
bir zamanda karakterlerin birine söyletilen şarkılar biçiminde olabilmektedir. Filmlerde
genellikle hali hazırda var olan şarkıları filmlerinin belirli sahnelerinde duyguyu arttırmak,
seyircinin filme girmesini sağlamak amaçlı kullanmaktadır. Ancak seçilen şarkılardan
anlaşıldığı gibi her bilindik şarkı, filmin bağlamında yeni bir anlama ulaşmakta ve seyirciye de
bu anlamı aktarmaktadır. Bir noktadan sonra söz konusu müzikler ve şarkılar filmi özetleyen
küçük birimlere dönüşmektedirler. Böylesi bir işlevi Ünlü, karakterlerine okuttuğu şiirlere de
yüklemiştir. Şiirler, filme bir yandan metinler arası bir nitelik kazandırırken, bir yandan da
müziğin işlevini üstlenerek filmi vurgulayan birimlere dönüşmektedirler.
Filmlerindeki çarpıcı müzik kullanımlarından birini Polis filmindeki piknik sahnesindeki i will
survive adlı şarkı oluşturmaktadır. Söz konusu şarkı filme bir metinlerarasılık katmanın
yanında, İngilizce olmasıyla da öne çıkmakta ve “yaşamak ve hayatta kalmak” vurgulu sözleri,
piknikte, fonda bu şarkıyla dans eden karakterlerin teker teker ölmesi bağlamında çokanlamlı
bir doku sergilemektedir.
Filmlerinde müzik kullanım biçimlerinin altını çizebileceğimiz bir diğer örnek Beş Şehir’de
kullandığı ve Ahmet Kaya’ya ait Beni Vur şarkısıdır. Şarkı, filmin bağlamında ele alındığında
filmin konusuyla oldukça ilintili olmakla birlikte, şarkının sözlerinin atıfta bulunduğu merkez
doğrudan filme kaymıştır. Vurularak ve intihar ederek ölen beş farklı şehirden beş farklı
insanın hikâyesinde oldukça etkili bir yer edinen şarkı filmde önemli bir doku yaratmıştır.
Filmlerinde şiirlerin de tıpkı şarkılar gibi görevler üstlendiğini belirtmiştik, Örneğin ismini de
bir şiirden alan Sen Aydınlatırsın Geceyi filminde, bir Shakespeare şiiri ile karısından özür
dileyen adamın okuduğu bir şiir esasen filmin bağlamında yeniden anlamlanmıştır. Yine
Güneşin Oğlu’nda karakter yaşadığı kısır döngüdeki isyanını Ülkü Tamer’in Konuşma şiiri ile
dile getirmiştir, “Aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci, Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor
kümesten; Ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor, hem de şişman
herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci, Bira içmez ağlardı, babası değirmenci, Sizden
iyi olmasın, boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen.” diyen bu şiirde iyi
bir nişancıyken, kendini asan zenci filmin başkahramanı Fikri Şemsigil’den başkası değildir.
Onur Ünlü sinemasının oldukça özgün bir dili vardır. Bu sinema dilini, gerçeküstü ve ironik
olarak kavramsallaştırmak mümkündür. Bu dil öyle bıçak sırtıdır ki kimi zaman “absürt
komedi” olarak açıklanabilirken, kimi zaman da aslında “melankolik-absürt dram” olarak
tanımlanmaktadır. Bazen ise aynı sahne, izleyicide her iki duyguyu aynı anda uyandırmaktadır.
Kendisi bu durumu “Ben mizahi bir anlatım tutturayım demiyorum çünkü o yazdığım şey bana
göre komik değil, bana göre normal. Dışarıdan komik gözüküyor ama bence komik değil
durum, hatta acıklı. Ama biz buna hep beraber gülüyoruz. Ben ise ben onu normal algılıyorum”
şeklinde ifade etmektedir. Örneğin Sen Aydınlatırsın Geceyi’de evlilik teklifi sırasında kusan
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iki karakter bir yandan komik gibi algılanırken, bir yandan da çok acıklıdır aslında ya da yine
aynı filmde ölmeyen adam da oldukça acıklı bir öykünün kahramanıdır esasında.

Görüntü 1. Sen Aydınlatırsın Geceyi-Evlilik Teklifi Sahnesi

Onur Ünlü, filmlerinde hep hiç olamayacak iki şeyi bir araya getirip bu iki şey arasında oluşan
gerilim bir öyküye dönüştürerek, kimi zaman komedi, kimi zaman da melodram yaratmaktadır.
Bu bir birine yabancı olan iki şeyi bir araya getirirken de genellikle absürt ve ironik bir anlatım
dili tercih etmektedir. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde doğruya ve gerçeğe en
yakın sonuçlara gözleri görmeyen birinin ulaşması, Onur Ünlü’nün ironik diline en çarpıcı
örneklerden birini teşkil etmektedir.
Bu özelliklerini yanında, Onur Ünlü, karakterlerinin öne çıkacak şekilde kurgulamaktadır.
Karakterleri, senaryolarının ve hatta filmlerinin bile önüne geçmektedir. Örneğin Polis
filmindeki Musa Rami, Leyla ile Mecnun’daki İsmail Abi böylesi karakterlere verilebilecek
belirgin örneklerdendir. Onur Ünlü’nün yarattığı karakterlerin kendilerine has giyimleri,
kendilerine has dilleri ve tavırları olması oldukça dikkat çekici bir noktadır.

Görüntü 2. İsmail Abi- Leyla İle Mecnun

Bunun yanında Ünlü’nün filmlerinde postmodern çizgilere ve çağdaş anlatı yapısına uygun
nitelikler gözlenmektedir; anlatımı öncelik olarak belirleyen yenilikçi, açık uçlu metinler sunan,
serbest çağrışımdan faydalanan ve sıralı bir olay örgüsünün olmadığı, izleyiciyi aktif
konumlandıran çağdaş anlatı sinemasının (aktaran: Topçu,2005:64) anlatısal özelliklerini
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Ünlü’nün sinemasında görmek olasıdır. Bunun yanında kimi çalışmalar ise (Lyoart: 2000,
Şentürk,2007, Erdemir,2008) “postmodern anlatı sineması”ndan söz etmektedirler. Bu anlatı
türü modern gerçekçi ve nesnel hikâye anlatma ya da temsil etme tekniklerini önemsemekte ve
gerçeklik anlatır gibi görünse bile aslında gerçeğin bir efektini, simülasyonunu aktardığını ve
bu taklit dışında hiçbir gerçekliğin bulunmadığını savunmaktadır (Erdemir, 2009: 24).
Büyükdüvenci ve Öztürk (2014:26), postmodernizmin sinemaya yansımasını şu şekilde
açıklamıştır; “Nostaljik geçmişe dair tutucu bir özlem, geçmiş ve şimdi arasındaki sınırların
silinerek birleşmesi, gerçeğin ve yeniden sunumunun ilgisi, açık bir pornografi, cinsellik ve
arzunun metalaşması, eril kültürel düşünceler dizini somutlaştıran tüketim kültür, endişeyle
yabancılaşmayla ve öfkeyle birlikte başkalarından kopuşla sonuçlanan coşkulu yaşantılar”. Bu
şekilde bakıldığında Onur Ünlü sinemasının postmodern bir dokusu olduğunu anlamak hiç de
zor değildir. Filmlerindeki parçalı yapılar ve devamlılığı bozan unsurlar, metinlerarasılıklar ve
özdüşünümsel ögeler de Ünlü’nün sinemasının postmodern dokusunu açığa çıkarmaktadır.
Örneğin, çektiği Beş Kardeş adlı dizisinde bütün kardeşlerin adlarının bir şairden gelmesi, Sen
Aydınlatırsın Geceyi filminde şiire başvurması filmin metinlerarası niteliklerinin altını
çizmektedir. Bununla birlikte, Beş Kardeş dizinde yıllar önce Deli Yürek dizisinde gösterilen
bir sahneyi aynı şekilde göstererek bir özdüşümsellik sergilemiştir. Bunun yanında yine Beş
Kardeş dizisinde “parayı siyah sanat beyaz filmine yatırdık” şeklinde bir ifade geçirerek Sen
Aydınlatırsın Geceyi filmine yaptığı gönderme, Beş Şehir filminde korsan film üzerinden Polis
filmine gönderme gibi örnekler oldukça açık bir şekilde özdüşünümsel bir nitelik taşımaktadır.

Görüntü 3. Beş Kardeş:

Görüntü 4. Deli Yürek: Usta

Görüldüğü gibi, Ünlü’nün filmlerinin anlatılarında pek çok ortak anlatı ögesine
rastlanmaktadır. Ancak tüm bu ortaklıklara rağmen, filmlerinde tür olarak bir standartlaşmaya
gitmemiş, her filminde farklı bir türü, kendi anlatı dili ile harmanlayarak sunmuştur. Kimi
zaman da aynı filmde farklı türlere uygun sekanslar yaratmıştır. Onur Ünlü filmlerinde daha
çok komedi ile güldürürken, bir anda acı bir tat bırakması onun en temel özelliklerindendir.
Ama bir standartlaştırma yapmak gerekirse “absürt komedi” ile “melankolik-absürt dram”
şeklinde bir türleştirme mümkündür.

2.3. Onur Ünlü Sinemasında Konular ve Temalar
Onur Ünlü filmlerinde en baskın temalardan biri “ölüm”dür. Bu ölüm de, genellikle bir cinayet
yoluyla anlatılmaktadır. Bu nedenle onun filmlerinde ölümden söz ederken esasında
“öldürmek” ve öldürmeye neden olan sebepten de söz etmiş oluruz. Ölümler de bu karakterlere
bağlı olarak Ünlü’nün filmlerinde iki ana eksene ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, kötülerin
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işlediği cinayetlerken, diğeri aslında kötü olmayan ve bir sebebi olduğu için öldüren
karakterlerin işledikleri cinayetlerdir. Örneğin, Polis (2006) filminin ilk sahnesi, Polis olduğu
için katil olan Musa Rami, karısını kıskandığı için sinirle öldüren Anayasa Profesörü… Beş
Şehir filmindeki ölümler ise, esasen öldürmek veya ölmek için nedenlerin de seyirciye
anlatıldığı ölümleri konu almaktadır. Bunun yanında yine bir cinayeti konu edinen İtirazım Var
diğer filmlerinden ayrı bir tabanda dursa da yine ölümü bir tema olarak belirlemiştir. İtirazım
Var’ın farkı, burada polisiye bir ölüm hikayesinden söz ediyor olmasıdır. Bunun yanında Sen
Aydınlatırsın Geceyi’de ölüm tersinden ele alınmış, Ölemeyen bir adam konu edinilmiştir. Bu
Ölemeyen adam ölememeyi şu şekilde anlatmıştır;
Bu hayatta herkesin bir derdi var Cemal. Benimki de bu. Ölemiyom be……. Eyi
bi şey sanıyon bunu demi? Herkesler öyle sanıyor ama gel bir de bana sor. En
berbat tarafı ne biliyon mu? Hiç kimseden hiçbir şeyden korkun kalmıyor. Ar
damarı çatlıyor adamın. Doğru ne yanlış ne her şey karışıyor kafanda. Bu amına
koduklarımın 100 sene önce neye inandıklarını görsen çok gülersin. Ben biliyom
mesela. 100 sene sonra neye inanacaklar onu da biliyom ölcem. Ya her şeyleri
biliyom ben Cemal. Hee her şeyleri bilmekle hiçbir şey bilmemek aynı şey. Odun
gibi oluyon işte. Onun için çok fazla kurcalamicen meseleleri. Eninde sonunda
ölcek olan birisinin bu dünyanın derdini çözmesine imkan yok."

Bunun yanında Tek Ölüm Yetmez kısa filminde de ölüp ölüp yeniden dirilen bir adamın
hikayesinden söz edilmektedir. Anlaşılacağı gibi Ünlü’nün filmlerinde ölüm baskın bir temadır.
Onur Ünlü filmlerinde sık gözlenen bir başka yapı ailedir. Ortada bir aile yoksa dahi, o ailenin
eksikliğinin altı çizilerek filmler yapılmaktadır. Bir aile varsa da genellikle bu ailenin içten
çürümüşlüğü bir süre sonra ayyuka çıkmaktadır. Örneğin her ikisi de ailenin babasına sürpriz
doğum günü partisiyle başlayan Polis ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde
başlangıçta güzel ve birlik içinde olan bir aile görüntüsü sergilense de, Polis’te aslında bir
oğlunu daha çok severek diğerlerini ölüme kurban eden bir babadan söz etmektedir.

Görüntü 5. Polis

Bunun yanında ailelerde anne figürleri yoktur, Polis filminde Polis’in eşi dolayısıyla anne
yoktur, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde yine adamın ilk eşi yani çocukların
annesi yoktur, babaanne vardır ancak yürüyememektedir. Kısıtlı bir anne söz konusudur. Sen
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Aydınlatırsın Geceyi ve İtirazım Var filmlerinde de eşleri ölmüş babalar konu edilmiştir. Bu
Onur Ünlü filmlerindeki öne çıkan durumlardan biridir.
Ünlü’de genellikle “anti kahraman erkekler” ve onların “yitik nesneleri” kadınlar mevcuttur.
Örneğin kendilerinden oldukça genç kadınlara ilgi duyan yaşlı erkekler, bu kadınlara ulaşmak
istemektedirler. Bu kadınlardan ilki Polis filmindeki Funda, bir erkek grubunda her erkeğin
farklı açılardan arzu nesnesidir. Ama hiç ulaşılmayandır aynı zamanda, yine, Güneşin Oğlu’nda
“herkesin içine girdim bir senin içine giremedim” ve “başıma ne geldiyse senin yüzünden”
şeklinde sitemler edilen uğruna pek çok olayın geliştiği ve sonunda ulaşılamayan kadındır.
Bunun yanında Sen Aydınlatırsın Geceyi ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde
ulaşıldığı zannedilen ve evlenilen kadınların kaybedilmesi üzerine bir kadın erkek ilişkisi
varken, İtirazım Var’da da bir kadın, iki erkeğin aynı anda yitik nesnesi konumundadır.

Görüntü 7. Güneşin Oğlu

Onur Ünlü filmlerinin hemen hemen hepsinde politik bir iç anlam mevcuttur. Genellikle sistem
eleştirisi olarak açığa çıkan bu politiklik, filmlerinde iki şekilde açığa çıkmaktadır. Bunlardan
ilki, doğrudan ve dogmatik bir biçimde karakterlerin konuşulmasıyla gerçekleşir, bu da kendi
içinde ikiye ayrılmaktadır. Ya açık bir şekilde gözlenir, ki buna verilebilecek en iyi örneklerden
biri İtirazım Var filmidir; örneğin filmde şöyle bir alıntı söz konusudur “Ebuzer Gıfari’nin
dediği gibi: “Geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe ederim.” ya da
aslında çoğu zaman absürt ve komik bir şekilde dile getirilir ama daha bağlamsal okunduğunda
altında politik olarak çokça pekçok anlam barındırır; bu neredeyse tüm filmlerinde mevcuttur.
Bu politik duruşun ve eleştirel bakışın bir de imgesel olan biçimi söz konusudur. Bu duruma da
iki açıklayıcı örnek verilebilir. Bunlardan ilki, “kusmak”. Kusma, Ünlü’nün birçok filminde yer
almaktadır. Kusmak, genellikle bir şeylere karşı güçlü bir tepki olarak doğan ve “mide
bulandıran” olaylara verilen açık bir tepkidir. Örneğin “yalan” a karşı da “gerçeğe” karşı da
böyle bir reaksiyon yaratmaktadır. Ünlü, kusmanın yanında daha çok din ile ilişkili eleştirilerde
bulunmaktadır. Dinin gerektiği gibi yaşanmaması ve dinin “göstermelik” olması üzerinde
fazlasıyla durmaktadır. Bunu en açık yaptığı film kuşkusuz ki İtirazım Var’dır. Ancak henüz
ilk popüler filmi olan Polis’te, birçok “günahı” olan Musa Rami, namaz kılarken aniden
ağzından kan boşalır, abdestinin aynı zamanda da namazın bozulmasına neden olan bu olay
Onur Ünlü’nün yarattığı kahramana “çok geç” demesinin bir yoludur. Bir başka karakter Celal
Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde ölünce gelen meleklere ne cevap vereceğini
bilemeyen bir adamın öğrenme çabaları, yine bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 319

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Tüm bu özelliklerinin yanında belirlediğimiz son tema, “suç-adalet” ilişkisidir. Hemen hemen
her filminde bir “suç” söz konusudur, ancak adalet hiçbir zaman bilindik biçimde vuku
bulmamaktadır. Bunun yanında Ünlü filmlerinde bir anayasa profesörünü katil, bir polisi suçlu
ve bir imamı suç ile ilişkili polisiye bir filmin başkahramanı yapabilmektedir.

3.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Onur Ünlü’nün auteur bir yönetmen olup olmadığını araştıran bu çalışmada elde edilen
sonuçlar sıralandığında; Onur Ünlü sinemasının, kuşkusuz ki özgün birçok niteliğe ve yetkin
bir sinema diline sahip olduğu gözlenmiştir. Bir yönetmenin auteur sayılabilmesi için kıstaslar
ortaya koyan Sarris’in halka modeli bu gözlemlerde kıstas olarak kullanılmıştır. Yönetmenin
kişisel bir üslup yaratabilmiş olduğu açıkça gözlenmiştir. Bu gözlemin sağlaması, senaryosu
Ünlü tarafından yazılmış, ancak kendisinin çekmediği Acı Hayat ve Uzaklarda Arama filmleri
incelendiğinde yapılmıştır. Senaryosunun tüm ayrıntıları Ünlü tarafından yazılmasına rağmen,
ortaya bambaşka bir üslup ve bambaşka bir anlatı tarzı açığa çıkmıştır. Bunun yanında
filmlerindeki teknik yeterlilik oldukça belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Ünlü iç anlam
bağlamında oldukça zengin filmler ortaya koymaktadır. Tüm filmlerinde, kimi zaman dolaylı
kimi zaman doğrudan söylediği bir felsefi altyapı bulunan Ünlü, filmlerinin ruhuna kendinden
hep bir şeyler katmış, filmlerinde kendi hayatından bolca referans kullanmıştır. Bunun yanında
film dilinde bir parodi, pastiş, ironi ve absürtlük gözlenmektedir. Filmleri postmodern anlatıya
uygun olup, içinde metinlerarasılık ve özdüşünümsel ögelere de yer verdiğine rastlanmıştır.
Ünlü’nün çoğu zaman aynı oyuncu ekibiyle çalışmayı tercih ettiği belirlenmiştir. Bunun
yanında müzik ve şiir kullanımına özel bir önem atfetmektedir. Filmlerinde iyi-kötü, suçlumasum, güçlü-zayıf gibi ikiliklerden yararlanan Ünlü, mutlak doğrulara karşı koyan bir anlatım
diline sahiptir. Filmlerinde, genellikle anti kahraman erkekleri konu alan Ünlü’nün; filmlerini
erkekler arası dostluk ve düşmanlıklar çerçevesinde kurmakta olduğu belirlenmiştir. Bunun
yanında kadınlar da bu erkeklerin gözünden anlatılmış genellikle yitik nesneler konumunda
naif ve ulaşılmazdırlar. Ünlü filmlerinde modern insanın melankolisi oldukça belirgin
görülmekle beraber; parçalanmış olan; ancak dışarıdan bakıldığında “mutlu” görünen aile
yapısını vurgularken, filmlerde “anne”lere yer vermediği gözlenmiştir. Ölümün farklı
bağlamlarda ve neredeyse bütün filmlerinde yer bulduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Onur
Ünlü, Türk Sineması’na, absürt bir kimlik kazandıran ve Sarris’in üçlü değerlendirme kriteri
bağlamında bakıldığında yaratıcı olan bir yönetmendir.
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ABSTRACT
If anyone wants to understand a text whether it is oral or written, they should look at the
text in many different perspectives because not everything can be seen just by looking at the
words. People can understand the message if they also focus on the underlying reasons for the
selections such as tense, word, place, tone of voice, mimics etc. Besides this, it is important to
think about topic. We should ask ourselves like “Why do we talk about this topic?” and we
should care about the reasons. Shortly, everything can matter when it comes to understanding
and analyzing a text. Critical discourse analysis is the way to analyze a discourse product
inclusively. It helps us to gain a deeper insight. In this paper, TEDx talk which was delivered
by Chimamanda Ngozi Adichie was analyzed. The talk’s name is “We should all be feminist”.
As it can be concluded from its name, the main point is feminism but there are also cultural
prejudices, expectations in societies and many examples which can be experienced in daily life.
Also, one of the main focus in this paper is gender positioning. To understand what Adichie
means in her speech, we should look at the language, society and culture in detail because when
we examine them in detail, we can see the things that can be seen as usual but shouldn’t be seen
like that. It is also important to consider how Adichie delivers her speech. As a person wants
people to understand them, they should give message clearly and unambiguously.
Keywords: Feminism, Positioning, Gender Inequality, Prejudices

1. INTRODUCTION
Feminism has been one of the most controversial issue in history. Many people have assumed
feminism as a way of hating men or creating a conflict in a society rather than standing out
against inequality of the sexes. Also, this term is relatively new. According to Karen (1988),
“Feminism as a term scarcely existed before the twentieth century and since that time, it was a
matter of debates.” Moreover, it can be assumed that some words may not appear suddenly and
they may have a strong meaning behind them and their creation. If we think about the word
‘feminism’, we can see many examples that may affect the creation of this word and movement.
We can start by searching in historical events. As an example, women couldn’t vote during the
elections until the end of 19th century and the first country which gave this right to women was
New Zealand (Shvedova, 2005). Nevertheless, even if they vote, they couldn’t be candidates
until the beginning of the 20th century. Besides this example, girls can’t get education and even
when they go to school, they don’t continue when they are assumed to be old enough to get
married, which leads to ‘child marriage’. According to Raj (2010), “over 60 million women
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and girls are affected by are affected by child marriage.” That’s why, when we see these
examples from the past and now, we can see that feminism is always a current issue to consider
because the consequences of this inequality of the sexes can be irreversible.
Another important issue is gender stereotypes in the languages. According to Eckert and
McConnell- Ginet (2013), the making of a woman or man starts even before the birth as
someone questions if the baby will be a girl or boy. So, it can be referred that language and
gender are interrelated even before the birth. Besides, culture also can’t be kept separated from
these terms. Culture may affect the gender; gender may affect the language and language can
create assumptions about the way genders talk during the lifetime. To give an illustration to this
idea, Kyratzis (2001) suggests “Girls talk for creating and maintaining friendship of closeness
and equality and they criticize others in an acceptable ways whereas, boys talk for asserting a
position of dominance, attracting and maintaining an audience.” Because of the cultural
prejudices, women are more likely to be associated with home and family whereas, men are
more likely to be considered as the ones who work and earn money in the family. According to
Lewis and Lupyan (2020), “there are two major sources of information that contribute to gender
stereotypes. One of them is direct experience. For instance, we can see that many nurses are
women and most philosophers are men. As a result, people can conclude that nursing is suitable
for women whereas, philosophy is suitable for men. The second one language and this may
happen without the direct experience. For example, people can learn stereotypical genders for
nurse and philosopher without seeing.’’ Moreover, there are job titles which are gender based
such as policeman-policewoman and waiter-waitress. So, even the languages we speak create
a discrimination between men and women.
Chimamanda Ngozi Adichie is a Nigerian author who was born in 1977. She delivered one
of the greatest speeches about feminism which is ‘We should all be feminists!’ on TEDX talks.
In her speech, she talks about what feminism means to her and her experiences as a woman and
Nigerian woman in her country and others. Nigeria is one of the African countries and when
we look at the history of Africa, we can conclude that there were and still are issues about
gender inequality. One of the examples can be seen in the history is Nelson Mandela’s speech
on Women’s Day in 1996. Mandela (1996) said “The legacy of oppression weighs heavily on
women. As long as women are bound by poverty and as long as they are looked down upon,
human rights will lack substance. As long as outmoded ways of thinking prevent women from
making a meaningful contribution to society, progress will be slow. As long as the nation
refuses to acknowledge the equal role of more than half of itself, it is doomed to failure.” As it
can be concluded from this speech that Africa had also gender inequality and some people tried
to change this.
We can also conclude from Adichie’s speech that gender inequality is still an issue in Africa
and this may one of the reasons that leads her to give this speech. Nevertheless, it can be clearly
seen that gender inequality issue is not just Africa’s problem but also other countries.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 323

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

RESEARCH QUESTIONS
a. What are the effects of the problem of positioning genders in societies that can be
examined through Adichie’ speech?
b. What are the traces of cultural prejudices about women in Adiechie’s speech in respect
to expectations for different genders?
c. What can be the reasons for repetition and selections of the tense usage in Adichie’s
speech?

2. LITERATURE REVIEW
2.1. Critical Discourse Analysis
Critical discourse analysis is analyzing authentic texts that are produced, read or heard in real
–life context. Shortly, the main focus on critical discourse analysis is analyzing of written or
oral texts which have effects in society in political or cultural way. While analyzing, everything
can be important, that’s why, researchers shouldn’t only focus on the words that are used in
texts because there can be things that may affect the way the text is produced. As, language
cannot be apart from the social life.

According to this diagram, Huckin (1997) suggests “A text is assumed to be the product of
discursive practices, including production, distribution, and interpretation, which themselves
are embedded in a complex mosaic of social practices. So, this means that a text is not
understood by looking at then word on the page but it is understood by looking how words are
used in a particular social context.” Therefore, if anyone wants to analyze a written or oral
product, they should also focus on what the words mean in the context, that’s why, it is
important to examine it by looking from the different perspectives.
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2.2. Positioning Genders
According to Päivinen (2016), “Positioning is the way of people’s constructing identities in
the contextual and relational aspects. Therefore, gendered positioning is positioning by
concerning genders and it is based on culture.” So, in this paper’s context, it means men’s
dominance over women in society.
“Gender is basically two sexes but it mostly refers to socially constructed roles, behaviors,
attributes that are considered appropriate by society. Men and women have different biological
roles and features which are innate. Moreover, they also have different physical roles. A woman
has to look after a family, house while a man has to earn bread so, he has to struggle for earning.
This creates the way of thinking that women are weaker and this creates a male dominating
society. However, men and women are equal in human rights.” (Shatri, 2014). This point of
view was here in the past, it is still here now and feminist movement that is a mandatory result
of this view tries to change this way of thinking. So, hopefully, people won’t think in this way
in the future. So, we can simply say that the main point feminism is to achieve freedom in
womanhood and have equal opportunity with manhood (Snowden, 1900). Snowden (1990)
also claims that “A feminist doesn’t ask for freedom from the cares and obligations following
upon the carrying out of woman’s particular works as a woman or she doesn’t ask for freedom
from greatest profession in the world, which can bear and rear of a race: motherhood. She asks
for freedom for women on directing woman’s emotion, pressing down woman’s personality
into one channel. So, she just wants freedom for those gifts and in the use of qualities of soul
and mind which are apart from consequences of sex-act.” As we understand from these
sentences, a feminist wants to be free in her acts rather than being dominated or directed by
anyone. According to Angus (2019), feminism is controversial term because everyone may
have their own definition. Because of this reason, it can lead to misunderstanding of this
concept. So, Angus (2019) pointed out that ‘feminism’ is not just equality because equality is
in the justice part of the aspects in life that’s why, the feminism acts can strengthen this equality.
2.3. Cultural Prejudices and Expectations
Another point is that if we interview some people and ask them that who can make the greatest
leaders, many claim a man. The reason for this is the general belief in society for these positions.
Besides, if we look at the leaders, many positions are held by men (Hazelton, 2019). As it is
mentioned before, women activities are related to home, whereas, men are considered as ones
who earn money in the society, that’s why, they are thought to have much more power in
society. So, it shows how realistic example is that of Adichie’s school incident. In this example,
student who gets the highest score can be class monitor and Adichie got the highest score but
her teacher didn’t make her class monitor because her teacher thought that a boy could be better
class monitor, that’s why, he/she chose the boy who got the second highest score.

3. METHODOLOGY
The aim of this study is to analyze of the speech “We should all be feminist” which includes
feminism, cultural prejudices, expectations of the society and speaker’s experiences as a woman
who lives in a male-dominant world and the analysis includes the analyzing the gender
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positioning, cultural prejudices, expectations and speaker’s way to deliver the speech .
Following questions were asked to achieve this aim.
Research Questions
a. What are the effects of the problem of positioning genders in societies that can be
examined through Adichie’ speech?
b. What are the traces of cultural prejudices about women in Adiechie’s speech in respect
to expectations for different genders?
c. What can be the reasons for repetition and selections of the tense usage in Adichie’s
speech?
3.1.Research Design
In this study, the speech is analyzed critically. While analyzing, differences in the perceiving
gender are mostly discussed. The way how society behaves in a different manner according to
gender and how these behaviors affect our language are also examined. A descriptive study is
conducted to achieve these aims.
3.2. Data Collection Tools and Process
The data is TEDx talk which lasts for 30 minutes. The message is conveyed verbally and it
takes place in auditorium where speaker is in front of the audiences. The speaker is a Nigerian
author whose name is Chimamanda Ngozi Adichie. The talk includes many anecdotes from
speaker’s life, her opinions about feminism and the misconception of this term according to her
view and cultural prejudices toward women.
Researcher analyzed this talk by looking at positioning of the gender, cultural prejudices with
the view of expectations in society and speaker’s word choice and tense usage.
3.3. Data Analysis
To analyze the data, cultural prejudices against women and expectations of societies from
women were examined by relating to Adichie’s speech. The results of these prejudices and
expectations in social context and the effects of them such as positioning were also examined.
While analyzing the data, speaker’s tense usage in sentences, the words that are used repeatedly
and the incidents that she has experienced as a woman in society were included, too.
This speech is worth examining because the word ‘feminism’ can easily lead to misconception
if it is not searched and understood well. Rather than just believing in hearsay perceptions,
people should understand the deep meaning of the word. It can also be claimed that positioning
genders is common thing in societies. In this talk, Adichie does not just mention what a woman
can experience because of prejudices and what are expected from woman in society. She also
gives real-life examples from her life. That’s why, the speech is a great and illuminating
example for this topic.

4. FINDINGS AND DISCUSSION
4.1. What are the effects of the problem of positioning genders in societies that can be
examined through Adichie’s speech?
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Adichie talks about an incident from her childhood in the speech which can be seen in line
26 in appendix 1 below. Even if she got the highest score to be the monitor of the class which
was rule for selecting the class monitor, her teacher chose a male student instead of her. As
we can understand from this example, positioning genders starts in even early childhood. No
matter how old a boy is, he is assumed as superior to a girl. As it is mentioned in this paper
before, women didn’t have right to vote for a long time. So, if the connection between
Adichie’s incident and women’s right to vote is examined clearly, it can be seen that they
have the same root. In the line 31 and 32, Adichie also says that “Most of the positions of
power and prestige are occupied by men. Then, she adds a quotation by Kenyan Nobel Peace
laureate “The higher you go, the fewer women there are.” It can be clearly concluded that
women are seen as a subordinate gender in society, that’s why, they are not usually chosen
for the positions that give power to that person.
In societies where men are seen as breadwinner of the family, there is a rule-like situation
which man has to pay for the things instead of woman because money should be earned by
men. Society creates this unwritten law and even kids have to act in this way. Adichie gives
an example about this situation. She says “In secondary school, a boy and a girl, both of them
teenagers, both of them with the same amount of pocket money, would go out and then the boy would
be expected always to pay, to prove his masculinity”, which can be seen in line 65. Nevertheless, if
money can be earned by both men and women, it should be spent by them in an equal way.
Adichie also adds in line 73, 74 and 75 “We teach girls to shrink themselves, to make themselves
smaller, we say to girls, ‘You can have ambition, but not too much. You should aim to be successful,
but not too successful, otherwise you would threaten the man. If you are the breadwinner in your
relationship with a man, you have to pretend that you're not, especially in public, otherwise you will
emasculate him.’.” As it is stated in these sentences, not to damage men’s position in society, women
have to hide and be in lower positions. Also, the word ‘emasculate’ may be one of the results of the
positioning genders. So, positioning also affects the language.
Lastly, Adichie talks about her experience where she was afraid to look feminine because she
wouldn’t be taken seriously in that look. That’s why, to be taken seriously, she wore a serious, manly
and ugly suit. Shortly, positioning even affects women’s clothing choose (see line 147, 148 and 149).

4.2.What are the traces of cultural prejudices about women in Adiechie’s speech in
respect to expectations for different genders?
In the previous question, it is stated that men have to be seen as the person who holds money
in his hands because of positioning. But this view leads to cultural prejudice that money came
from the men even if women spend it. Adichie talks about an incident where she left a tip to
a man who works in the parking lot and the man didn’t thank Adichie but he thanked to
Adichie’s male friend who was next to her. So, she says in line 28 “Louis looked at me,
surprised, and asked, "Why is he thanking me? I didn't give him the money." Then I saw realization
dawn on Louis' face. The man believed that whatever money I had had ultimately come from
Louis. Because Louis is a man.” Even if the money was earned by Adichie, the man thought differently
as society requires and thanked her male friend. Also, there is an expectation that woman should be
accompanied by a man when they walk into a hotel. In Adichie’s experience, she walked into a hotel
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lobby and the guard stopped her because there was an assumption that if a woman walks into hotel
alone, she is a sex worker as it is written in line 41.
Furthermore, society has different expectation about marriage for both genders. While women may
feel the pressure more not to wait for marriage too long, men feel freer because society lets them.
Nevertheless, if this expectation isn’t met, society develops prejudice against women. Adichie
highlights this prejudice as “A woman at a certain age who is unmarried, our society teaches her to see
it as a deep, personal failure. And a man at a certain age who is unmarried, we just think he hasn't come
around to making his pick.” (see line 88, 89).
Cultures may also be prejudiced in serious situation such as rape. This means that even if people may
know rape is a crime, they may be prone to find woman guilty. Adichie exemplifies this wrong
assumption of society in line 109 as “Yes, rape is wrong. But what is a girl doing in a room with four
boys?" It can be understood that woman is the one who experienced this assault but, still, she is the one
who is found guilty because if a woman is in a room with boys, she should be prepared to be raped.
Adichie relates social expectations and cultural prejudices to gender perception of society. In line 118,
she says “The problem with gender, is that it prescribes how we should be rather than recognizing how
we are.” So, society sets some rules for genders and women and men have to follow these rules.
Besides, she mentions that the housework is done by women more than men. So, cooking and cleaning
are more associated with women but she adds famous chefs are usually men. It can be concluded that
gender may have nothing to do in housework but society relates house to women more, that’s why,
women are likely to do these works.
Lastly, Adichie talks about culture’s effect. She says “Culture does not make people, people make
culture.” So, things shouldn’t just be accepted by saying ‘It’s culture’. As Adichie says culture is the
product of the people in that society, so, if an action gives harm to a person who may be man or woman,
it should be considered again. That’s why, women shouldn’t agree to be subordinate and men shouldn’t
also accept this idea. So, they should realize the problematic issue in the culture and they should try to
fix it.

4.3. What can be the reasons for selections of tense usage and repetitions of the tense
usage in Adichie’s speech?
TENSE
THE AMOUNT OF USAGE
Present Tense
226 sentences
Past Tense
116 sentences
Perfect Tense
14 sentences
Table 1. The tense usage in Adichie’s talk

In this study, it is important to look at the tense usage and selection because the selection
shows the effect of the topics both in past and present. For example, present tense is used
more because feminism is a current controversial issue, also, the examples of cultural
prejudices against women and different expectations of society for gender can be seen in
everyday life. This present tense may also show that something should be done to fix
problems instead of future. So, it might be the reasons for using this tense.
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When the table 1 is examined, even if the topic is relatively new, it can be seen that there is
past tense usage almost one out of three sentences. It can be suggested that women in
societies may experience things that are unpleasant, they may be judged because of their
behaviors or they may feel pressure due to expectations of society just because they are
women in that society. That’s why, it can be assumed that every women may have a story to
tell. When the speech of Adieche is analyzed, she mostly talks about current situations in
society and culture in terms of feminism but as a woman in society, she has experienced
some of the situations. That’s why, she tells her life stories by using past tense.
‘man’ (25 times)

‘women’ (28 times)

‘boy’ (24 times)

‘girl’ (21 times)

‘men’ (21 times)

‘woman’ (23 times)

‘feminist’ (23 times)

‘gender’ (22 times)

Table 2. Repeated words

When the table 2 is examined, the repeated words are related to each other because in this
speech, the main focus is feminism, for this reason, speaker makes comparisons between
genders in social, cultural and economic ways. That’s why, she uses these repeated words
often. She may also imply the word ‘feminism’ because for some people, it may be seen as
a taboo word. So, she may have been used it often to make them hear more.

5. CONCLUSION
Everyone should notice the importance critical discourse analysis field because critical
discourse analysis is a great way to gain deeper understanding because it takes so many
things into consideration rather than focusing on just words. Analyzing a controversial
subject is also worth caring because not everyone may understand similar ways and it can
be misunderstood easily.
In this paper, a speech by Chimamanda Ngozi Adichie was analyzed and the effects of
positioning genders, the results of cultural prejudices in relation with expectations of society,
Adichie’s tense usage and repeated words were discussed. The differences between genders
may lead to irreversible actions, that’s why, people should do something and they should
start doing now before it’s too late. It can be hard but the future of women and men depends
on the act of now. Neither men nor women can be differentiated because they all matter.
Shortly, “We should all be feminist because a feminist is a man or a woman who says, "Yes,
there's a problem with gender as it is today, and we must fix it. We must do better." as it is described
by Adichie (see line 210).
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APPENDIX 1
TRANSCRIPT OF “WE SHOULD ALL BE FEMINIST”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

So I would like to start by telling you about one of my greatest friends, Okoloma Maduewesi.
Okoloma lived on my street and looked after me like a big brother.
If I liked a boy, I would ask Okoloma's opinion.
Okoloma died in the notorious Sosoliso plane crash in Nigeria in December of 2005.
Almost exactly seven years ago.
Okoloma was a person I could argue with, laugh with and truly talk to.
He was also the first person to call me a feminist.
I was about fourteen, we were at his house, arguing.
Both of us bristling with half bit knowledge from books that we had read.
I don't remember what this particular argument was about, but I remember that as I argued and
argued, Okoloma looked at me and said, "You know, you're a feminist." It was not a
compliment.
I could tell from his tone, the same tone that you would use to say something like, "You're a
supporter of terrorism."
I did not know exactly what this word "feminist" meant, and I did not want Okoloma to know
that I did not know.
So I brushed it aside, and I continued to argue.
And the first thing I planned to do when I got home was to look up the word "feminist" in the
dictionary.
Now fast forward to some years later, I wrote a novel about a man who among other things beats
his wife and whose story doesn't end very well.
While I was promoting the novel in Nigeria, a journalist, a nice, well-meaning man, told me he
wanted to advise me.
And for the Nigerians here, I'm sure we're all familiar with how quick our people are to give
unsolicited advice.
He told me that people were saying that my novel was feminist and his advice to me -- and he
was shaking his head sadly as he spoke -- was that I should never call myself a feminist because
feminists are women who are unhappy because they cannot find husbands.
So I decided to call myself "a happy feminist."
Then an academic, a Nigerian woman told me that feminism was not our culture and that
feminism wasn't African, and that I was calling myself a feminist because I had been corrupted
by "Western books." Which amused me, because a lot of my early readings were decidedly
unfeminist.
I think I must have read every single Mills &amp; Boon romance published before I was sixteen.
And each time I tried to read those books called "the feminist classics," I'd get bored, and I really
struggled to finish them.
But anyway, since feminism was un-African, I decided that I would now call myself "a happy
African feminist."
At some point I was a happy African feminist who does not hate men and who likes lip gloss and
who wears high heels for herself but not for men.
Of course a lot of this was tongue-in-cheek, but that word feminist is so heavy with baggage,
negative baggage. You hate men, you hate bras, you hate African culture, that sort of thing.
Now here's a story from my childhood. When I was in primary school, my teacher said at the
beginning of term that she would give the class a test and whoever got the highest score would be
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27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

the class monitor. Now, class monitor was a big deal. If you were a class monitor, you got to
write down the names of noisemakers --which was having enough power of its own. But my
teacher would also give you a cane to hold in your hand while you walk around and patrol the
class for noisemakers. Now, of course you were not actually allowed to use the cane. But it was
an exciting prospect for the nine-year-old me. I very much wanted to be the class monitor. And I
got the highest score on the test. Then, to my surprise, my teacher said that the monitor had to be
a boy. She had forgotten to make that clear earlier because she assumed it was obvious.A boy
had the second highest score on the test, and he would be monitor. Now, what was even more
interesting about this is that the boy was a sweet, gentle soul who had no interest in patrolling the
class with the cane, while I was full of ambition to do so. But I was female and he was male, and
so he became the class monitor. And I've never forgotten that incident.
I often make the mistake of thinking that something that is obvious to me is just as obvious to
everyone else.
Now, take my dear friend Louis for example. Louis is a brilliant, progressive man, and we would
have conversations and he would tell me, "I don't know what you mean by things being different
or harder for women. Maybe in the past, but not now." And I didn't understand how Louis could
not see what seems so self-evident. Then one evening, in Lagos, Louis and I went out with
friends. And for people here who are not familiar with Lagos, there's that wonderful Lagos'
fixture, the sprinkling of energetic men who hang around outside establishments and very
dramatically "help" you park your car. I was impressed with the particular theatrics of the man
who found us a parking spot that evening. And so as we were leaving, I decided to leave him a
tip. I opened my bag, put my hand inside my bag, brought out my money that I had earned from
doing my work, and I gave it to the man. And he, this man who was very grateful and very
happy, took the money from me, looked across at Louis and said, "Thank you, sir!" Louis looked
at me, surprised, and asked, "Why is he thanking me? I didn't give him the money." Then I saw
realization dawn on Louis' face. The man believed that whatever money I had had ultimately
come from Louis. Because Louis is a man.
Men and women are different. We have different hormones, we have different sexual organs, we
have different biological abilities. Women can have babies, men can't. At least not yet. Men have
testosterone and are in general physically stronger than women.
There's slightly more women than men in the world, about 52 percent of the world's population
is female.
But most of the positions of power and prestige are occupied by men.
The late Kenyan Nobel Peace laureate, Wangari Maathai, put it simply and well when she
said: "The higher you go, the fewer women there are."
In the recent US elections we kept hearing of the Lilly Ledbetter law, and if we go beyond the
nicely alliterative name of that law, it was really about a man and a woman doing the same job,
being equally qualified, and the man being paid more because he's a man.
So in the literal way, men rule the world, and this made sense a thousand years ago because
human beings lived then in a world in which physical strength was the most important attribute
for survival.
The physically stronger person was more likely to lead, and men, in general, are physically
stronger.
Of course there are many exceptions.
But today we live in a vastly different world.
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38. The person more likely to lead is not the physically stronger person; it is the more creative
person, the more intelligent person, the more innovative person, and there are no hormones for
those attributes.
39. A man is as likely as a woman to be intelligent, to be creative, to be innovative.
40. We have evolved; but it seems to me that our ideas of gender had not evolved.
41. Some weeks ago, I walked into a lobby of one of the best Nigerian hotels. I thought about
naming the hotel, but I thought I probably shouldn't. And a guard at the entrance stopped me and
asked me annoying questions, because their automatic assumption is that a Nigerian female
walking into a hotel alone is a sex worker. And by the way, why do these hotels focus on the
ostensible supply rather than the demand for sex workers?
42. In Lagos I cannot go alone into many "reputable" bars and clubs. They just don't let you in if
you're a woman alone, you have to be accompanied by a man.
43. Each time I walk into a Nigerian restaurant with a man, the waiter greets the man and ignores
me.
44. The waiters are products.
45. At this some women felt like, "Yes! I thought that!"
46. The waiters are products of a society that has taught them that men are more important than
women.
47. And I know that waiters don't intend any harm.
48. But it's one thing to know intellectually and quite another to feel it emotionally. Each time they
ignore me, I feel invisible. I feel upset. I want to tell them that I am just as human as the man, that
I'm just as worthy of acknowledgment.
49. These are little things, but sometimes it's the little things that sting the most.
50. And not long ago, I wrote an article about what it means to be young and female in Lagos, and
the printers told me, "It was so angry." Of course it was angry!
51. I am angry.
52. Gender as it functions today is a grave injustice.
53. We should all be angry.
54. Anger has a long history of bringing about positive change; but, in addition to being angry, I'm
also hopeful.
55. Because I believe deeply in the ability of human beings to make and remake themselves for the
better.
56. Gender matters everywhere in the world, but I want to focus on Nigeria and on Africa in
general, because it is where I know, and because it is where my heart is.
57. And I would like today to ask that we begin to dream about and plan for a different world, a
fairer world, a world of happier men and happier women who are truer to themselves.
58. And this is how to start: we must raise our daughters differently.
59. We must also raise our sons differently.
60. We do a great disservice to boys on how we raise them; we stifle the humanity of boys.
61. We define masculinity in a very narrow way, masculinity becomes this hard, small cage and we
put boys inside the cage.
62. We teach boys to be afraid of fear.
63. We teach boys to be afraid of weakness, of vulnerability.
64. We teach them to mask their true selves, because they have to be, in Nigerian speak, "hard
man!"
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65. In secondary school, a boy and a girl, both of them teenagers, both of them with the same amount
of pocket money, would go out and then the boy would be expected always to pay, to prove his
masculinity.
66. And yet we wonder why boys are more likely to steal money from their parents.
67. What if both boys and girls were raised not to link masculinity with money?
68. What if the attitude was not "the boy has to pay" but rather "whoever has more should pay?"
69. Now, of course because of that historical advantage, it is mostly men who will have more
today, but if we start raising children differently, then in fifty years, in a hundred years, boys will
no longer have the pressure of having to prove this masculinity.
70. But by far the worst thing we do to males, by making them feel that they have to be hard, is that
we leave them with very fragile egos.
71. The more "hard man" the man feels compelled to be, the weaker his ego is.
72. And then we do a much greater disservice to girls because we raise them to cater to the fragile
egos of men.
73. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller, we say to girls, "You can have
ambition, but not too much."
74. "You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you would threaten the
man."
75. If you are the breadwinner in your relationship with a man, you have to pretend that you're
not, especially in public, otherwise you will emasculate him.
76. But what if we question the premise itself?
77. Why should a woman's success be a threat to a man?
78. What if we decide to simply dispose of that word, and I don't think there's an English word I
dislike more than "emasculation."
79. A Nigerian acquaintance once asked me if I was worried that men would be intimidated by me.
80. I was not worried at all. In fact, it had not occurred to me to be worried because a man who
would be intimidated by me is exactly the kind of man I would have no interest in.
81. But still I was really struck by this.
82. Because I'm female, I'm expected to aspire to marriage; I'm expected to make my life
choices always keeping in mind that marriage is the most important.
83. A marriage can be a good thing; it can be a source of joy and love and mutual support.
84. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same?
85. I know a woman who decided to sell her house because she didn't want to intimidate a man who
might marry her.
86. I know an unmarried woman in Nigeria who, when she goes to conferences, wears a wedding
ring because according to her, she wants the other participants in the conference to "give her
respect."
87. I know young women who are under so much pressure from family, from friends, even from
work to get married, and they're pushed to make terrible choices.
88. A woman at a certain age who is unmarried, our society teaches her to see it as a deep, personal
failure.
89. And a man at a certain age who is unmarried, we just think he hasn't come around to making his
pick.
90. It's easy for us to say, "Oh, but women can just say no to all of this."
91. But the reality is more difficult and more complex.
92. We're all social beings.
93. We internalize ideas from our socialization.
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94. Even the language we use in talking about marriage and relationships illustrates this.
95. The language of marriage is often the language of ownership rather than the language of
partnership.
96. We use the word "respect" to mean something a woman shows a man but often not something a
man shows a woman.
97. Both men and women in Nigeria will say -- this is an expression I'm very amused by -- "I did it
for peace in my marriage."
98. Now, when men say it, it is usually about something that they should not be doing anyway.
99. Sometimes they say it to their friends, it's something to say to their friends in a kind of fondly
exasperated way, you know, something that ultimately proves how masculine they are, how
needed, how loved.
100. "Oh, my wife said I can't go to the club every night, so for peace in my marriage, I do it only on
weekends.
101. "Now, when a woman says, "I did it for peace in my marriage," she's usually talking about
giving up a job, a dream, a career.
102. We teach females that in relationships, compromise is what women do.
103. We raise girls to see each other as competitors -- not for jobs or for accomplishments, which I
think can be a good thing, but for attention of men.
104. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. If we have sons, we
don't mind knowing about our sons' girlfriends. But our daughters' boyfriends? God forbid.
105. But of course when the time is right, we expect those girls to bring back the perfect man to be
their husbands.
106. We police girls, we praise girls for virginity, but we don't praise boys for virginity, and it's
always made me wonder how exactly this is supposed to work out because ...
107. I mean, the loss of virginity is usually a process that involves ...
108. Recently a young woman was gang raped in a university in Nigeria, I think some of us know
about that.
109. And the response of many young Nigerians, both male and female, was something along the
lines of this: "Yes, rape is wrong. But what is a girl doing in a room with four boys?"
110. Now, if we can forget the horrible inhumanity of that response, these Nigerians have been
raised to think of women as inherently guilty, and they have been raised to expect so little of
men that the idea of men as savage beings without any control is somehow acceptable.
111. We teach girls shame. "Close your legs." "Cover yourself."
112. We make them feel as though by being born female they're already guilty of something.
113. And so, girls grow up to be women who cannot see they have desire.
114. They grow up to be women who silence themselves.
115. They grow up to be women who cannot say what they truly think, and they grow up -- and this
is the worst thing we did to girls -- they grow up to be women who have turned pretense into an
art form.
116. I know a woman who hates domestic work, she just hates it, but she pretends that she likes
it, because she's been taught that to be "good wife material" she has to be -- to use that Nigerian
word -- very "homely." And then she got married, and after a while her husband's family began
to complain that she had changed.
117. Actually, she had not changed, she just got tired of pretending.
118. The problem with gender, is that it prescribes how we should be rather than recognizing how
we are.
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119. Now imagine how much happier we would be, how much freer to be our true individual
selves, if we didn't have the weight of gender expectations.
120. Boys and girls are undeniably different biologically, but socialization exaggerates the
differences and then it becomes a self-fulfilling process.
121. Now, take cooking for example.
122. Today women in general are more likely to do the housework than men, the cooking and
cleaning.
123. But why is that? Is it because women are born with a cooking gene?
124. Or because over years they have been socialized to see cooking as their role?
125. Actually, I was going to say that maybe women are born with a cooking gene, until I remember
that the majority of the famous cooks in the world, whom we give the fancy title of "chefs," are
men.
126. I used to look up to my grandmother who was a brilliant, brilliant woman, and wonder how she
would have been if she had the same opportunities as men when she was growing up.
127. Now today, there are many more opportunities for women than there were during my
grandmother's time because of changes in policy, changes in law, all of which are very important.
128. But what matters even more is our attitude, our mindset, what we believe and what we value
about gender.
129. What if in raising children we focus on ability instead of gender?
130. What if in raising children we focus on interest instead of gender?
131. I know a family who have a son and a daughter, both of whom are brilliant at school, who are
wonderful, lovely children.
132. When the boy is hungry, the parents say to the girl, "Go and cook Indomie noodles for your
brother."
133. Now, the daughter doesn't particularly like to cook Indomie noodles, but she's a girl, and so she
has to.
134. Now, what if the parents, from the beginning, taught both the boy and the girl to cook
Indomie?
135. Cooking, by the way, is a very useful skill for boys to have. I've never thought it made sense to
leave such a crucial thing, the ability to nourish oneself in the hands of others.
136. I know a woman who has the same degree and the same job as her husband.
137. When they get back from work, she does most of the housework, which I think is true for many
marriages.
138. But what struck me about them was that whenever her husband changed the baby's diaper, she
said "thank you" to him.
139. Now, what if she saw this as perfectly normal and natural that he should, in fact, care for his
child?
140. I'm trying to unlearn many of the lessons of gender that I internalized when I was growing up.
141. But I sometimes still feel very vulnerable in the face of gender expectations.
142. The first time I taught a writing class in graduate school, I was worried.
143. I wasn't worried about the material I would teach because I was well-prepared, and I was going
to teach what I enjoy teaching.
144. Instead, I was worried about what to wear.
145. I wanted to be taken seriously.
146. I knew that because I was female I will automatically have to prove my worth.
147. And I was worried that if I looked too feminine, I would not be taken seriously. ,
148. I really wanted to wear my shiny lip gloss and my girly skirt, but I decided not to.
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149. Instead, I wore a very serious, very manly and very ugly suit.
150. Because the sad truth is that when it comes to appearance we start off with men as the standard,
as the norm.
151. If a man is getting ready for a business meeting, he doesn't worry about looking too
masculine and therefore not being taken for granted.
152. If a woman has to get ready for business meeting, she has to worry about looking too
feminine and what it says and whether or not she will be taken seriously.
153. I wish I had not worn that ugly suit that day.
154. I've actually banished it from my closet, by the way.
155. Had I then the confidence that I have now to be myself, my students would have benefited even
more from my teaching, because I would have been more comfortable and more fully and more
truly myself.
156. I have chosen to no longer be apologetic for my femaleness and for my femininity.
157. And I want to be respected in all of my femaleness because I deserve to be.
158. Gender is not an easy conversation to have.
159. For both men and women, to bring up gender is sometimes to encounter almost immediate
resistance.
160. I can imagine some people here are actually thinking, "Women too do sef." Some of the men
here might be thinking, "OK, all of this is interesting, but I don't think like that."
161. And that is part of the problem.
162. That many men do not actively think about gender or notice gender is part of the problem of
gender.
163. That many men, say, like my friend Louis, that everything is fine now.
164. And that many men do nothing to change it.
165. If you are a man and you walk into a restaurant with a woman and the waiter greets only
you, does it occur to you to ask the waiter, "Why haven't you greeted her?"
166. Because gender can be actually, we may repose part of a longer version of this talk.
167. So, because gender can be a very uncomfortable conversation to have, there are very easy ways
to close it, to close the conversation.
168. So some people will bring up evolutionary biology and apes, how, you know, female apes bow
down to male apes and that sort of thing.
169. But the point is we're not apes.
170. Apes also live on trees and have earthworms for breakfast, and we don't. Some people will say,
"Well, poor men also have a hard time."
171. And this is true.
172. But that is not what this but this is not what this conversation is about.
173. Gender and class are different forms of oppression.
174. I actually learned quite a bit about systems of oppression and how they can be blind to one
another by talking to black men.
175. I was once talking to a black man about gender and he said to me, "Why do you have to say
'my experience as a woman'?
176. Why can't it be 'your experience as a human being'?"
177. Now, this was the same man who would often talk about his experience as a black man.
178. Gender matters.
179. Men and women experience the world differently.
180. Gender colors the way we experience the world.
181. But we can change that.
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182. Some people will say, "Oh, but women have the real power, bottom power."
183. And for non-Nigerians, bottom power is an expression which I suppose means something like a
woman who uses her sexuality to get favors from men.
184. But bottom power is not power at all.
185. Bottom power means that a woman simply has a good root to tap into, from time to time - somebody else's power.
186. And then, of course, we have to wonder what happens when that somebody else is in a bad
mood, or sick or impotent.
187. Some people will say that a woman being subordinate to a man is our culture.
188. But culture is constantly changing. I have beautiful twin nieces who are fifteen and live in
Lagos.
189. If they had been born a hundred years ago they would have been taken away and killed.
190. Because it was our culture, it was our culture to kill twins.
191. So what is the point of culture?
192. I mean there's the decorative, the dancing but also, culture really is about preservation and
continuity of a people.
193. In my family, I am the child who is most interested in the story of who we are, in our
traditions, in the knowledge about ancestral lands.
194. My brothers are not as interested as I am.
195. But I cannot participate, I cannot go to umunna meetings, I cannot have a say.
196. Because I'm female.
197. Culture does not make people, people make culture.
198. So if it is in fact true, so, if it is in fact true that the full humanity of women is not our
culture, then we must make it our culture.
199. I think very often of my dear friend, Okoloma Maduewesi.
200. May he and all the others who passed away in that Sosoliso crash continue to rest in peace.
201. He will always be remembered by those of us who loved him.
202. And he was right that day many years ago when he called me a feminist.
203. I am a feminist.
204. And when I looked up the word in the dictionary that day, this is what it said: "Feminist: a
person who believes in the social, political and economic equality of the sexes."
205. My great grandmother, from the stories I've heard, was a feminist.
206. She ran away from the house of the man she did not want to marry and ended up marrying the
man of her choice.
207. She refused, she protested, she spoke up whenever she felt she was being deprived of access, of
land, that sort of thing.
208. My great grandmother did not know that word "feminist," but it doesn't mean that she wasn't
one.
209. More of us should reclaim that word. My own definition of feminist is: "A feminist is a man or
a woman who says –
210. A feminist is a man or a woman who says, "Yes, there's a problem with gender as it is
today, and we must fix it. We must do better."
211. The best feminist I know is my brother Kene. He's also a kind, good-looking, lovely man, and
he's very masculine.
212. Thank you.
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Abstract
Advertisements are significant and most quick ways of conveying messages and
creating perceptions through the media. Whether the intended message of the advertisement is
understood by the target audience correctly or not is one of the main issues of this study. Fathers
are carrying important roles in the society and they have always been the topic of discussion
both in verbal communication and TV advertisements. Therefore, the role of father has always
been commonly used in the advertisements. This study aims at analyzing the Fathers’ Day
advertisement prepared by Bonus1 and coming up with the conclusion of how the perception of
father is reflected in the advertisement and why. Methods of critical discourse analysis were
used to achieve this aim by analyzing the character and lexical choices, the use of maxims,
gestures and mimics, intended and interpreted meaning and implication of the perception of
father in the advertisement. It has been concluded that in Turkey fathers are seen as the authority
of both the family and the society and therefore someone to be afraid of. The advertiser has an
aim to create an awareness by showing the compassionate aspect of the father. The intended
aim was achieved since the audience paid attention to the advertisement when it was first
released.
Key words: Critical Discourse Analysis, Advertisement, Prejudices, The Role of Father
1. Introduction
Communication is one of the most important skills necessary for people all over the
world to have a mutual understanding. People have to live with others and communication is
the key factor in order to be exist in the society. People communicate to express their feelings
and opinions. There is a tendency to imagine two people talking to each other when the term
‘communication’ is pronounced. However, communication does not have to take place between
two people and only by talking. There are lots of ways for communication. One of the most
important and less remembered ways is ‘advertisement’. Although an advertisement does not
come to mind, it is a great way of communication between the public and the advertiser. Since
an advertisement can include lots of elements in it, it gives the intended message not only by
using words but also with visual, auditory and written elements. An advertisement, along with
the elements it contains in itself, is able to influence and even change the perceptions, ideas and
1

A product of Garanti Bank
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ways of thinking of a society even if sometimes the audience may not be aware of it. Due to
these capabilities of what an advertisement can do, the advertising sector is given a great
importance all over the world. In Turkey too, brands prepare the advertisements by paying
attention to Turkish culture and what the audience may want to see or hear. “The concept of
culture includes habits, attitudes, beliefs, and other important symbols in an individual’s life. It
allows people to communicate, develop, and express themselves. It gives meaning to the
system. Thoughts, values, and habits become cultural products and have cultural code to them.
In short, ads use a variety of cultural signs; heroes, values, symbols, ceremonies… these can
be in the form of images, words, photograph, or objects” (Küçükerdoğan, 2009).
One of the culturally important term for Turkey is the term ‘father’ and the term has
been discussed a lot in various TV ads. Even though the term ‘father’ has universally the same
definition, it may mean variously based on different societies. While a country may see the
father as the one who has to take care of a child until he or she turns 18, another society may
see the father as the one who has lifelong responsibilities and as protectionist. ‘Father’ is one
of the most important symbol of a family in Turkey. ‘Father’ is seen as the one who know the
best of everything, manages the family issues, sets up rules etc. Even though fathers are loved
a lot, their roles in family are sometimes effected by social perceptions. Turkish society has a
tendency to perceive the role of father as more superior and this superiority is seen as a block
that keeps fathers at bay. Mostly, fathers are the one children are afraid of and threatened with.
Due to this established perception, mothers usually apply to the unpermissive role of father and
make use of it to make the children do what they want. Moreover, this unpermissive father role
is generally more common for daughters. This is also something cultural because throughout
the years, there has been a huge distance between daughters and their fathers. This is because
daughters have been seen as inferior compared to sons. Turkish culture has a tendency to see
daughters as ‘the guests’ in the house that will eventually marry someone else and be a member
of another family. This idea has kept daughters away from their fathers. It is generally expressed
by the society that although fathers really love their daughters a lot, they cannot show their love
with their manners.
These prejudices towards the term ‘father’ have been established for many years in Turkish
society. An advertisement by Bonus was realized to celebrate the Fathers’ Day in 2018. This
advertisement has been talked a lot and it is a great example showing the prejudices towards
fathers especially by using the ‘daughter’ as the main character with the father.
Being aware of the effect of culture on advertisements and the prejudices towards fathers in
Turkish culture, a critical discourse analysis of Fathers’ Day advertisement by Bonus will be
carried out by mainly looking for answers to following research questions:
2. Literature Review
2.1. Critical Discourse Analysis
Critical discourse analysis (CDA) is a form of research that analyses the relationships
between discourse, society, power and ideology. It unveils the interests of particular class
enacted in the discourse (Shaikh, Bughio and Kadri, 2015). Fairclough (1989) states that CDA
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aims at demystifying texts shaped ideologically by relations of power; it emphasizes on the
opaque relationship between discourse and societal structure; and it does through open
interpretation and explanation. It can be expressed that CDA intends to analyze the relationship
between texts and use of language in these texts with the effects of them. According to Shaikh,
Bughio and Kadri (2015) the main aim of critical discourse analysts is to know what structures,
strategies or other properties of text and communicative events play in the modes of
reproduction (power, inequality, legitimacy of gender injustice). For this reason, CDA is
committed to the analysis of social wrongs such as unequal access to power, privileges and
symbolic resources.
2.2. TV Advertisements
TV advertisements both affects and get affected by the society. Shaikh, Bughio and
Kadri (2015) states that “Advertising discourse plays a central role in shaping and constructing
our attitudes, values and notions towards lifestyle, choices, public roles and the decision
between the right and the wrong.” Even if we are not aware of it, their impact and the message
they intend to give is always with us. Shaikh, Bughio and Kadri (2015) points out “Advertising
is our environment. We swim in it as fish swim in water. We cannot escape it… advertising
messages are inside our intimate relationships, our homes, our hearts and our heads.” Because
advertisements are great communication ways sending messages to the audience, they have the
ability to persuade and change the ideas of the society with these messages. Cook (2001) states
the fact that advertisements inform, persuade, influence and perhaps change opinions, emotions
and attitudes. That’s why it is important to be aware of the intended messages of the
advertisements. However, most of the people watch the advertisements by thinking that their
only purpose is to introduce and sell a product. By watching the advertisements without being
aware of the hidden messages, their ideas are shaped subconsciously. Advertisements use lots
of methods and elements such as visual, auditory and written elements. These methods and
elements give messages to people about what is normal or abnormal, what is desirable or
undesirable etc. In a semiotic sense, signs produce meanings in the form of images, sounds,
gestures and objects (Chandler, 2014). Also, Stankiewicz and Rosselli (2008) indicate that
advertisements provide a judgment for what is desirable and normal. It is an apparent fact that
people’s decision making is under the influence of advertisements and thus they play an
important role in a society.
2.3. Gender Roles and The Perception of ‘Father’ in Societies
Eckert and McConnell-Ginet (2003) point out that gender is not something we are born
with, not something we have, but rather we do, we perform gender role. “Gender is embedded
and structured in and through our institutions, our actions, our beliefs, our dressing that it
appears to us to be completely commonsensical and normal.” (Shaikh, Bughio and Kadri,
2015). Gender roles bring some stereotypes with themselves for both females and males.
Especially parenting style is affected by these roles. Society, customs and gender roles shape
parenting styles of females and males. Especially fathers play an important role in shaping the
personality of the children. Fathers influence the character development of their daughters a lot.
“The father’s particular relationship with his daughter seems very important in her sex-role
development. He may foster the establishment of a positive feminine identity by treating her as
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a female and encouraging her to behave in ways which are considered to be feminine by her
society.” (Biller & Weiss, 1970) “Adequate fathering is assumed to be an essential requirement
for the success of this phase of psychosexual development.” (Biller & Weiss, 1970) Since
fathers are seen as the decision makers and more disciplined than mothers, children, especially
daughters, see the firm aspect of them. “In the traditional family, in addition to the emotional
baseline that mothers provide, fathers have been viewed as enforcers of discipline and child
compliance” (Dette-Hagenmeyer & Erzinger & Reichle, 2014) It is easy to see that the focus
on “father-daughter” relationships grabs the attention of the advertisers and they have a
tendency to bring this relationship into the screens within various contexts. In Turkey, there are
lots of TV advertisements focusing on the role of fathers and their relationships between their
children especially with the daughters. A Fathers’ Day advertisement by Bonus (Garanti Bank)
will be analyzed in this paper to draw attention to perceived role of ‘the father’ in Turkish
society.
3. Methodology
The aim of this study it to analyze the advertisement by Bonus which is about
prejudices towards the term ‘father’ in Turkish society. Following questions will be answered
to achieve this aim.
Research Questions:
1. How does the perception of ‘father’ was implicated in the advertisement?
2. What is the relationship between the character choices and lexical choices in the
advertisement?
3. What are the intended and interpreted meanings of the advertisement?
4. What are the violation of maxims in the advertisement?
5. How are the mimics and gestures used in the advertisement?
3.1. Research Design
In this study, the advertisement by Bonus on the theme of Fathers’ Day is analyzed
critically. While analyzing the advertisement, general tendency to have a prejudice of the term
‘father’ by Turkish society is also discussed. A descriptive study is conducted in order to be
able to answer the research questions stated above.
Fairclough (1993) states that there are three dimensions of discourse analysis of whether
spoken or written texts. These are the text, discourse practice and social practice. And this paper
focuses on these three dimensions proposed by Fairclough (1993).
3.2. Data Collection Tools and Process
First, the researcher realized in everyday life that there is an established role of father in
Turkish society and this fact has led to the selection of the advertisement on Fathers’ Day by
Bonus. The researcher chose this advertisement since it was talked about a lot among the
audience when it was first released. Also this advertisement is a good example which breaks
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down the prejudices towards fathers. Secondly, the advertisement was transcribed (see
Appendix 1) and the important parts showing and breaking down the prejudices were
highlighted. Then, the research questions were composed based on the perceptions of the
Turkish society and important parts of the advertisement.
3.3. Data Analysis
To analyze the data, the lexical choices of the advertiser were examined extensively and
this examination gave also a clue about the implication of the perception of ‘father’ in the
advertisement. The numbers and percentages of the repeated words were analyzed critically.
Also the character choices were important in terms of showing that the prejudices were mostly
related to daughters rather than sons. That’s why character choices were also analyzed by giving
reasons for the selections.
Advertisements include visual, auditory and written elements as stated in the
introduction part. These elements are worth examining and thus nonverbal items like pauses,
mimics and gestures etc. were analyzed along with the verbal items. Since every advertisement
contains an intended meaning within itself, the intended meaning of this advertisement was also
analyzed along with the interpreted meaning by the audience. Whether the intended and
interpreted meanings correlate with each other was another focus of this data analysis.
The text was also analyzed in terms of the use of maxims suggested by Grice. The
maxims of quantity, quality, relation and manner were the focus of analysis. The violations of
the maxims were exemplified sentence by sentence with based on the scenes of the
advertisement.
4. Findings and Discussion
4.1. How does the perception of ‘father’ was implicated in the advertisement?
In the advertisement, the daughter is always threatened with her father instead of the
other members of the family and thus the “father” is shown as the one to be afraid of and
threatened with. This creates a perception that children and especially daughters are supposed
to be obedient to the rules set by fathers; if not so there will be a punishment.
Scene II is a great example of this created perception since the neighbour threatens the girl with
her father.
Neighbour: I caught you! You are the daughter of Mr. Mehmet, aren’t you? So, you are the one
who rings the bells and runs away!
The Girl: Well… I…
Neighbour: Save your breath. You’ll tell it to your father!
Even though the neighbour along with other characters sees the father as the authority, the father
always treats his daughter with compassion when they are alone. Father is trying to keep this
established image in front of the society and seems like obeying the social norms; however, the
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advertiser shows that an intimate relationship between the father and the daughter is possible
and Scene II continues with a sincere dialogue to break the prejudices;
Father: So, tell me, how were you caught?
Daughter: Oh, daddy… I didn’t have any bad intention; we were just kidding but he caught me.
Father: If you ring all the bells, of course you’ll get caught. Just ring one of them and run away.
4.2. What is the relationship between the character choices and lexical choices in the
advertisement?
Daughters are generally keen on their fathers in Turkish society and they are expected
to behave well in the society in order not to be punished. If a boy misbehaves, that will not be
something unexpected; however, a misbehaved behavior by a girl directly grabs the attention
of the family and the society. That’s why the choice of the “daughter” instead of the “son” is
worth analyzing in this commercial. In our society when a boy misbehaves and gets punished,
that is considered as normal and his nature. However, if the girl has misbehavior, that is
considered as incompetence of the parents. In the advertisement, the advertiser sets the actions
in such a way that the audience expect her to be punished or at least be mad at. Once acquiring
the maximum attention from the audience, the caring role of the father appears breaking down
all the prejudices.
All the scene shows the daughters misbehaviors and how she is threatened by her father.
Father behaves as if he will warn his daughter strictly in order not to damage his established
image in the society. In his private conversation with his daughter, he does not intend to resent.
He uses exactly the same words as the ones who threaten her but he actually does irony and
make fun of them.
In scene IV, the mother gets angry with Yağmur, the daughter, because she draws
pictures on the walls. The dialogue among the mother, father and the daughter below shows
how the father repeats exactly the same words with the mother ironically:
(the girl draws pictures on the walls at home)
Mother: (gets angry) Kidding me Yağmur? You have ruined the walls!
Daughter: But… I drew you on the wall mum…
Mother: Your father will see it and we will find out if you can do it again!
(at night when the father comes in) (the father turns the back of the closet)
Father: (passes her a crayon) Let’s find out if you can do it again. Besides, no one can see it
here. (smiles) But draw me this time, okay?
The aim of the father is to foster his daughter’s initiative while maintaining his own reputation
as the authority in the society. This aim might be derived from the awareness of the father that
his fury might diminish the daughter’s self-confidence.
4.3. What are the intended and interpreted meanings of the advertisement?
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The intended meaning is that all fathers should behave their daughters with compassion;
however, the society has an established opposite perception. It can be inferred from the last
sentence of the advertisement that the advertiser thinks fathers should keep the inner child alive:
“Happy Fathers’ Day to all fathers who preserve their inner child alive!”
On the other hand, the interpreted meaning could vary. It could be interpreted as there are some
exceptional fathers and the advertisement is especially targeted to them, which may also be the
intended message.
It is possible to come up with the conclusion that the intended and interpreted meaning of the
advertisement actually correlates with each other.
4.4. What are the violation of maxims in the advertisement?
Grice has four maxims which are maxim of quality, maxim of quantity, maxim of
relation and maxim of manner. While analyzing the advertisement, it is clearly seen that all the
maxims are used appropriately except the maxim of quality. The maxim of quality is violated
lots of times by the father because, as explained earlier, he keeps repeating the same vocabulary
of the other characters with sarcasm for the purpose of doing irony. Irony itself violates the
maxim of quality. For example, in scene III, the daughter breaks the model of her father and
the brother gets angry with her. He threatens his sister with his father. The father uses the same
words with the brother but not angrily but with passion and love. (see appendix 2, scene III).
4.5. How are the mimics and gestures used in the advertisement?
Advertisements can include lots of elements in themselves, which give the intended
message not only by using words but also with visual, auditory and written elements. Gestures
and mimics are two of these elements. Both the father and the daughter uses their gestures and
mimics actively in the advertisement. The daughter successfully reflects her emotions with
facial expressions. For example, in scene I, the school principal gets angry with Yağmur, the
daughter, because she tries to whistle in the classroom. The gestures and mimics of the father
change inside and outside of the school. The father stares at his daughter in presence of the
principal as if he is angry at her. Yet when they are alone, his glances fill with love. (See
appendix 3)
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5. Conclusion
Critical discourse analysis of advertisements plays a significant role to create an
awareness of what the target audience gets exposed to. A great many of advertisements based
on various topics are shown everyday on TV. While some of them mostly intends to introduce
the target product, most of them give meaningful messages both to create awareness and to
attract attention. These types of advertisements are worth analyzing to perceive them in detail.
Fathers’ Day Advertisement of Bonus is one of those types of ads. It addresses Turkish society
both with indirect criticism and with the illustration of the ideal behavior.
On this basis, this paper has attempted to analyze the advertisement in terms of the perception
of father, the relationship between character choices and lexical choice, intended and interpreted
meanings, violation of maxims and nonverbal elements.
The findings of this analysis indicates that there have always been differences between
the perceptions of the roles of father and mother in the society. Fathers tend to be seen as the
authoritative contrary to mothers. Moreover, the role and behavior of the fathers show an
alteration depending on whom they communicate. Their communication with daughters and
sons is different and also the expectations of the society in terms of their roles in the society are
not the same. The analyzed advertisement has an obvious aim to reveal all these different
perceptions and to create awareness. It is possible to say the advertiser achieved the intended
aim considering its popularity when first released.
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APPENDICES
APPENDIX 1
Sahne I
(okul zili çalar)
Müdür: Neymiş? Herkes ıslık çalabiliyormuş. Yağmur çalamıyormuş. Islık öğrenmenin yeri
sınıf mı Mehmet Bey?
Baba Mehmet Bey: Müdür Bey çok üzgünüm. Okuldan çıkınca gösteririm ben ona ıslık nasıl
çalınıyormuş.
(Okul Çıkışı) (Baba, kızına ıslık çalmayı öğretir.)
Baba: Bak şimdi oldu. (…) Dilini katlayıp hızlıca üfle… Vay be! Derste çalma ama kızım
bak maskara oluyoruz okulda.
Kız: Tamam (göz kırpar)
Baba: Tamam (gülümser)
Sahne II
(Kız komşunun ziline basıp kaçmaya çalışır, yakalanır)
Komşu: Yakaladım seni! Sen Mehmet Beylerin kızı değil misin? Demek sendin zillere basıp
kaçan!
Kız: Iıııı, yok… Ben… Şey…
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Komşu: Hiç boşuna nefesini tüketme. Akşam babana anlatırsın artık!
(Akşam, evde)
Baba: Eee… Anlat bakalım, nasıl başardın yakalanmayı?
Kız: Ya baba, kötü bir niyetim yoktu. Şaka yapıyorduk alt tarafı. Ama yakaladı…
Baba: Öyle bütün zillere basarsan yakalanırsın tabi. Birine basıp kaçacaksın. (gülüşürler)
Sahne III
(Kız evde top oynarken babasının maketini düşürüp kırmıştır)
Erkek Kardeş: Ya n’aptın? Evde yine top oynamışsın! Babamın maketini kırdın. Seni
söylicem!!
Kız: (üzgün) Bir şey olmaz… Japonla yapışır. Eskisi gibi olur… (ağlamaklı)
Erkek Kardeş: Baksana yapışıyor mu?
Kız: Yapışmıyor…
Erkek Kardeş: Babam gelsin de sana dersini versin!
(Baba gelir, sokaktadırlar)
Baba: Ders bir. Topa burunla değil, ayağının içiyle vuracaksın, tamam mı?
Kız: (güler) Hı, hı.
Baba: Bak şimdi, böyle. (topa vurur, top arabaya çarpar, arabanın alarmı öter)
Baba: Şey… Bugünlük bu kadar yeter, hadi kaç kaç kaç kaç! (kızını kucaklar ve kaçarlar)
Sahne IV
(kız evde duvara resim çizmiştir)
Anne: (kızar) Aşk olsun Yağmur! Mahvetmişsin duvarı!
Kız: Ama seni çizdim anne…
Anne: Baban bir görsün de, bak bakalım bir daha yapabiliyor musun!
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(akşam baba gelir) (kıyafet dolabının arkasını çevirir)
Baba: (kızına boya uzatır) Yap bakalım bir daha yapabiliyor musun? Hem zaten burada
kimse görmez. (gülümser) Ama beni de çiz bu sefer tamam mı?
Kız: (gülümser) Olur.
(Baba kızına bakarak gülümser)

Reklam sonu son cümle: “İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyen babalarımızın Babalar Günü
kutlu olsun!”
Bonus.

APPENDIX 2
Scene I
(the school bell rings)
Principal: So what? Everybody could whistle but Yağmur couldn’t. Is classroom an
appropriate place to learn how to whistle Mr. Mehmet?
Father: I am so sorry sir. I will show her how to whistle when we go out!
(the father actually teaches how to whistle to her daughter after school)
Father: It’s good now (…) Fold your tongue and blow quickly… Wow! Don't do this in the
class, okay honey, look, we're ridiculed at school.
Daugter: Okay (winks)
Father: Okay. (smiles)
Scene II
(the girl rings the neighbour’s bell and tries to run away; but she gets caught)
Neighbour: I caught you! You are the daughter of Mr. Mehmet, aren’t you? So, you are the
one who rings the bells and runs away!
Daughter: Well… I…
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Neighbour: Save your breath. You’ll tell it to your father!
(later in the evening)
Father: So, tell me, how were you caught?
Daughter: Oh, daddy… I didn’t have any bad intention; we were just kidding but he caught
me.
Father: If you ring all the bells, of course you’ll get caught. Just ring one of them and run
away. (they laugh together)
Scene III
(The girl drops and breaks her father's model while playing ball at home)
Brother: What have you done! You’ve played ball in the house again! You have broken my
father’s model. I’ll tell him!
Daughter: (sad) It’s okay… I’ll glue it. It'll be the same as before… (crying)
Brother: Look at it! Does it stick?
Daughter: No, it doesn’t…
Brother: Father shall give you a good lesson!
(the father comes and they go out)
Father: Lesson one. Hit the ball with the inside of your foot, not with your toes, okay?
Daughter: (laughs) Okay.
Father: Look at me! Just like this. (He hits the ball and the ball strikes a car. The alarm of the
car rings)
Father: Well… It is enough for today. Let’s run away!!! (he hugs his daughter and they run
away)
Scene IV
(the girl draws pictures on the walls at home)
Mother: (gets angry) Kidding me Yağmur? You have ruined the walls!
Daughter: But… I drew you on the wall mum…
Mother: Your father will see it and we will find out if you can do it again!
(at night when the father comes in) (the father turns the back of the closet)
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Father: (passes her a crayon) Let’s find out if you can do it again. Besides, no one can see
it here. (smiles) But draw me this time, okay?
Daughter: (smiles) Okay.
(They look at each other with a smile)
The last sentence at the end of the ad: “Happy Father's Day to all fathers who preserve their
inner child alive!”

APPENDIX 3

Figure 1. The father inside the school, in front of the principal.

Figure 2. The father outside the school, teaching how to whistle.
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GÖREVLENDİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN VE OKUL
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ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı Liselere Geçiş Sisteminde tercih komisyonlarında tercih
danışmanı olarak görev alan psikolojik danışmanların ve komisyon başkanı okul yöneticilerinin
lise tercih dönemlerinde karşılaştıkları yaşantıları, sorunları, ortaöğretime yerleştirme sistemine
ilişkin algılarını ve sisteme dair görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu amaçla olgu bilim
deseninde nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilen 21 psikolojik danışman
ve 7 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmanın amacına hizmet
edecek biçimde hazırlanmış iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları
aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda Liselere Geçiş Sisteminde tercih dönemlerinde öğrencilerin kaygı ve
başarısızlık hissi yaşadıkları ve bunların en büyük nedeninin ise ailelerin yüksek beklentisi
olduğuna ulaşılmıştır. Mevcut sistemde öğrencilerin adres bölgelerine çıkan sınavsız
okulların/okul türlerinin dağılımını dengesiz bulduklarına, buna çare olarak ikamet adresi
değişikliğine gittiklerine, nitelikli okulların sayıca ve kontenjanca yetersiz bulunduğuna,
sınavsız yerleştirmenin ölçütü olan ortaokul başarı puanlarında adaletsizliklerin bulunduğuna
ulaşılmıştır. Katılımcılar en çok ortaokul başarı puanlarına standart değerlendirme ölçütlerinin
getirilmesini ve nitelikli okulların sayısının artırılmasını önermiştir. Elde edilen bulgular
doğrultusunda adres bölgelerindeki sınavsız okulların dağılımının ve nitelikli okulların
kontenjan durumlarının gözden geçirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: LGS (Liselere Geçiş Sistemi), nitelikli okul, adrese dayalı
yerleştirme.
1. GİRİŞ
Bilginin güç olarak görüldüğü teknoloji çağında bireysel ve toplumsal gelişimin
temellerini eğitim oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki eğitim sisteminde sürekli bir gelişim ve
değişim yaşandığı gözlenmektedir. Hızla değişen eğitim sisteminin kontrolü, ölçme ve
değerlendirme çalışmaları ile yapılmaktadır. Bu ölçme ve değerlendirme çalışmalarında
amaçlanan, eğitim sisteminin içerisinde bulunan öğelerin iyileşip iyileşmediğini, buna ek olarak
varsa işlemeyen yönlerini ortaya koyarak sistemin onarılmasını sağlamaktır (Özkan, Güvendir
ve Satıcı, 2016).
Devamında gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetleri ile bazı kararlar alınmaktadır.
Öğrenci başarısını ölçmek amacıyla okullarda branşlar bazında sınavlar yapılırken bunun
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yanında öğrencilerin üst öğretim kademelerine yerleştirilmeleri için ulusal düzeyde geniş
ölçekli sınavlar da uygulanmaktadır. Bu çalışmanın da odağını oluşturan geniş ölçekli
sınavların çıktıları eğitim politikalarına yön vermede referans alınırken aynı zamanda
öğrencileri bir üst öğretim kurumuna yerleştirmek için kullanılmaktadır (Can, 2017; Özer
Özkan ve Güvendir, 2018).
Geniş ölçekli bu sınavlardan biri de ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçiminde
yürütülen merkezi sınavdır (Güler, Arslan ve Çelik, 2019). Kendilerini iş hayatına ve
yükseköğretime hazırlayacak olan ortaöğretim kurumlarını tercih etme süreci öğrenciler için
eğitim-öğretim içerisinde önemli bir yere sahiptir (Kuzu, Kuzu ve Gelbal, 2019).
Öğrenci sayısının fazla olması ile bu öğrencilerin gidebileceği nitelikli okul sayısının
bu öğrencilerin tamamını alacak kadar olmadığından birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
geniş katılımlarla uygulanan merkezi sınavlarla öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri
doğrultusunda mesleğe, iş hayatına ve yükseköğretime hazırlamayı amaçlayan ortaöğretim
kurumlarına öğrenci seçilmesi üzerine ülkemizde uzun yıllardır sınavlar yapılıp liselere olan
taleplerdeki dengeyi korumak amacıyla seçme ve yerleştirme sistemlerinde farklı modeller
uygulanarak ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçilmektedir (Özkan, Güvendir ve Satıcı, 2016;
Yılmaz, Çimen, Karakaya ve Kılıçaslan, 2019; Atılgan, 2018). Yapılan merkezi sınavlarda
temel amaç öğretim programlarında yer alan hedeflerin öğrenciye ne kadarının kazandırıldığını
tespit ederek bu doğrultuda öğrenciyi bir üst kuruma yerleştirmektir (Coşkun, İnam ve Turanlı,
2020; Taşkın ve Aksoy, 2021).
14 Şubat 2018 tarihinde yeni bir ortaöğretime geçiş sistemi ile uygulamaya konulan
LGS’ de sınava girme zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır (MEB Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018). 2017- 2018 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren ise, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretime Geçiş Yönergesinde yapılan
değişiklik sonucu “Ortaöğretim kurumlarına öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri
doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilir.” maddesi getirilmiştir (Millî Eğitim
Bakanlığı, 2019).
MEB sınavla okula öğrenci alan okulları olabildiğince daraltmıştır. Bu sayede sınavsız
öğrenci alan okulların sayısı ve kapsamı artırılmıştır. Burada öğrencilerin istedikleri lise
türünde okumaları amaçlanmıştır. LGS merkezi sınavı 8’inci sınıf öğretim programlarında
belirlenen kazanımlar esas alınarak hazırlanmaktadır (Taşkın ve Aksoy, 2021).
Merkezi sınav puanlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin bir ortaöğretim
kurumuna yerleştirilmesi işlemleri başlamaktadır. Bu işlem de iki aşamadan oluşmaktadır:
Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme. Merkezi yerleştirme, merkezi sınav puanı ile öğrenci
alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik
Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda öğrencilerin merkezi
sınavdan aldıkları puanlarının üstünlüğüne göre yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme ile öğrenci
alan okulların dışında kalan okullara ise yerel yerleştirme ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Yerel
yerleştirmede okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları adrese göre
oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, okul başarı
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puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır (MEB,
2018).
Liselere Geçiş Sistemi’ nde Türkiye’deki okullar/liseler nitelikli ve nitelikli olmayan
okullar olmak üzere ikiye ayrılmıştır (MEB, 2018). Ayrıca güzel sanatlar liseleri, spor liseleri
ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip
liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı kullanılarak puan üstünlüğüne göre
öğrenci yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin nitelikli okullara girebilmesi için LGS’
ye girmeleri zorunlu olup okulların açıklanan kontenjanlarına girebilmek için gerekli puanları
almaları gerekmektedir. Nitelikli olmayan okullara girebilmek için ise öğrencilerin sınava
girmesine gerek yoktur. Sınava girmeyen öğrencilere nüfus sisteminde kayıtlı ikamet adresleri
göz önünde bulundurularak evlerine en yakın okullardan beş tercih hakkı tanınarak ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmeleri sağlanacaktır. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara
yerleşemeyen öğrenciler aynı merkez ilçedeki diğer kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan
okullara, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne ve tercihlerine bağlı olarak yerleştirilecektir. (MEB
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018; MEB,
2018).
Sınava giren öğrenciler en fazla 15 tercih yapabilecektir. Bunların beşini sınavla öğrenci
alan okullar; beşini adrese dayalı olarak öğrenci alan okullar ve diğer beşini de pansiyonlu
okullar oluşturmaktadır. Sınava girmeyen adrese dayalı yerleştirilen öğrenciler ise en fazla 10
tercih yapabilecek ve sınava girmediklerinden dolayı sınavla öğrenci alan okulları
yazamayacaktır. Mahalli (yerel) yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri öğrencinin tercih sırası,
evine yakınlık derecesi ve okula yakınlık derecesi şeklinde belirlenmiştir. Pansiyonlu okulları
tercihte ise okul başarı puanları dikkate alınmayacak olup en uzak öğrenciler daha avantajlı
sayılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan öğrenciler için açık lise
seçeneği sunulacaktır (MEB, 2021).
Bu sistemde sınav yer alsa da temelinde adrese dayalı yerleştirmeler esas alınmıştır
(Yılmaz, 2017). Bu sistemde herhangi bir ortaokul kurumundan mezun olan öğrencilerden
ancak % 10’u nitelikli okullara yerleşebilirken % 90’ı adrese dayalı kayıt sistemi ile ikamet
adreslerine en yakın beş okuldan tercih ettiği bir okula yerleştirilmektedir. Öğrenciler herhangi
bir ortaöğretim kurumuna yerleşemediği takdirde açıköğretim liselerine yönlendirilmektedir.
LGS ile okulların nitelikli-niteliksiz okul olarak sınıflandırılması, nitelikli okulların
kontenjanlarının sınırlı olmasından kaynaklı çok az sayıda öğrencinin yerleşmesi, bu az
sayıdaki öğrenci kesimine girebilmek için öğrencilerin birbiriyle yarışıyor olması eğitim
sisteminde bazı sorunları beraberinde getirmektedir (Demir ve Yılmaz, 2019).
Merkezi sınav sistemindeki uygulamaların eğitimin paydaşları olan öğretmenlerce
değerlendirilmesi sistemin işleyişi açısından önemlidir (Bilen, Hotaman, Aşkın ve Büyüklü,
2014). Bu nedenle eğitim paydaşlarından elde edilecek her bir görüş sistemde aksayan ve güçlü
yönlerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır (Karakaya, Bulut ve Yılmaz, 2020).
Okul yöneticileri öğrencilerin LGS’ ye hazırlık süreçlerinden bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilmesine kadar aktif rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla sistemin işleyen ve işlemeyen
yönleriyle karşılaşmaktadırlar. Aynı zamanda süreçte lise tercih ve yerleştirme dönemlerinde
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tercih komisyonu başkanlığı görevi üstlenmektedirler. Bu açılardan bu araştırmanın katılımcı
gruplarından biri olan okul yöneticilerinin görüş ve önerileri önem arz etmektedir.
Eğitim sistemimizin önemli paydaşlarından biri olan rehber öğretmen/psikolojik
danışmanlar öğrencilerin LGS sınavına hazırlık döneminden ortaöğretim kurumlarına
yerleştirilmesine kadar olan süreçte aktif görev almaktadır. Ayrıca lise tercih dönemlerinde
tercih danışmanı olarak görev almaktadırlar. Dolayısıyla sistemin olumlu ve olumsuz yönlerine,
öğrenci ve velilerin tercih döneminde yaşadıkları durumlara ve onların sisteme ilişkin duygu ve
düşüncelerine dair en iyi şekilde görüş sergileyecek paydaşlardan birisi de rehber
öğretmenlerdir. Bu bakımdan bu çalışmanın hedef kitlesindeki rehber öğretmen/psikolojik
danışmanların görüş ve önerileri önem arz etmektedir. Liselere geçişte tercih komisyonlarında
görev alan psikolojik danışmanların ve okul yöneticilerinin yaşantı, görüş ve önerileri ışığında
Liselere Geçiş Sistemi uygulamalarındaki olumlu ve olumsuz etki yaratan uygulamaları ortaya
koymak çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Deseni
Bu araştırma olgu bilim deseninde nitel bir araştırmadır. Olgubilim deseni durumun
farkında olduğumuz ancak detaylıca ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olguları
incelemek için kullanılan bir araştırma desenidir. Bu desende amaçlanan bireylerin bir olguya
ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır. Olgubilim
deseni araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Olgubilim araştırmaları nitel
araştırmaların kendine özgü doğası gereği kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya
çıkarmayabilir. Ancak bir olgu hakkında daha çok bilgi sahibi olmamıza, daha iyi tanıyıp,
anlamlandırmamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar
ortaya koyar. Bu yönüyle hem bilimsel alan yazına hem de uygulamaya önemli katkılar
getireceği düşünülebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
2.2. Katılımcılar/Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaca en iyi şekilde hizmet edeceği
düşünülerek amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt (kriter) örnekleme tekniği kullanılmıştır
(Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmanın çalışma grubu
belirlenirken “tercih komisyonunda görev alan psikolojik danışman ve okul yöneticileri” ölçütü
ile çalışma grubu sınırlandırılmış olup liselere geçiş sürecinde tercih komisyonlarında bizzat
görev alan psikolojik danışman ve okul yöneticileri arasından seçilmiştir. Buradaki temel amaç,
önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ve Şanlıurfa illerinin farklı ilçelerinde 20212022 eğitim ve öğretim yılında görev yapan, liselere geçişte tercih dönemlerinde tercih
danışmanı olarak görev almış 21 rehber öğretmen/psikolojik danışman ve liselere geçiş
sisteminde tercih komisyonunda komisyon başkanlığı yapmış, 2021-2022 eğitim öğretim
yılında Malatya’ nın farklı ilçelerinde görev yapan 7 okul yöneticisi oluşturmaktadır.
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
formları yoluyla toplanmıştır. Bu araştırmada da veri toplama araçları olarak araştırmacı
tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan “Psikolojik Danışman Görüşme Formu” ve
“Okul Yöneticisi Görüşme Formu” yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. İki
kısımdan oluşan görüşme formlarının birinci kısmında katılımcılar hakkında genel demografik
bilgilerin edinildiği sorular, ikinci kısmında ise araştırmanın amacına hizmet edecek nitelikte
hazırlanmış olan psikolojik danışman görüşme formu için 9, okul yöneticisi görüşme formu
için 7 açık uçlu soru bulunmaktadır. Görüşme formu için uzman görüşü alınıp öneri ve
eleştirileri doğrultusunda form düzenlenip tekrardan oluşturulmuştur.
Çalışmada edinilen veriler yöneltilen sorulara verilen cevaplardan ve ortaya çıkan
temalardan oluşan kategorilerin ortak olanları belirlenerek analiz edilmiştir. Yapılan içerik
analizinde temalar, bu temayı ilgilendiren yanıtlar/kavramları kapsayacak şekilde ve temayla
ilgisi bulunmayan yanıtları/ kavramları dışarıda bırakacak şekilde belirlenmeye çalışıldı.
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde, nitel verilerin analiz
yöntemlerinden olan betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Betimsel
analizde temalar önceden belirlenir, veriler bu belirlenmiş temalara göre özetlenir ve
yorumlanır. Bu açıdan veriler sistematik olarak, açık ve anlaşılır bir biçimde betimlenmiştir.
Ardından toplanan bu veriler, belirlenen temalar doğrultusunda içerik analizi tekniği
kullanılarak kodlanmıştır. İçerik analizi tekniğinde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve bunlar arasındaki ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analiz yoluyla
özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analiziyle daha derin ve detaylı bir işleme tabi tutulur.
Böylece betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar içerik analizi yoluyla
ortaya çıkarılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
3. BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde çalışmaya ait bulgular ve analiz sonuçları paylaşılmıştır.
Psikolojik danışmanların tercih sürecinde öğrencilerin yaşadıkları olumsuz duygulara
ilişkin cevapları bir bütün olarak incelendiğinde alınan cevaplara göre öğrencilerin en çok
“kaygı” yaşadıklarını belirttiler. İkinci sırada “başarısızlık hissi”, bunları sırasıyla “hayal
kırıklığı”, “korku”, “öfke”, “pişmanlık” duyguları takip etmektedir. Son olarak “mahcubiyet”
duygusu yaşadıklarını belirttiler. Okul yöneticilerinin tercih sürecinde öğrencilerin yaşadıkları
olumsuz duygulara ilişkin cevapları bir bütün olarak incelendiğinde alınan cevaplara göre
öğrencilerin en çok “kaygı” yaşadıklarını belirttiler. İkinci sırada “öfke”, bunları sırasıyla
“başarısızlık”, “hayal kırıklığı”, “bilgisizlik hissi” duyguları takip etmektedir.
Psikolojik danışmanların büyük çoğunluğu velilerin kaygı yaşadığını, hem öğrenciye
karşı hem de liselere geçiş ve yerleştirme sistemine karşı öfkeli olduklarını belirtmişlerdir.
Beklentilerini karşılayamayan öğrencileri karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını dile
getirmişlerdir. Velilerin bu olumsuzlukların etkisiyle tercih sürecinde öğrencide kendi
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kararlarını uygulatma noktasında baskı kurduklarını paylaştılar. Okul yöneticilerinin çoğunluğu
velilerin öfke yaşadığını belirttiler. Ayrıca katılımcılardan bazıları velilerin kaygılı ve hayal
kırıklığı yaşadıklarını dile getirdiler. Bazı katılımcılar ise velilerin süreçte ilgisiz
davrandıklarını paylaştılar. Velilerin bu olumsuzlukların etkisiyle tercih sürecinde öğrencide
kendi kararlarını uygulatma noktasında baskı kurduklarını paylaştılar.
Katılımcı psikolojik danışmanların büyük çoğunluğu öğrenci ve veli arasında çatışma
yaşandığına şahit olmuşlardır. Bu çatışmaların en çok okul türü seçiminden kaynaklı çatışmalar
olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca ailenin ikamet ettiği adres bölgesinin dışındaki liselere
ekonomik sebeplerden kaynaklı velinin sıcak bakmaması, öğrenci ile velinin çatışma
yaşamasına sebebiyet verdiğini belirtmişlerdir. Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu liselere
yerleştirme ve tercih dönemlerinde öğrenci ve velilerin çatışma yaşadığına şahit olmaktadırlar.
Bu çatışmaların en çok okul türünden kaynaklı çatışmalar olduğunu dile getirdiler. Velilerin
öğrencilerinin istedikleri okulları bazen arkadaş çevresini tasvip etmemelerinden bazen de
adres bölgesi dışındaki okullar olduğu için ekonomik sebeplerden kaynaklı bu okullara
gitmelerini istemediklerini bu sebepten öğrenciyle çatışma yaşadıklarını belirttiler.
Çizelge 1. Tercih Döneminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Psikolojik Danışman Algıları
Kategori
Karşılaşılan Sorunlar

Kodlar
Veli-öğrenci çatışması
Adres bölgesine çıkan okulların adaletsiz
dağılması
İstenmeyen okul türüne mahkum hissetme
Velilerin sürece dair bilgisizliği
Okul puanlarının şişirilmesi
Tercihte okul türü sınırlaması
Öğrencilerin kararsızlığı
Meslek liselerinin değersizleştirilmesi
Veli ve öğrenciye ulaşamama
Öğrenci kendisini tanımıyor
Veli öğrenciyi tanımıyor
Nitelikli okulların kontenjan azlığı

f
15
11
11
7
6
6
4
4
3
2
2
2

Psikolojik danışmanların tercih ve yerleştirme dönemlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin
yanıtları bir bütün olarak incelendiğinde bu sorunların başında öğrenci ve veli çatışmaları gelmektedir.
Adres bölgelerine çıkan okulların adaletsiz dağılması ve bunun yanında tercih koşullarında okul türü
açısından sınırlamaların bulunması öğrencilerin istemedikleri okul türüne mahkum hissetmesine
sebebiyet verdiği dile getirilmiştir. Ayrıca velilerin sürece dair bilgisizliği psikolojik danışmanlar
açısından sık tekrar edilen bir sorun olarak belirtilmiştir. Adrese dayalı yerleştirmede ortaokul başarı
puanları baz alındığı için bazı ortaokullardaki şişirme okul puanları da psikolojik danışmanlar açısından
bir sorun olarak dile getirilmiştir.
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Çizelge 2. Tercih Döneminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Okul Yöneticisi Algıları
Kategori
Karşılaşılan Sorunlar

Kodlar
Veli-öğrenci çatışması
Adres bölgesine çıkan okulların adaletsiz
dağılması
İstenmeyen okul türüne mahkum hissetme
Okul puanlarının şişirilmesi
Tercihte okul türü sınırlaması
Meslek liselerinin değersizleştirilmesi
Veli ve öğrenciye ulaşamama
Velilerin sürece dair bilgisizliği
Nitelikli okulların kontenjan azlığı

f
6
4
3
3
2
2
1
1
1

Okul yöneticilerinin tercih ve yerleştirme dönemlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin yanıtları
bir bütün olarak incelendiğinde bu sorunların başında öğrenci ve veli çatışmaları gelmektedir. Adres
bölgelerine çıkan okulların adaletsiz dağılması ve bunun yanında tercih koşullarında okul türü açısından
sınırlamaların bulunması öğrencilerin istemedikleri okul türüne mahkum hissetmesine sebebiyet
verdiğini dile getirmişlerdir. Adrese dayalı yerleştirmede ortaokul başarı puanları baz alındığı için bazı
ortaokullardaki şişirme okul puanları da okul yöneticilerince bir sorun olarak dile getirilmiştir.

Öğrencilerin gönülsüz tercihlerine ilişkin psikolojik danışman yanıtları bir bütün olarak
incelendiğinde katılımcıların neredeyse tamamı öğrencilerin gönülsüz tercih yaptıklarına şahit
olduklarını belirttiler. Katılımcıların büyük çoğunluğu bu gönülsüz tercihlerin istenmeyen okul
türünden kaynaklı olduğunu dile getirdiler. Ayrıca öğrencilerin nitelikli okullar için yeterli
puanı alamamalarının, velilerin çeşitli sebeplerden baskı kurmasının ve adres bölgelerine çıkan
okullardan memnun kalmamalarının öğrencilerin gönülsüz tercih yapmalarında etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Öğrencilerin gönülsüz tercihlerine ilişkin okul yöneticilerinin yanıtları bir bütün
olarak incelendiğinde katılımcıların tamamı öğrencilerin gönülsüz tercih yaptıklarına şahit
olduklarını belirttiler. Katılımcıların büyük çoğunluğu bu gönülsüz tercihlerin öğrencilerin
nitelikli okullar için yeterli puanı alamamasından kaynaklı olduğunu dile getirdiler. Ayrıca
istemedikleri okul türünü yazmak durumunda kalmalarının ve velilerin çeşitli sebeplerden baskı
kurmasının öğrencilerin gönülsüz tercih yapmalarında etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Çizelge 3. Tercih Döneminde Karşılaşılan Sorunlarla Baş Etme Stratejilerine İlişkin Psikolojik
Danışman Görüşleri
Kategoriler
Baş etme stratejisi

Kodlar
Sistem hakkında detaylı bilgilendirmeler
Adres değişikliği
Öğrenciyi yakından tanıma
Meslek liselerinin tanıtımı
Yurt, burs imkanları araştırma

f
9
8
4
4
2

Psikolojik danışmanların liselere geçiş ve yerleştirme sürecinde karşılaşılan sorunlarla baş etme
stratejilerine yönelik yanıtları bir bütün olarak incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu sistem hakkında
detaylı bilgilendirmeler yaptıklarını belirttiler. Sık tekrar edilen bir diğer yanıt ise öğrencilerin adres
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bölgelerine çıkan sınavsız okulları değiştirmek adına başvurdukları bir yöntem olan adres değişikliği
uygulaması olmuştur.

Çizelge 4. Tercih Döneminde Karşılaşılan Sorunlarla Baş Etme Stratejilerine İlişkin Okul
Yöneticisi Görüşleri
Kategoriler
Baş etme stratejisi

Kodlar
Sistem/liseler hakkında detaylı
bilgilendirmeler
Adres değişikliği
Öğrenciyi yakından tanıma
Meslek liselerinin tanıtımı
Rehber öğretmene yönlendirme

f
4
3
3
3
2

Okul yöneticilerinin liselere geçiş ve yerleştirme sürecinde karşılaşılan sorunlarla baş etme
stratejilerine yönelik yanıtları bir bütün olarak incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu sistem ve liseler
hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptıklarını belirttiler. Sık tekrar edilen bir diğer yanıt ise öğrencilerin
adres bölgelerine çıkan sınavsız okulları değiştirmek adına başvurdukları bir yöntem olan adres
değişikliği uygulaması olmuştur.

Çizelge 5. Merkezi Yerleştirme ve Adrese Dayalı Yerleştirme Sisteminin Getirdiklerine İlişkin
Psikolojik Danışman Algıları
Kategoriler
Adrese dayalı sistem

Merkezi yerleştirme

Kodlar
Adrese çıkan okullardan memnun kalmama

f
11

Öğrencinin istemediği okul türüne mahkum
hissetmesi
Adres bölgelerindeki okul/ okul türü
sayılarının dengesiz dağılımı
Adres değişikliğinin tek çare görülmesi
Okul puanlarının şişirilmesi
Tercihte okul türü sınırlaması
İmam hatip ve meslek liselerinin talep
görmemesi
Okullardaki öğrenci profillerinin
dengesizleşmesi
Öğrenciler sınav baskısı hissetmiyor
Nitelikli okul sayısı/kontenjanları yetersiz
bulunuyor
Kontenjan azlığından öğrencilerde
umutsuzluk
İkamet ettiği bölgede nitelikli okul yok

11
11
8
6
6
3
2
2
11
6
3

Liselere geçişte uygulanan sınavsız adrese dayalı yerleştirme sisteminin getirilerine ilişkin
psikolojik danışman yanıtları bir bütün olarak incelendiğinde öğrencilerin adres bölgelerine çıkan
okullardan memnun kalmamaları, öğrencinin istemediği okul türüne mahkum hissetmesi ve adres

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 359

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
bölgelerindeki okul/ okul türü sayılarının dengesiz dağılımı en sık tekrar edilen yanıtlardandır.
Katılımcılar adrese dayalı yerleştirmede öğrencilerin adres bölgelerine çıkan okullardan memnun
kalmadıkları takdirde adres değişikliğinin tek çare olarak görüldüğünü dile getirmişlerdir. Psikolojik
danışmanlar adrese dayalı sınavsız yerleştirmede ortaokul başarı puanları baz alındığından bazı
ortaokullardaki şişirme okul puanlarının öğrencilerin önünde bir engel oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Tercih koşullarındaki aynı okul türünden sınırlı sayıdaki tercih hakkı, imam hatip ve meslek liselerinin
talep görmemesi, okullardaki öğrenci profillerinin dengesizleşmesi katılımcılarca dile getirilmiştir.
Merkezi sınav puanıyla yerleştirme sisteminin getirdiklerine ilişkin psikolojik danışman yanıtları
incelendiğinde ise katılımcıların çoğunluğu nitelikli okulların kontenjanlarının ve sayılarının
öğrencilerce yetersiz bulunduğunu dile getirmişlerdir.

Çizelge 6. Merkezi Yerleştirme ve Adrese Dayalı Yerleştirme Sisteminin Getirdiklerine İlişkin
Okul Yöneticisi Algıları
Temalar
Adrese dayalı sistem

Merkezi yerleştirme

Alt temalar
Adres bölgelerine çıkan okullardan memnun
kalmama/dengesiz dağılımı
Adres değişikliğinin tek çare görülmesi
Öğrencinin istemediği okul türüne mahkum
hissetmesi
Okul puanlarının şişirilmesi
İmam hatip ve meslek liselerinin talep
görmemesi
Orta ve ortanın üstü öğrencileri kaybetme
Öğrenciler sınav baskısı hissetmemesi
Nitelikli okul sayısı/kontenjanları yetersiz
bulunuyor
İkamet ettiği bölgede nitelikli okul yok

f
6
6
3
2
2
2
2
5
2

Liselere geçişte uygulanan sınavsız adrese dayalı yerleştirme sisteminin getirilerine ilişkin okul
yöneticisi yanıtları bir bütün olarak incelendiğinde öğrencilerin adres bölgelerine çıkan okullardan
memnun kalmamaları, adres bölgelerindeki okulların dengesiz dağılımı ve adrese dayalı yerleştirmede
öğrencilerin adres bölgelerine çıkan okullardan memnun kalmadıkları takdirde adres değişikliğinin tek
çare olarak görülmesi en sık tekrar edilen yanıtlardır. Okul yöneticilerinden bazıları öğrencilerin
istemedikleri okul türüne mahkum hissettikleri durumlarla karşılaştıklarını dile getirmişlerdir. Adrese
dayalı sınavsız yerleştirmede ortaokul başarı puanları baz alındığından bazı ortaokullardaki şişirme okul
puanlarının öğrencilerin önünde bir engel oluşturduğunu belirtmişlerdir. Merkezi sınav puanıyla
yerleştirme sisteminin getirdiklerine ilişkin okul yöneticisi yanıtları incelendiğinde ise katılımcıların
çoğunluğu nitelikli okulların kontenjanlarının ve sayılarının öğrencilerce yetersiz bulunduğunu dile
getirmişlerdir.

Çizelge 7. Psikolojik Danışmanların Liselere Geçiş Sistemine Yönelik Önerileri
Kategori
Öneri
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Tercih kılavuzunda güncelleme
Nitelikli okul sayısı artırılmalı
Sınav sayısı artırılmalı
Meslek liseleri tanıtılmalı
Bazı bölgelerdeki adrese dayalı okullar
artırılmalı

5
5
2
2
2

Psikolojik danışmanlar en çok ortaokulların okul puanlarına daha standart ölçüler getirilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların sık tekrarladığı diğer öneriler tüm liselerin merkezi sınav
puanıyla alması ve daha erken yaşlarda yetenek temelli yönlendirmelerin yapılmasıdır.

Çizelge 8. Okul Yöneticilerinin Liselere Geçiş Sistemine Yönelik Önerileri
Kategori
Öneri

Kodlar
Nitelikli okul sayısı artırılmalı
Bazı bölgelerdeki adrese dayalı okullar
artırılmalı
Okul puanına daha standart ölçüler
Tüm liseler merkezi sınavla almalı
Meslek liseleri tanıtılmalı
Tercih kılavuzunda güncelleme

f
5
4
3
2
2
1

Okul yöneticilerinin liselere geçiş sistemine yönelik önerilerine ilişkin yanıtları bütün olarak
incelendiğinde en çok nitelikli okulların sayılarının artırılması gerektiğini önermişlerdir. Katılımcıların
sık tekrarladığı diğer öneri ise bazı adres bölgelerine çıkan sınavsız okulların sayısının artırılmasıdır.
Katılımcılar ortaokulların okul puanlarına daha standart ölçüler getirilmesi gerektiğini
düşünmektedirler.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Sonuç
Bu araştırmanın temel amacı Liselere Geçiş Sisteminde tercih dönemlerinde tercih
danışmanı olarak görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ve tercih
komisyonlarında görev alan okul yöneticilerinin lise tercih dönemlerinde karşılaştıkları
durumları, yaşantıları, sorunları, algıları ve ortaöğretime geçiş ve yerleştirme sistemine ilişkin
algılarını, sisteme dair görüş ve önerilerini gözler önüne sermektir. Araştırmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmaktadır:
1. Tercih sürecinde öğrencilerin en çok kaygı yaşadıkları; bununla beraber hayal kırıklığı,
başarısızlık hissi, korku ve öfke duyguları yaşadıklarına ulaşılmıştır.
2. Tercih dönemlerinde veliler ve öğrenciler arasında çatışmalara sık rastlandığı tespit
edilmiştir. Bu çatışmaların en çok okul türü noktasında öğrenci ve velilerin ortak karara
varamamasından, bazı okullardaki velice istenmeyen arkadaş çevresinden ve tercihleri
sıraya koymada zıtlaşmaktan kaynaklandığına ulaşılmıştır.
3. Veli-öğrenci çatışmaları, adres bölgelerine çıkan okulların adaletsiz dağılımı,
öğrencilerin istemedikleri okul türüne mecburiyetten gittikleri durumlarla karşılaştıkları
en çok karşılaşılan sorunlar arasındadır. Ayrıca adrese dayalı yerleştirmede ortaokul
başarı puanı kriter olarak alındığından bazı okullardaki şişirme okul puanlarının
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öğrencilerin önünde engel teşkil ettiği, tercih koşullarındaki okul türü sınırlamasının
sorun yarattığı, meslek liselerinin hak ettiği değeri görmeyip değersizleştirildiği ve talep
görmediği, son olarak nitelikli okulların kontenjan azlığı hem psikolojik danışmanlar
hem de okul yöneticilerince sorun olarak görülmüştür.
4. Lise tercihi yaparken öğrencilerin gönülsüz tercihler yaptıklarına sık rastlanmaktadır.
Gerek okul puanından gerekse tercih koşullarından kaynaklı istemedikleri okul türüne
mahkum hisseden öğrencilerin, nitelikli okullar için yeterli puanı alamayan öğrencilerin
ve veli baskısı altında tercih yapan öğrencilerin gönülsüz tercihler yaptıklarına
ulaşılmıştır.
5. Tercih sürecinin velilerde en çok kaygı ve öfke yarattığına her iki katılımcı grubunun
ifadelerinden hareketle ulaşılmıştır. Hayal kırıklığı yaşayan ve öğrencide baskı kurup
istekleri noktasında direten velilere de sık rastlanmaktadır.
6. Psikolojik danışmanlar ve okul yöneticileri, tercih dönemlerinde karşılaşılan
sorunlardan biri olan öğrencilerin adres bölgelerine çıkan okullardan memnun
kalmamasıyla öğrencilerin adres değişikliği yaparak bu soruna çözüm ürettiklerini dile
getirmişlerdir. Katılımcılar meslek liselerini detaylıca tanıtarak meslek liselerinin
değersizleştirilmesinin önüne geçtiklerine ulaşılmıştır.
7. Adrese dayalı yerleştirme beraberinde öğrencilerin adres bölgelerine çıkan okullardan
memnun kalmamasını, adres bölgelerindeki okul ve okul türü sayıları noktasında
dengesiz dağılımların oluşmasını, öğrencilerin ikamet adresi değişikliğini tek çare
olarak görmelerini beraberinde getirmektedir. Sınavsız adrese dayalı yerleştirmede
öğrencilerin ortaokul başarı puanları kriter olarak alındığından bazı ortaokulların
şişirme okul başarı puanlarına sebebiyet verdiği saptanmıştır. Tercih yaparken tercih
koşullarındaki okul türü noktasındaki sınırlamalar, imam hatip ve meslek liselerinin
talep görmemesi adrese dayalı yerleştirmenin beraberinde getirdiği diğer durumlar
olarak tespit edilmiştir.
8. Liselere Geçiş Sisteminde meslek liselerinin değerinin azaldığı vurgulanmıştır. Meslek
liselerinin itibarının azalması sonucu; tercih eden öğrenci sayılarının düştüğüne, hiçbir
yere yerleşemeyen öğrencilerin mecburen kayıt olduğu okullar haline geldiğine
ulaşılmıştır.
9. Her iki katılımcı grubunun yanıtlarından hareketle sınavsız yerleştirmenin öğrencilerde
“Nasıl olsa bir okula yerleşeceğim” düşüncesiyle süreçte rehavete kapılmalarına
sebebiyet verdiğine ulaşılmıştır.
10. Psikolojik danışman yanıtlardan hareketle sınavsız alan okullarda öğrenci profillerinin
dengesizleştiğine ulaşılmıştır.
11. Okul yöneticileri yanıtlarından hareketle sınavsız adrese dayalı yerleştirme ile orta ve
ortanın üstü başarı seviyesindeki öğrencileri kaybettiğimize ulaşılmıştır.
12. Sınavla alan nitelikli okulların okul sayısı ve kontenjan sayısı noktasında azlığına ve
bazı öğrencilerin ikamet bölgelerinde nitelikli okulların bulunmadığına her iki katılımcı
grubu ifadeleri doğrultusunda ulaşılmıştır.
13. Her iki katılımcı grubunun yanıtlarından hareketle şişirme okul puanlarının önüne
geçmek adına ortaokul başarı puanlarına daha standart ölçme uygulamalarının
getirilmesi, tercih koşullarında güncellemelerin yapılması, nitelikli okulların sayısının
artırılması, meslek liselerinin geniş kapsamda tanıtımlarının yapılması ve bazı adres
bölgelerindeki sınavsız okulların sayısının artırılması önerilerine ulaşılmıştır.
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14. Psikolojik danışman yanıtlarından hareketle lise tercihleri noktasında daha erken
yaşlarda öğrencinin yetenek ve ilgileri baz alınarak yönlendirmelerin yapılmasının daha
doğru yönlendirmeler olacağına ulaşılmıştır.
4.2. Öneriler
Elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Adres bölgelerine sınavsız okulların dağılımı tekrardan gözden geçirilebilir.
Nitelikli ve niteliksiz okulların fiziki yapıları göz önüne alınarak okul/sınıf
kontenjanları tekrardan belirlenebilir.
Meslek liselerinin, “hiçbir liseye yerleşemezse meslek lisesine yerleşir” şeklinde olan
imajının ortadan kaldırılması, başarılı öğrencilerin de tercih ettiği okullar haline gelmesi
için meslek liselerinin itibarını artırıcı çalışmalar yapılabilir.
Alanda yapılacak yeni çalışmalarda, Liselere Geçiş Sistemi’ nin öğrenci ve veli algıları
boyutunda incelenmesi önerilebilir.
LGS farklı günlerde, sınav sayısı artırılarak uygulanabilir.
Farklı bir çalışma grubuyla çalışılabilir. Aynı şekilde diğer branş öğretmenleri bazında
aynı konuda araştırmalar yapılabilir.
Şişirme ortaokul başarı puanlarının önüne geçmek adına çalışmalar yapılabilir.
Daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla nicel araştırmalar yapılabilir.
Bazı öğrenciler çeşitli sebeplerden ailesinin yanında lise eğitimine devam
edememektedir. Bu öğrenciler için şartlar hem öğrencileri hem de velileri
düşündürmektedir. Gittikleri bölgelerdeki yurt ve burs imkanları araştırılıp öğrencilerin
ve velilerin kafalarındaki soru işaretleri giderilebilir.
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ÖZET
Bilimsel çalışma alanlarındaki mevcut durumu ortaya koymaya yarayan inceleme araştırmaları,
ilgili alanda araştırma yapanlara çalışmalarını şekillendirmek için rehberlik edebilmektedir.
Eğitim bilimleri alanının gözde çalışma alanlarından biri olarak Eğitim Yönetimi alanında her
yıl yüzlerce lisansüstü tez yazılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 2021 yılında Eğitim
Yönetimi alanındaki güncel araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2021
yılı Ocak-Aralık ayları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında taranmış lisansüstü
tezler tanımlayıcı, metodolojik ve tematik özellikleri bakımından incelenmiştir. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi deseninde tasarlanan çalışmada örneklem seçimine
gidilmemiş, erişim izni olan 390 tez incelemeye dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
araştırma soruları doğrultusunda hazırlanan Tez İnceleme Formuna bilgiler işlenmiş ve elde
edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda 2021 yılında en çok
yüksek lisans tezi yazıldığı; tezlerin neredeyse tamamının Türkçe yazıldığı, en çok tez
çalışmasının bir vakıf üniversitende yapıldığı, en üretken coğrafi bölgenin Marmara Bölgesi
olduğu, Ulusal Tez Merkezi veri tabanında birim adlarıyla ilgili belirsizlikler olduğu
belirlenmiştir. Araştırmacıların en yaygın araştırma yöntemi olarak nicel yöntemi, desen olarak
ilişkisel taramayı, örneklem grubu olarak öğretmenleri, veri toplama aracı olarak ölçekleri
seçtiği belirlenmiştir. En çok çalışılan konu Okul Yönetimi, Eğitim Hizmetleri/Politikaları ve
Örgütsel Davranış olmuştur. En çok kullanılan anahtar kelime öğretmenler, liderlik ve okul
yöneticisi olmuştur. Son olarak tezlerde geçen yeni kavramlara ilişkin tanımlara yer verilmiş
ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: 2021, lisansüstü tezler, güncel araştırma eğilimleri, doküman analizi

1. GİRİŞ
Bursalıoğlu (2019) eğitim yönetimini bir ülkenin eğitim sistemini analiz ve sentez
aracılığıyla bütünsel olarak ele alan bir bilim dalı olarak tanımlar. Tarihsel süreçte eğitim
yönetiminin yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir çalışma alanı olduğu ifade
edilmektedir (Beycioğlu, Kesik ve Kondakçı, 2014). Kavram olarak ortaya çıkmasıyla
eğitim yönetimi, bilim dalı ve uygulama alanı boyutlarıyla varlık göstermektedir (Özdemir,
2018).
Eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mevcut kaynakların işe koşulması
eğitim yönetiminin uygulama alanıyla ilgilidir. Eğitim kurumlarının hedeflerini
gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bileşenlerin etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını
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sağlamak eğitim yönetiminin uygulama alanının işlevidir. Bu noktada toplumsal bir kurum
(Aydın, 2018) olan eğitimin formal örgütleri olarak okullar, eğitim yönetiminin uygulama
alanı kapsamında idare ve koordine edilmektedir.
Bilimsel temelleri A.B.D. ve İngiltere’de atılan (Turan, Bektaş, Yalçın ve Armağan,
2016) ve günümüzde de bu ülkelerdeki bilimsel yayınların şekillendirdiği eğitim
yönetiminin bilimsel boyutu eğitimdeki yönetsel olguları (Özdemir, 2018) incelemektedir.
Ortaya çıkan bilimsel bilgi eğitim yönetimi pratiğine kuramsal kaynak oluşturmaktadır.
Benzer şekilde eğitim yönetiminin uygulama alanı olan eğitim örgütleri de bilimsel alana
araştırma konusu sağlayacak olguları bünyesinde barındırmaktadır.
Bilimsel bilginin üretildiği ve topluma sunulduğu kurumlar üniversitelerdir.
Üniversitelerin ayrıca kapsamlı ve kaliteli araştırmalar yapma, eğitim-öğretim hizmetleri
verme ve evrensel ölçekte nitelikli insan gücü yetiştirme hedefi taşıdığı ifade edilebilir
(Uysal, 2013). Üniversitelerin özellikle kapsamlı ve kaliteli araştırmalar yapma hedefinin
işe koşulduğu seviye lisansüstü eğitim basamağıdır. Bilimsel bilgi üretme süreci lisansüstü
programlarda yapılan tez, proje ve araştırmalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Uzun
uğraşlar ve yoğun emek verilerek üretilen bilimsel araştırmalardaki bilginin toplumsal
hayattaki sorunlar ile uygulamalara katkı sağlamak ve gelecekteki araştırmalara yol
göstermek gibi bir görevi olduğunu söylemek mümkündür (Ödemiş-Keleş, 2020).
Türkiye’de 1953 yılında kurulan Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün
(TODAİE) bünyesinde 1979-1980 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim yönetimi
uzmanlık programları açılmış ve böylelikle eğitim yönetimi alanında bilimsel çalışmaların
yolu açılmıştır. 1962 yılında Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)
raporu ile eğitim yöneticiliğinin özel uzmanlık gerektiren bir iş olmasının gerekliliği ifade
edilmiş ve bu alanda yöneticiler yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerde bölümler açılması
önerilmiştir (Şişman, 2021). Bu gelişmelerin ardından 1964 yılında Ankara Üniversite ile
başlamak üzere çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde Eğitim Yönetimi Programları
açılmış ve alan akademik bir disiplin olarak kabul görmüştür (Örücü ve Şimşek, 2011).
1990’lı yılların sonunda üniversitelerin yeniden yapılanması kapsamında eğitim bilimleri
çatısı altında yer alan lisans düzeyi programlar –psikolojik danışma ve rehberlik anabilim
dalı hariç- Yükseköğretim Kurulu tarafından kapatılmıştır. Eğitim Yönetimi bilim dalının
da içinde bulunduğu kapatılan eğitim bilimleri programları bu tarihten itibaren lisansüstü
düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir (Şişman, 2021).
Eğitim yönetimi bilim dalı kuram ve uygulama bağlamında son yıllarda bilimsel
anlamda rüştünü kazanmaya çalıştığı gözlenmektedir (Yıldırım, 2018). Günümüzde sayısı
iki yüzü aşan üniversitelerin (YÖK, 2022) büyük bir çoğunluğunda lisansüstü enstitülerin
çatısı altında eğitim yönetimi bölümlerinin varlık göstermesi bu gözlemi destekler
niteliktedir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde sürdürülen yüksek lisans ve doktora
programlarında her yıl üretilen lisansüstü tezlerin sayısı (YÖK Ulusal Tez Arşivi) eğitim
yönetimi disiplininin araştırmacılar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini de ortaya
koymaktadır.
Bilimsel araştırmalar sonucu üretilen lisansüstü tezler derlenmiş, incelenmiş,
değerlendirilmiş, onaylanmış çalışmalar olup, bilimsel olarak belirli bir konuya
eğilmeleriyle yürütüldükleri alana önemli katkılar sunmaktadırlar (Evrekli, İnel, Deniş ve
Balım., 2011). Lisansüstü programlarda üretilen tez çalışmalarının nitelik ve içerik
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bağlamında irdelenmesi ve böylelikle bilimsel gelişmeye hangi ölçüde katkıda
bulunduklarının sorgulanması, akademik çalışmaların mevcut durumunu ortaya koymanın
yanında gelecekte izlenecek araştırma politikalarını da şekillendirebilecektir (Uysal, 2013).
Bir alana ilişkin yapılmış bilimsel çalışmaların analizi çalışılan konunun derinliği ve
yaygınlığı bakımından önemli bilgiler vermekte ve araştırmacıların/uygulayıcıların söz
konusu alanın genel görünümünü öz bir şekilde görebilmesine olanak sağlamaktadır (Turan,
Karadağ, Bektaş ve Yalçın, 2014). Üretilen bilimsel bilginin, bilimsel araştırma
yöntemlerinin, konu alanlarının belli dönemler içerisinde analitik ve eleştirel
değerlendirilmelere tabi tutulması araştırmacılara yol göstermesi bakımından önemlidir. Bu
amaçla eğitim yönetimi alanında yapılmış lisansüstü tez ve bilimsel makale çalışmalarının
belirli dönemlerde farklı açılardan analiz edildiği lisansüstü tezler alanyazında mevcuttur
(Polat, 2010; İşçi, 2013; Uysal, 2013; Gül-Yılmaz, 2017; Karaca,2018; Alp; 2019, Cozoğlu,
2019; Köksal, 2019; Ödemiş-Keleş, 2020; Çelik, 2020; Şen, 2022). Bilimsel dergilerde de
eğitim yönetimi alanında yazılan tezlerin veya makalelerin çeşitli açılardan analiz edildiği
makalelere rastlamak mümkündür (Balcı ve Apaydın, 2009; Karadağ, 2009; Karadağ, 2010;
Turan ve ark., 2014; Erol ve Tüzel, 2015; Gülmez ve Yavuz, 2016; Eskici ve Çayak, 2017;
Yıldırım, 2018; Okur-Özdemir ve Arık, 2018; Karaca ve Karaca, 2021; Akyürek, 2022;
Yakar, Demir ve İğde., 2022).
Yapılan bu inceleme ve analiz çalışmaları eğitim yönetimi alanındaki konu ve yöntem
tercihlerini, araştırma sürecinde kullanılan veri toplama araçları, veri analiz yöntemlerini,
çalışmalar hakkındaki istatistiki bilgileri eğitim yönetimi çalışmacıları ile buluşturmaktadır.
Böylelikle araştırmacıların yoğun veya nadir çalışılan konulara, yöntemsel eğilimlere
ulaşmak için tez ve makaleleri tek tek incelemeye gerek kalmadan bir kaynaktan
ulaşmalarına, zaman ve emek tasarrufu yapmalarına olanak sağlanmaktadır.
Türkiye’de eğitim yönetimi tezlerine yönelik analiz çalışmalarında en yakın 2020 yılı
ele alınmıştır (Yakar ve ark., 2022; Karaca ve Karaca, 2022; Şen, 2022; Ödemiş-Keleş,
2020; Çelik, 2020). 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi alan ve kısıtlama,
karantina gibi olağanüstü durumların yaşandığı Covid-19 pandemi sürecinin bilimsel
araştırmaların seyrinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı merak konusudur. Alanyazında
2021 yılında eğitim yönetimi alanında üretilen tezlerin incelendiği ilgili bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştırma ile 2021 yılında eğitim yönetimi alanında üretilen tezlerin
konu ve yöntem eğilimlerini incelemek ve bu tezlerin çeşitli özelliklerini betimlemek
hedeflenmiştir.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, 2021 yılında eğitim yönetimi alanında yapılan yüksek lisans ve
doktora tezlerinin incelenmesidir. Bu incelemede tezlerin; tez türü, üniversite/enstitü/anabilim
dalı, yazıldığı dil gibi künye bilgileri; araştırma deseni, örneklem grubu, veri toplama aracı gibi
metodolojik yönleri; araştırmalarda ele alınan konu alanlarının/ temaların neler olduğuna dair
betimleyici analizlere yer verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara
cevaplar aranmaktadır.
2021 yılında eğitim yönetimi alanında yazılmış lisansüstü tezlerin;
1. Tanımlayıcı (tez türü, bölge, yazıldığı üniversite, üniversite türü, enstitü, ana bilim
dalı, yazım dili);
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2. Metodolojik (araştırma yöntemi, araştırma deseni, örneklem türü, veri toplama
araçları)
3. Tematik (çalışılan konu alanı / tema, anahtar kelimeler)
4. 2021 yılında ele alınan –varsa- yeni kavramlar nelerdir?
özellikleri nelerdir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Deseni
Bu araştırma 2021 yılında eğitim yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezlerini
incelemek üzere doküman analizi yönteminin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Yıldırım ve
Şimşek (2021) doküman incelemesi yöntemini araştırılması hedeflenen olgu ve olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi şeklinde tanımlamaktadır. Bowen (2009) ise
doküman analizini, basılı veya elektronik dokümanları gözden geçirmek ve değerlendirmek
için sistematik bir prosedür olarak ifade etmektedir. Bu analiz sürecinde hangi dokümanların
önemli olduğu ve veri kaynağı olarak hangilerinin kullanılabileceği araştırma problemi
tarafından şekillenmektedir. Dokümanlar tek başlarına bir araştırmanın tüm veri setini de
oluşturabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Dokümanların araştırmanın veri setini
oluşturduğu durumlarda araştırma soruları doğrultusunda analize tabi tutulması gerekmektedir.
Doküman analizi, gözden geçirme (yüzeysel inceleme), okuma (kapsamlı inceleme) ve
yorumlamayı içerir (Bowen, 2009). Bu bağlamda Yıldırım ve Şimşek (2021) doküman analizi
aşamalarını (1) analize konu olan veriden örneklem seçme, (2) tema geliştirme, (3) analiz
birimini saptama, (4) sayısallaştırma (Bailey, 1982, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2021) olarak
sıralamaktadır.
2.2. İncelenen Tezler
Araştırma için örneklem seçimine gidilmemiş, 2021 yılında eğitim yönetimi alanında
yazılmış tüm tezleri araştırmaya dâhil etmek hedeflenmiştir. Bu bağlamda YÖK Ulusal Tez
Merkezi veri tabanına https://tez.yok.gov.tr/ üzerinden 30.11.2021 tarihinde erişim sağlanmış,
eğitim yönetimi alanındaki tüm tezlere ulaşmayı amaçlayan kapsamlı bir tarama yapılmıştır.
Eğitim yönetimi lisansüstü programı çeşitli üniversitelerde farklı enstitülerde, farklı anabilim
dallarında ve farklı bilim dallarında konumlandırılabildiğinden enstitü ve anabilim dalları
detaylıca taranmıştır. Erişim engeli olmayan 390 adet lisansüstü tez çalışmanın veri kaynağını
oluşturmak üzere bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. İncelenecek tezlere analiz sürecinde T1,
T2,…,T390 şeklinde isimlendirilerek yer verilmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Bilgisayar ortamına aktarılan tezlerin sistematik bir şekilde incelenmesi amacıyla
Microsoft Excel programı kullanılmıştır. Oluşturulan formda birinci kısım tezin künyesini,
ikinci kısım metodolojik özelliklerini, üçüncü kısım ise tematik özelliklerini keşfetmeye
yönelik olarak tasarlanmıştır. Birinci kısımda tez türü, çalışmanın yapıldığı üniversite / enstitü/
bilim dalı, üniversite türü, üniversitenin bulunduğu bölge ve tezin yazıldığı dil bölümleri yer
almaktadır. İkinci kısımda araştırma yöntemi, araştırma deseni, örneklem grubu ve veri toplama
aracı bölümleri bulunmaktadır. Üçüncü kısımda tez başlıkları, tez başlıklarının ve özet
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kısımlarının analizi sonucu elde edilen temalar ve anahtar kelimeler yer almaktadır. 390 tezin
özet ve yöntem bölümleri taranarak elde edilen veriler Microsoft Excel çalışma tablosunda ilgili
kısımlara işlenmiştir.
Araştırma evrenini oluşturan lisansüstü tezlerden elde edilen veriler inceleme formuna
işlendikten sonra betimsel analize tabi tutulmuştur. Yıldırım ve Şimşek (2021) araştırmanın
kavramsal yapısının önceden açık bir şekilde belirtildiği ve derinlemesine analiz gerektirmeyen
verilerin incelenmesinde betimsel analiz yönteminin kullanıldığını ifade etmektedir. Betimsel
analiz aracılığıyla araştırmacının ham verilerden elde edilen bulguları açıklaması ve nedensonuç ilişkilerini yorumlaması beklenir. Doküman incelemesi yönteminde betimsel analizlerin
kullanımı araştırmayı inceleyen kitleye incelenen olgunun gelişmiş bir temsilde sunulmasına
katkıda bulunur (Özkan, 2021).
Tezlerden elde edilen künye bilgileri ve metodolojik bilgiler olduğu gibi kabul edilerek
okuyucuya aktarılmıştır. Bu veriler frekans (f) ve/veya yüzde (%) kullanılarak ifade edilmiştir.
Dokümanlardan elde edilen ham verilerin raporlanan bulgulara hedeflenen okuyucu kitlesinin
faydalanabileceği şekilde dönüştürmek önemlidir (Özkan, 2021). Bu doğrultuda araştırma
konusu eğilimleri tez başlıklarının analiz edilerek kodlama işlemine tabi tutulması, elde edilen
kodlardan da kategori ve temalar oluşturulması aracılığıyla belirlenmiştir. Kod çıkarma ve tema
oluşturma sürecinde alan uzmanının görüşlerine başvurulmuş ve görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Anahtar kelimeler araştırma konusuna ilişkin kelime ve/veya kelime
gruplarından oluştuğundan, en çok kullanılan anahtar kelimelerin tespit edilmesi popüler
araştırma konularına ilişkin ipucu niteliğindedir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın amacı ve birinci araştırma sorusu doğrultusunda 2021 yılında Eğitim
Yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezler tanımlayıcı özelliklerine göre incelenmiştir. Buna
göre 2021 yılı Ocak-Aralık ayları arasında yazılan 390 tezin 326 tanesi yüksek lisans, 64 tanesi
de doktora tezidir. Bu da yazılan tezlerin %84 oranla büyük çoğunluğunun yüksek lisans, geri
kalanının %16 oranla doktora tezi olduğunu göstermektedir. Tezlerin yazım diline ilişkin
bulgular incelendiğinde 390 tezden 383 tanesi Türkçe, geri kalan 7 tanesi İngilizce dilinde
yazıldığı belirlenmiştir. Buna göre araştırmacıların tezlerini %98 oranında Türkçe, %2 oranında
İngilizce yazdıkları belirlenmiştir. İngilizce yazılan lisansüstü tezlerin beş tanesi hâlihazırda
eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, kalan iki tezden biri Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi diğeri Fırat Üniversitesinde yabancı uyruklu araştırmacılar
tarafından yazılmıştır.
2021 yılında tamamlanan yüksek lisans tezlerinin 214’ü devlet, 98’i vakıf
üniversitelerinde yazılmıştır. Ayrıca 14 tez devlet-vakıf üniversitelerinin ortak programı
kapsamında yazılmıştır. Doktora tezlerinin 63’ü devlet üniversitelerinde, bir doktora tezi de
devlet-vakıf üniversitesi ortak programı kapsamında yazılmıştır. Buna göre 2021 yılında ortak
program haricinde vakıf üniversitelerinde doktora tezi yazılmamıştır.
2021 yılında yazılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımları incelendiğinde
390 lisansüstü tezin 51’inin vakıf üniversitesi olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde,
25’inin devlet üniversitesi olan Siirt Üniversitesinde, 20’sinin devlet üniversitesi olan Ankara
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Üniversitesinde yazıldığı belirlenmiştir. Bu üniversiteleri 14’er tezle devlet üniversiteleri olan
Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri izlemektedir.
Araştırmanın amacı ve ikinci araştırma sorusu doğrultusunda 2021 yılında Eğitim
Yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezler metodolojik özelliklerine göre incelenmiştir.
Tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri ile desenleri incelendiğinde araştırmacıların yaygın
olarak nicel yöntemi kullandığı tezler %48,5 oranla ilk sıradadır. Nicel yöntemi %25,4 ile nitel
yöntem, %11,8 ile karma yöntem izlemektedir. Yazarların tezlerinin içerinde kullanılan
araştırma yöntemini belirtmediği ancak araştırmada kullanılan desenden yola çıkılarak 54 tezin
de nicel yönteme başvurduğu ifade edilebilir. Bu durumda yazılan 390 tezden 243 tezin nicel
yöntemle yazıldığı ve bunun tüm tezler içerisinde %62,30 oranında en yaygın kullanılan
yöntem olarak öne çıktığı ifade edilebilir. Nicel yöntem ile yazılan tezlerde kullanılan en yaygın
desen ilişkisel/korelasyon tarama (f=127) olarak belirlenmiştir. Onu betimsel tarama (f=25) ve
tez metinlerinde yalnızca tarama (f=25) olarak ifade edilen desen izlemektedir. Nitel yöntem
ile yazılan tezlerde kullanılan en yaygın desen olgubilim (f=40) olarak belirlenmiştir. Olgubilim
desenini durum çalışması (f=39) izlemektedir. Karma yöntem araştırmaları incelendiğinde
kullanılan en yaygın desenin sıralı desenler (f=26) olduğu ve sıralı desenleri paralel
desenlerin(f=11) izlediği ifade edilebilir.
2021 yılında yazılan lisansüstü tezlerde araştırmacıların genellikle farklı örneklem
gruplarını birlikte kullandığı belirlenmiştir. Buna göre öğretmenler 290 tezde araştırmanın
örneklemi olarak seçilmiştir. Onları ikinci en yaygın örneklem grubu olarak yöneticiler (f=103)
ve üçüncü en yaygın örneklem grubu olarak öğrenciler (f=37) izlemektedir. Tablo 5’te
örneklem grupları ifade edilirken benzer özellik taşıyanlar birlikte verilmiştir. Öğretmen
örneklemi anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, aday öğretmen, özel okul öğretmenleri vb. gibi
farklı grupları temsil etmektedir. Benzer şekilde yönetici örneklemi de okul, kurum, birim gibi
farklı noktalarda yönetim göreviyle ilişkilendirilen grupları temsil etmektedir. Öğrenci
örneklemi herhangi bir eğitim kademesinde öğrenim görmekte olan grupları temsil etmektedir.
2021 yılında yazılan lisansüstü tezlerde veri toplama aracı olarak en yaygın ölçek
(f=252) kullanılmıştır. İkinci en yaygın veri toplama aracı olarak görüşme (f=135) tercih
edilmiştir. Ölçek ve görüşme araçlarını anket (f=35) izlemektedir. Covid-19 salgını
koşullarında tamamlanmış olan 2021 yılı tezlerinde çevrimiçi veri toplama araçlarının
kullanıldığı ifade edilen tezler de Tablo 6’da gösterilmektedir. Lisansüstü tezlerin metinlerinde
“online”, “çevrimiçi”, “uzaktan” ifadeleri geçen tezlerde kullanılan veri toplama araçları ayrıca
“çevrimiçi” olarak gruplandırılmıştır. Çevrimiçi veri toplama aracı kullanılan tez çalışmalarının
(f=98) tüm tez çalışmaları içerisindeki oranı %25,12’dir.
Araştırmanın amacı ve üçüncü araştırma sorusu doğrultusunda 2021 yılında Eğitim
Yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezler tematik özelliklerine göre incelenmiştir. Bu
aşamada tezlerin konu eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla tez adları kodlama işlemine tabi
tutulmuştur. Tez adlarından elde edilen kodların sistematik bir şekilde incelenebilmesi amacıyla
kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen kod ve kategoriler temalarla ilişkilendirilmiş ve
Çizelge 1’de gösterilmiştir.
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Çizelge 1. Lisansüstü Tez Konularının Tematik Dağılımı

TEMA
Okul Yönetimi
Eğitim Hizmetleri / Politikaları
Örgütsel Davranış
Okul/Örgüt İklimi
Öğretmen Motivasyonu
Öğretmenlik Mesleği
Örgütsel İletişim
Öğretmen Eğitimi
Örgüt / Okul Kültürü
Öğrenci Davranışları
Denetim
Kadın Yöneticiler
Örgüt Psikolojisi
Örgütsel Değişim
Yükseköğretim Yönetimi
Akademik Başarı
Yönetici Eğitimi
Sınıf Yönetimi
Lisansüstü Eğitim
Sendikal Faaliyetler
TOPLAM

f
114
58
46
21
20
19
16
16
13
9
8
8
7
7
7
6
6
4
3
2
390

%
29,2
14,9
11,8
5,3
5,1
4,8
4,1
4,1
3,3
2,3
2
2
1,9
1,9
1,9
1,5
1,5
1,1
0,8
0,5
100

Çizelge 1’de 2021 yılında eğitim yönetimi alanında yazılan tezlerin konu eğilimlerinin
temalara göre dağılımları gösterilmektedir. Araştırmacı tarafından tezlerin adları ve özetleri
detaylıca incelenmiş ve 390 tezden konu alanı bakımından 20 tema oluşturmuştur. Buna göre
tezlerde en yaygın ele alınan konu alanı %29,2 oranında Okul Yönetimi (f=114) olmuştur. Onu
izleyen en yaygın konu alanları sırasıyla Eğitim Hizmetleri/Politikaları (f=58), Örgütsel
Davranış (f=46), Okul/Örgüt İklimi (f=21) ve Öğretmen Motivasyonu (f=20) olarak
belirlenmiştir. En az ele alınan konular ise Sendikal Faaliyetler (f=2), Lisansüstü Eğitim (f=3)
ve Sınıf Yönetimi (f=4) olarak belirlenmiştir.
Lisansüstü tezlerde çalışılan en yaygın konu alanı olan Okul Yönetimi teması liderlik,
yönetim, yönetici kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri,
yönetim tarzları, yönetsel becerileri, yönetici olarak sergiledikleri davranışlar ve psikolojileri,
kriz durumlarını yönetme, bilgi yönetim süreçleri, güç kullanımı, okul yapısı gibi konular Okul
Yönetimi konu alanının alt başlıkları olarak öne çıkmaktadır.
Lisansüstü tezlerde çalışılan en yaygın ikinci konu alanı olan Eğitim Hizmetleri /
Politikaları temasına ilişkin kavramlar sunulan eğitim hizmetleri ve eğitim hizmetlerini
ilgilendiren politikaları birlikte ele alacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim hizmetleri ile
ilişkilendirilen konular eğitim-öğretim süreci, eğitim kurumları, dezavantajlı grupların eğitimi,
Covid-19 salgını ve eğitim ilişkisi, uluslararası eğitim, STEM eğitimi olarak sıralanabilir.
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Eğitim politikaları ile ilişkilendirilen konular eğitim hedefleri, amaçların gerçekleşme düzeyi,
eğitimin geleceği, finansman durumları olarak ifade edilebilir. Eğitim Hizmetleri / Politikaları
teması kelime anlamı göz önünde bulundurulduğunda çok geniş bir alana hitap etmektedir. Bu
çalışma kapsamında incelenen tezlerde eğitim hizmetleri ve politikaları konusunun yönetim
olgusundan bağımsız, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim hizmeti ve politikalarının yukarıda
ifade edilen kavramlarla bağ kurularak sunulması tercih edilmiştir.
Lisansüstü tezlerde çalışılan en yaygın üçüncü konu alanı olan Örgütsel Davranış
temasıyla ilişkilendirilen konu alanları eğitim örgütlerinde varlık gösteren bireylerin konum
ve/veya rolleri ile bağlantılı olarak sergiledikleri davranışlar olarak belirlenmiştir. Örgütte
varlık gösteren yönetici ve yönetilen konumundaki kişilerin astlarına, üstlerine ve birbirlerine
yönelik ortaya koyduğu davranış biçimlerini örneklendirmek üzere kayırmacılık,
benmerkezcilik, kaytarma, presenteizm, kırılganlık, bağlılık, affedicilik, yıldırma davranışları
ve izlenim yönetimi kavramı araştırmacıların ilgilendiği konular arasındadır.
Çizelge 2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelere İlişkin Dağılımlar

Anahtar Kelime

f

Öğretmenler
Liderlik
Okul Yöneticisi
Okul Müdürü
Örgütsel Bağlılık
Okul
Eğitim
Okul İklimi
Yönetici
Kadın Yönetici
Örgütsel Sessizlik
Örgütsel Mutluluk
Mesleki Gelişim
İş Tatmini
Lise

97
49
39
37
23
19
13
11
7
7
6
6
6
6
6

Anahtar kelimeler akademik çalışmaların konusu ile ilgili ipucu vermeleri açısından
önemlidir. Bu araştırmanın üçüncü alt amacı 2021 yılında eğitim yönetimi alanında yazılan
lisansüstü tezlerin konu eğilimlerinin yanında bu tezlerde kullanılan anahtar kelimelerin
dağılımını tespit etmektir. Buna göre yapılan taramada en yaygın kullanılan anahtar kelime
öğretmenler (f=97) kelimesidir. Onu en yaygın olarak liderlik (f=49), okul yöneticisi (f=39),
okul müdürü (f=37) ve örgütsel bağlılık (f=23) kavramları izlemektedir. Konu eğilimleri (okul
yönetimi, eğitim hizmetleri/politikaları, örgütsel davranış, okul iklimi, öğretmen motivasyonu);
örneklem grupları (öğretmen, yönetici, öğrenci) ve anahtar kelime tercihleri (öğretmenler,
liderlik, okul yöneticisi, okul müdürü, örgütsel bağlılık) birlikte ele alındığında, en yaygın
kullanılan anahtar kelimelerin 2021 yılı eğitim yönetimi tezlerinin araştırma eğilimleriyle ilgili
bilgi verdiği söylenebilir.
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Bu araştırma dördüncü alt amaç olarak “2021 yılında Eğitim Yönetimi alanında yazılan
lisansüstü tezlerde –varsa- yeni kavramlar nelerdir?” sorusunun yanıtını aramaktadır. Yeni
kavramlar alanda daha önce çalışılmamış veya yeni çalışılmaya başlanmış konuları ifade
etmektedir. Bu yargıya bu araştırmanın tüm verilerinin toplandığı YÖK Ulusal Tez
Merkezi’nde araştırmacının kavram taraması yapmasıyla ulaştığı ifade edilmelidir.
Alanyazında az karşılaşılan kelime ve/veya kelime grupları incelenen 390 tezin başlıkları
taranarak listelenmiş sonrasında ise YÖK Ulusal Tez Merkezinde her bir kavrama yönelik
lisansüstü tez taraması yapılmıştır. Daha önce eğitim ve öğretim konu alanında çalışılmamış ya
da kısıtlı sayıda çalışılmış 15 kavram kavram dördüncü alt amacın bulgularını oluşturmak üzere
listelenmiştir. Çizelge 3’te bu kavramlara ve kavramların yer verildiği lisansüstü tezlerdeki
tanımlarına yer verilmiştir.
Çizelge 3. Lisansüstü Tezlerde Ele Alınan Yeni Kavramlar

Kavram
Yengeç
(Crabs
bucket)

Tanım
Tez Türü
Sepeti “Bir örgüt içerisindeki bireylerin “ben Doktora
in
a yapamıyorsam sen de yapama”
anlayışıyla hareket ederek farklılık
yaratmak, yükselmek isteyen diğer
bireyleri aşağı çekmeye çalışmasını
anlatan bir metaforu ifade etmektedir.”
(T179)

Okul Avantajları

“Okulların mevcut durumda sahip Doktora
oldukları
avantajların
boyutunu
Endeksi
niceliksel olarak ifade etmek için
kullanılan bir endekstir.” (T9)
Ekolojik
“Ekolojik sistemler kuramı. 1970’lerde Doktora
Sistemler Kuramı Bronfenbronner tarafından geliştirilen
öğrencinin/bireyin merkezde olduğu ve
öğrenciyi biyolojik, psikolojik ve
sosyolojik olarak doğrudan ve dolaylı
olarak
etkileyen
mikrosistem,
mezosistem, ekzosistem, makrosistem ve
kronosistem katmanlarından oluşan
kuramdır.” (T47)
Hastane Sınıfları “Hastane okullarının 2012-2013 eğitim Yüksek Lisans
öğretim yılında yapılan değişiklikle
kurum

statüsünden

hastanelere
bağlanmasıyla

en

çıkarılarak

yakın
hastanede

faaliyetlerinin

ilkokula
eğitim

sürdürüldüğü

sınıflardır.” (T335)

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 373

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Aşırı Eğitim

“Aşırı Eğitim (overeducation) giriş Doktora
düzeyi işlerde çalışıp, önlisans, lisans ve
lisansüstü

eğitime

sahip

olma

durumudur.” (T133)
Veli Liderliği

“Veli

lideri

öğretmenleri,

okul

yöneticilerini, Yüksek Lisans

öğrencileri

ve

diğer

velileri iyi tanıyıp onları etkileyebilen,
motive edebilen, okulun amaçlarına
ulaşmasına yönelik onları harekete
geçirebilen okulun bir öğrenme merkezi
olması noktasında fırsatlar yaratabilen
kişidir.” (T166)
Kuşak

Dostu

Okul

“Farklı kuşaktan gelen bireylerin bir Doktora
arada

bulunduğu,

kuşaklararası

dayanışma, bilgi paylaşımı ve öğrenme
faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde işe
koşulduğu okul ortamı olarak ifade
edilebilir.” (T227)
Rol Stresörleri

“Rol stresörleri, örgütsel bir rol astlar Yüksek Lisans
için olumsuz sonuçlara neden olduğunda
ortaya çıkar.” (T225)

Çevik Liderlik

“Çevik liderler problemlere yaratıcı Yüksek Lisans
çözüm yollarıyla yaklaşır ve çatışmaları
yönetmekte oldukça etkilidirler. Zorlu iş
deneyimlerinden öğrenebilen, değişimi
kucaklayan, çalışanları kolay motive
eden ve ilham veren bireylerdir.” (T269)

Plazma Liderlik

“Örgütsel

sistemi

faktörlerin

farkında

etkileyen
olan,

tüm Doktora

gerektiği

durumlarda ve gerektiği zamanlarda her
türlü liderlik tarzını sergileyen ve
sistemler arasındaki ilişki ağını dikkate
alan bir liderlik yaklaşımıdır.” (T49)
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Pygmalion Etkisi

“Pygmalion

etkisi

psikolojide Doktora

beklentilerin olumlu sonuçlar doğurduğu
bir etki olarak ifade edilebilir. Eğitimde
Pygmalion etkisi, öğretmenlerin öğrenci
performansına

ilişkin

beklentilerinin

kendi kendini gerçekleştiren kehanetler
haline

geldiği

durumları

ifade

etmektedir.” (T123)
Prekarizasyon

“Prekarizasyon çalışma sürecinin

Doktora

çeşitli açılardan güvencesizleştirilerek
çalışanların baskıları ve sömürüyü
kabul etmelerinin ve bu duruma razı
olmalarının sağlanmasıdır.” (T90)
Örgütsel DNA

“Örgütsel DNA bir örgütün misyon, Doktora
vizyon,

strateji,

örgütsel

değerler,

hizmetler, insan kaynakları, topluma
duyarlılık gibi alt açılımları olan yeni
gelen her elemana aktarılan kültürel
değerlerdir.” (T27)
Örgütsel

“Örgütsel

kırılganlık,

öğretmenin Doktora

Kırılganlık

mesleği ve çalışma koşullarıyla ilgili risk
ve tehditlere karşı açık olması, kendisini
güçsüz, yetersiz ya da savunmasız
hissetmesi durumudur.” (T127)

Presenteeism

“İşte

istemeden

var

olma Yüksek Lisans

(Presenteeism), çalışanların fiziki ya da
mental rahatsızlıkları nedeniyle işe
gitmemeleri gerekmesine rağmen iş
yerlerinde olmalarıdır.” (T104)
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Tezlerin %84’ü yüksek lisans, %16’sı doktora tezidir. Köksal (2019) ve Alp (2019) da
yaptığı araştırmada benzer sonuca ulaşmıştır. Eğitim Yönetimi yüksek lisans programlarının
doktora programlarına göre sayıca fazla olması (YÖK, 2022) ve doktora eğitiminin daha uzun
sürmesi nedeniyle ortaya çıkan çalışmaların sayıca az olması bu sonucu doğurabilmektedir.
Ayrıca doktora programının açılma kriterleri (YÖK, 2022) üniversitelerin yüksek lisans
programlarına ağırlık vermesine sebep olmaktadır. Tamamlanan tezlerin %98’i Türkçe,
yalnızca %2’si İngilizce yazılmıştır. Bu durum tamamlanan çalışmalara uluslararası düzeyde
erişimi kısıtlayabilmektedir. Lisansüstü tezlerin %71’i devlet üniversitelerinde, %25’i vakıf
üniversitelerinde tamamlanmıştır. Yazılan doktora tezlerinin biri devlet-vakıf üniversitesi ortak
programında geri kalanı devlet üniversitelerinde yazılmıştır. Yüksek lisans programlarıyla
karşılaştırıldığında doktora programlarının alana akademisyen yetiştirme amacının ön planda
olması doktora programlarının birtakım kriterleri (YÖK, 2022) sağlamasını gerektirmektedir.
Devlet üniversitelerinin bu kriterleri sağlama oranının daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir.
2021 yılında yazılan eğitim yönetimi lisansüstü tezlerinin 58 farklı üniversitede hazırlanmıştır.
Tüm bu üniversiteler içerisinde sayıca en fazla tez İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
(Vakıf) bünyesinde yazılmıştır. Programlara öğrenci kabulünün kontenjan dâhilinde yapıldığı
lisansüstü programlarda üretilen tezlerin de sayıca kontenjanlara paralel olması beklenir. Bir
vakıf üniversitesinde bir yıllık süreçte 51 yüksek lisans tezinin yazılması tezlerin özgünlüğü ve
nitelikleri bakımından düşündürücüdür. Siirt, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri tez
sayısı konusunda ön plana çıkan üniversitelerdir. Siirt Üniversitesinde bir yıllık süreçte 25
lisansüstü tezin tamamlanması üniversitenin dezavantajlı bir bölgede yer almasına karşın bilim
dünyasına katkı sağlamada başarılı bir konumda olduğunu gösterdiği ifade edilebilir.
Araştırmacılar tezlerde araştırma yöntemi olarak en çok nicel yöntemi tercih etmişlerdir.
Bundan önceki eğitim yönetimi ve eğitim bilimleri çalışmalarında da benzer sonuçlara
ulaşılmıştır (Polat, 2010; Aydın ve Uysal, 2011; İşçi, 2013; Eskici ve Çayak, 2017; Alpaydın
ve Erol, 2017; Hatipoğlu, Hıdıroğlu ve Tok, 2018; Köksal, 2019; Ödemiş-Keleş, 2020;
Akyürek, 2022). Bazı araştırmalarda araştırma yöntemi açıkça ifade edilmemiş, bu çalışmaların
da desenlerinden yola çıkılarak nicel yöntemle yapıldıkları sonucuna varılmıştır. Nicel
yöntemin nitel ve karma yöntemlere göre fazla tercih edilmesinin sebeplerinden biri
araştırmacılar tarafından veri toplama ve analiz işlemlerinde zaman ve emek açısından
ekonomik olması denebilir. Nitel yöntemin veri toplama ve analiz işlemlerinde araştırmacının
yöntemin tüm detaylarına hakim olmasının gerekliliği ile nitel yöntemin doğasından
kaynaklanan öznellik ve belirsizlik durumları araştırmacıların çalışmalarını nicel yöntem
kullanmaya uygun tasarlamalarına neden olabilmektedir. Pozitivizm sonrası kuramlar ve nitel
ile karma yöntemler gibi bunlara bağlı araştırma gelenekleri eğitim yönetimi alanında varlık
gösterse de pozitivist paradigmanın ülkemizdeki lisansüstü tezlerdeki araştırma geleneği
üzerindeki etkisi ön plandadır (Aydın, Erdağ ve Sarıer, 2010; Karaca, 2018; Karataş, 2019).
Araştırma desenlerine ilişkin bulgularda en çok tercih edilenler nicel yöntem desenlerinden
ilişkisel/korelasyonel tarama; nitel yöntem desenlerinden olgubilim; karma yöntem
desenlerinden de sıralı desenler olmuştur. Nicel yöntemin tercih edildiği araştırmalarda
amaçlanan büyük ölçüde var olan durumu ortaya koymak ve değişkenlerin birbirleriyle olan
olası ilişkilerini okuyucuyla buluşturmak olduğundan tarama deseni tüm tezler içerisinde en ön
planda olan desen olmuştur. Alanyazında nicel yöntem ve tarama deseninin en çok tercih
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edilenler olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (Eskici ve Çayak, 2017; Alpaydın ve Erol,
2017; Ödemiş-Keleş, 2020). Lisansüstü tezlerde veri kaynağı olarak en çok tercih edilen
örneklem grubu öğretmenler olmuştur. Onları yöneticiler ve öğrenciler izlemektedir.
Öğretmenlerin en fazla kullanılan örneklem grubu olması daha önce yapılan benzer
araştırmalarla paralellik göstermektedir. (Polat, 2010; İşçi, 2013; Eskici ve Çayak, 2017;
Hatipoğlu ve ark., 2018; Ödemiş-Keleş, 2020; Alp ve Şen, 2021 Akyürek, 2022; Bakır, 2022).
Eğitim ve öğretimin en önemli ve vazgeçilmez öğesi olarak öğretmenler, eğitim yönetimi
araştırmalarında gerek kendi içlerindeki olguların gerekse örgütün/okulun diğer paydaşlarıyla
olan ilişki örüntülerinin ortaya çıkarılması bakımından kritik bir konumdadır. Eğitim Yönetimi
alanının paydaşlarından olan eğitim denetmenleri/müfettişleri örneklem olarak herhangi bir
çalışmada kullanılmamıştır. Veri toplama aracı tercihlerinde nicel yöntem araştırmalarının
etkisi ön plandadır. En çok tercih edilen veri toplama ölçek olmuştur. Bu sonuç da önceki
araştırmalarla aynı doğrultudadır (İşçi, 2013; Eskici ve Çayak, 2017; Hatipoğlu ve ark., 2018;
Ödemiş-Keleş, 2020; Bakır, 2022). Ayrıca bazı araştırmalarda ölçek ve anket araçlarının birbiri
yerine kullanıldıkları fark edilmiş ancak daha önce de belirtildiği gibi tez yazarının beyanı esas
alındığından anket aracı ayrı bir araç olarak değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme
formları nitel yöntem araştırmalarının en çok kullandığı veri toplama aracı olarak ön plana
çıkmaktadır. Nitel çalışmalarda konuya ilişkin derinlemesine araştırmalar elzem olduğundan
yarı yapılandırılmış görüşme formlarının görüşme esnasında esneklik sağlaması ve katılımcının
yanıtlarını detaylandırabileceği sorulara yer verilebilen bir araç olması tercih edilme oranını
artırmış olabilir. Araştırmacıların çalışmalarını Covid-19 salgını sürecinde yürüttüklerinden
kısıtlamalar ve önlemler nedeniyle yüz yüze veri toplamanın güçleşmesi sonucu dijital
platformlar aracılığıyla veri toplama yolunu seçmiş oldukları görülmektedir. Çevrimiçi ölçekanket formlarının dağıtılması ve toplanması ekonomik olsa da katılımcıların maddeleri
ciddiyetle yanıtladıkları hususunda soru işaretleri mevcuttur. Nitel yöntem tercihleri
doğrultusunda görüşme yöntemiyle veri toplanması video konferans araçları sayesinde gerçeğe
yakın bir şekilde gerçekleştirilmiş olabilir. Yarı/tam yapılandırılmış görüşme formlarının dijital
form doldurma/ e-posta yoluyla uygulanması katılımcıların yanıtlarda kendilerini detaylı ve
içten ifade ettikleri konusunda şüpheyle yaklaşılması gereken noktalardandır.
Lisansüstü tezler konu alanı eğilimleri açısından detaylıca incelenmiş ve 20 farklı tema
elde edilmiştir. Bu temalar içerisinde en çok çalışılan konu alanı Okul Yönetimi olarak ön plana
çıkmıştır. Okul Yönetimi temasını oluşturan kavramlar okul çatısı altında yönetim ve
yöneticilerle ilişkilendirilen kavramlardır. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili çalışmaların okul
yönetimi temasında yoğunlaşması şaşırtıcı bir durum değildir. Polat (2010) ve Ödemiş-Keleş
(2020) en çok çalışılan konuları yönetim, örgüt ve sistem olarak sıralamıştır. İşçi (2013) ise
eğitim-öğretim süreci, yönetim, örgütsel davranış konularının en yaygın çalışıldığını ifade
etmektedir. Bu açıdan geçmiş çalışmalarda benzer konu alanlarına yönelim olduğu ifade
edilebilir. Ayrıca liderlik ve ilgili konuların sıklıkla tercih edilen konular olduğunu ifade eden
araştırmalar vardır (Aydın ve ark., 2010; Köksal, 2019; Cozoğlu, 2019; Bakır, 2022) Bu
bağlamda okul yönetimi temasının alt kategorisine dahil edilen liderlik çalışma alanı ön plana
çıkmaktadır. En yaygın ikinci konu alanı olarak Eğitim Hizmetleri/Politikaları teması tespit
edilmiştir. Öğretim kurumlarının yapısı, projeler, dezavantajlı gruplara yönelik verilen eğitim
hizmetleri, küresel salgının eğitime yansımaları, STEM yaklaşımı gibi Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından sağlanan eğitim öğretim faaliyetlerinin kapsamında sayılabilecek kavramların
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araştırmacıların ilgi alanına girdiği ifade edilebilir. Bunların yanında eğitimle ilgili mevcut
politikaların, geleceğe dönük hedeflerin, finansman sorunlarının da aynı temanın Eğitim
Politikaları kısmında ele alındığı belirlenmiştir. Özellikle eğitim hizmetleri ve eğitim
politikalarının uygulama alanları olan okullardaki işleyiş hakkında yapılan çalışmalar
bakanlığın merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişine olanak sağlar. Kağıt
üzerinde tasarlanan plan ve hizmetlerin uygulama alanlarındaki yansımalarını geniş kitlelere
aktarma misyonuyla eğitim araştırmalarının önemli bir noktada bulunduğu ifade edilebilir.
Örgütsel davranış, okul/örgüt iklimi ve öğretmen motivasyonu da 2021 yılında eğitim yönetimi
alanında lisansüstü öğrencilerin ilgi duyduğu konular olarak belirlenmiştir. Örgütsel davranış
özellikle öğretmenlerin ve yöneticilerin okul örgütlerindeki varoluşlarıyla ilgili sergiledikleri
davranışları ele alan bir konu olarak araştırmacıların ilgisini çeken konulardandır. Benzer
şekilde okul/örgüt iklimi de eğitim örgütlerinde işgörenler tarafından algılanan ve bireylerin
davranışları üzerinde etkisi olan bir kavram olarak araştırmacıların üzerinde durduğu konu
alanlarından biri olmuştur. Gerek örneklem grubu olarak gerekse mesleki kimlikleri,
motivasyon durumları ve yetkinlikleri açısından öğretmenler araştırma konularına kaynaklık
eden bir konumda bulunmaktadır. Eğitim hizmetlerinin olmazsa olmazı öğretmenlerin eğitimi,
motivasyonu ve mesleklerine ilişkin algılar eğitim yönetimi alanının ön plandaki araştırma
konularından biri olarak güncelliğini korumaktadır. 2021 yılında tamamlanan lisansüstü
tezlerde en çok “öğretmenler”, “liderlik”, “okul yöneticisi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.
Eğitimin en önemli öğesi olarak öğretmenlerin eğitim araştırmalarına hem konu alanı hem de
örneklem grubu olarak kaynak sağlaması bu sonucu doğal olarak doğurmaktadır. Liderlik
kavramının soyut doğasının anlaşılması dürtüsüyle yaygın olarak çalışılması da olağandır.
Anahtar kelime kullanımına ilişkin sonuçlar Alp (2019) ve Ödemiş-Keleş (2020) ile
uyumludur.
(2021 yılı eğitim yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezlerde yer verilen yeni
kavramların tanıtılmasının amaçlandığı dördüncü araştırma sorusu lisansüstü tezlerin tez
inceleme formuna işlenmesi esnasında araştırma kapsamına alınmıştır. Tez adlarında geçen ve
eğitim yönetimi alanında az kullanıldığı belirlenen kavramlar ilgili tezlerdeki tanımlarıyla
paylaşılmıştır.) Yeni kavramların kullanıldığı tezler çoğunlukla doktora tezleridir. Doktora
tezlerinin yazımı öncesi ve yazım sürecinde öğrencilerin ulusal ve uluslararası birçok bilimsel
araştırmayı taraması araştırma yaptıkları bilim dalındaki güncel eğilimlere aşina olmalarını
sağlamaktadır. Özellikle yönetim olgusunun eğitimle ilişkilendirilen kısmı olarak eğitim
yönetimi alanında disiplinlerarası araştırma yapan doktora öğrencileri yeni kavramlardan alana
ilgi duyanların haberdar olması noktasında aracı konumundadır. Tanıtılan kavramlara ilişkin
YÖK Ulusal Tez Merkezinde tekrar taramalar yapılmış ve birçoğuna İşletme, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi alanlarda daha önce yer verildiği tespit edilmiştir. Eğitim
yönetimi alanının farklı disiplinlerden etkilendiği ifade edilebilir. Diğer disiplinlerdeki
kavramlara eğitim yönetimi çalışmalarında yer verilmesi eğitim yönetimi alanına katkı
sağlayacağı söylenebilir.
Araştırma sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir:
1. 2023 Vizyon Belgesinde belirtildiği gibi eğitim yönetimi alanının uygulamadan çok
bir uzmanlık alanı olması gerekçesiyle yüksek lisans sonrası başarılı öğrencilerin
doktora çalışmalarına ağırlık vermeleri sağlanabilir.
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2. Vakıf üniversitelerinde doktora çalışmalarının neredeyse hiç yapılmamasının
nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılabilir.
3. YÖK Ulusal Tez Merkezinin daha işlevsel veri sunabilmesi açısından enstitü,
anabilim dalı ve bilim dalı bilgilerinin gerek araştırmacılar gerekse YÖK tarafından
sisteme doğru girilmesi sağlanabilir ve kontrol edilebilir.
4. Eğitim Yönetiminin Türkiye’de ön planda olan bir alan olduğu her yıl yazılan tez
sayısıyla ortadadır. Ancak yazılan bu tezlerin nicelik yerine nitelik bakımından ön
plana çıkması gerekmektedir. Bu doğrultuda özellikle vakıf üniversitelerinde
akademik personelin tez sürecini daha hassas bir şekilde yürütmesi önerilebilir.
5. Birbirinin benzeri nicel çalışmalardansa daha kapsamlı ve detaylı araştırmaları
mümkün kılan nitel yöntem ve karma yöntemin kullanılması danışmanlık görevi
üstlenen akademik personel tarafından teşvik edilebilir.
6. Özellikle doktora düzeyi tezlerin uluslararası geçerlik sağlaması amacıyla İngilizce
yazılması teşvik edilebilir.
7. Araştırma yöntemi, araştırma deseni, veri toplama aracı gibi metodolojik bilgilerin
verildiği derslerin lisansüstü programlarda kredi değeri artırılarak öğrencilerin bu
konuları daha iyi kavramasına olanak sağlanabilir.
8. Eğitim müfettişleri, şube müdürleri, inceleme/soruşturma görevi üstlenen
yöneticiler gibi farklı örneklem gruplarıyla çalışılarak araştırma verilerinin
zenginleştirilmesi sağlanabilir.
9. Eğitim literatürüne yeni girmiş konuların lisansüstü eğitim sürecinde araştırılması
ve tezlerde bu konulara ağırlık verilerek eğitim yönetimi alanının güncelliğini
koruması sağlanabilir.
10. Tez danışmanlarınca lisansüstü öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalara öncelik
vererek eğitim yönetimi alanının zengin konu içeriğiyle buluşması teşvik edilebilir.
11. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının 2020’den itibaren eğitim
araştırmalarının üzerindeki etkisini görmeye yönelik 2020-2022 yıllarında üretilen
tezlerle ilgili detaylı analiz çalışmaları yapılabilir.
12. Benzer araştırmaların sık periyotlarla tekrarlanıp tez ve makale düzeyinde
araştırmacılarının bilgisine sunulması eğitim yönetimi alanındaki güncel
eğilimlerden haberdar olmaları sağlanabilir.
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ÖZET
İşitme kayıplı çocukların erken okuryazarlık gelişimi, çevrelerindeki yetişkinlerle birlikte
oldukları yaşantıların çeşitliliği ve bu yaşantılardaki etkileşimlerin nitelikli olması halinde
işiten akranlarına benzer şekilde sürmektedir (Henderson, 1976; Lutz, 2013; Maxwell, 1984;
Swanwick & Watson, 2007; Uzuner, 1993; Williams, 1994). İşitme kayıplı çocuğu olan
ailelerin ise erken dönemde çocuklarıyla yaşantılarında ve kuracakları etkileşimlerde kullanılan
stratejilerde desteklenmeye ihtiyaçları olduğu bilinmektedir (Aram, Most & Mayafit, 2006;
Desjardin vd., 2014; Desjardin vd., 2017). Uluslararası araştırmalar; erken okuryazarlık
programlarına katılan ailelerin işitme kayıplı çocuklarıyla okuma yazma yaşantılarındaki
rutinlerin olumlu yönde değiştiğini, ailelerin okuma yaşantılarından keyif aldıklarını, işitme
kayıplı çocukların dil ve okuryazarlık gelişimlerinin desteklendiğini ortaya koymaktadır.
Ulusal araştırmalar genellikle işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin erken dönemdeki
yaşantılarını, aile katılımı odağında ele almaktadır. Bu çalışmalar erken dönemdeki dil
etkinliklerinin desteklenmesinde ailelere sağlanan destekleri incelemesi bakımından oldukça
değerlidir. Araştırmacılar; işitme kayıplı çocuğu olan anne-çocuk etkileşimine anneye model
olunduğunda ve geri bildirimler verildiğinde, annelerin etkileşimi olumsuz etkileyen
davranışlarının azaldığını vurgulamaktadırlar (Ertürk Mustul, Turan & Uzuner, 2016; Turan,
Koca & Uzuner, 2019). Türkiye’de işitme kayıplı çocukların erken okuryazarlık yaşantılarını
destekleyen araştırmaların ise, öğretmenlerin gelişimine ilişkin çalışmalar olduğu belirlenmiştir
(Doğan, 2018; Gerek, Karasu & Girgin, 2018). Erken okuryazarlık gelişiminin
desteklenmesinin ileriki yıllardaki okuma yazma ve akademik beceriler üzerindeki etkisi
(Badian, 1995; Durkin; 1963; Ezell & Justice, 2000; Hart & Risley, 2003; Noble vd., 2006),
işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin erken dönemde bilgilendirme ve eğitim gereksinimleri
(Ertürk Mustul, Turan & Uzuner, 2016; Kılıç, 2020; Turan, Koca & Uzuner, 2019) ve
Türkiye’de işitme kayıplı çocukların ailelerine erken okuryazarlık gelişimi odağında sağlanan
uygulamalı bir araştırmanın bulunmaması araştırmacıların gönüllü katılım sağlayan üç aile ile
gerçekleştirdikleri bir eylem araştırmasını başlatmıştır. Eylem araştırması birinci araştırmacının
doktora tez çalışmasıdır ve araştırmacı süreç boyunca ailelere sağlanan destekleri sürdürmüştür.
İkinci araştırmacı, eş zamanlı olarak araştırma verilerinin geçerliğini ve güvenirliğini sağlayan
araştırma danışmanıdır. Üçüncü araştırmacı ise araştırma süreci boyunca hazırlanan içeriklerin
uygunluğunu izleyen inandırıcılık komitesi üyelerinden biri olarak çalışmıştır. Nitel
araştırmaların genelleme amacından ve kaygısından uzak olmasıyla birlikte, bağlamın detaylı
olarak aktarılmasıyla bir duruma ilişkin araştırma sonuçlarının farklı araştırmalar için örnek
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teşkil edeceği bilinmektedir (Stringer, 2007; Yıldırım & Şimşek, 2011). Ailelerle
gerçekleştirilecek erken okuryazarlık gelişimini destekleyecek araştırmalar için işitme kayıplı
çocukların ailelerinin gereksinimlerini derinlemesine inceleyerek sunmanın, ileriki araştırmalar
ve uygulamalar için alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada ise, ailelerin gereksinimlerinin gözleme ve keşfe dayalı olarak betimlenmesi
amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışma gerçekleştirilen eylem araştırmasının durum tespiti
sürecinden ortaya konan bütüncül bir tek durum çalışmasıdır (Bogdan & Biklen, 2007; Davey,
1991; Yin, 2009) Araştırmada işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin; 1) çocuklarına sundukları
okuma yazma ortamı nasıldır? 2) Mevcut erken okuma yazma yaşantıları nelerdir? 3) Erken
okuma yazma yaşantılarının desteklenmesinde gereksinimleri nelerdir? sorularına yanıt
aranmıştır. Araştırmaya okul öncesi dönemde işitme kayıplı çocuğu olan üç aile katılmıştır.
Araştırma verileri; video kayıtları ile yapılan gözlemler, yüz yüze ve uzaktan yarı
yapılandırılmış görüşmeler, ürünler ve araştırma günlüğü yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın
verileri tümevarımsal olarak analiz edilmiştir (DeWalt & DeWalt, 2011; Glesne, 2014;
Merriam, 2009; Weiss, 1995). Araştırmanın inandırıcılığı için toplanan veriler ve analizleri eş
zamanlı olarak araştırma danışmanı ile ve her inandırıcılık toplantısında inandırıcılık komitesi
ile paylaşılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının isimleri etik ilkeler gereği kod isimlerle
değiştirilmiştir (Guba & Lincoln, 1982; Mertler, 2014; Mills, 2003; Stringer, 2008).
Araştırmanın sonucunda ailelerin işitme kayıplı çocukları ile deneyimledikleri okuma yazma
yaşantılarına ilişkin sağlanacak desteklerde; erken okuryazarlık kavramı, erken okuma yazma
ortamının özellikleri, yaşantıların çeşitlendirilmesi, erken okuryazarlık becerileri ve etkileşimli
okuma yaşantılarında kullanılan stratejilere ilişkin çeşitli gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşitme kayıplı çocuklar, erken okuryazarlık, aile eğitimi.
1. GİRİŞ
Erken okuryazarlık; çocukların doğumdan itibaren okula başladıkları zamana kadar
deneyimledikleri yaşantılar içinde okuma yazmanın işlevini fark ettikleri ve anlamını yapılandıkları bir
gelişim sürecidir (Clay, 1966; akt. Hall, 1987; Clay, 1975; Morrow, 2009). Çocuğun evi ve yakın
çevresindeki yaşantılarını paylaştığı ilk yetişkinler ise ebeveynleridir. Bu nedenle; hem aile sistemi ve
bu sistemin dinamikleri, hem de aile ve çocuğun sosyal etkileşimleri erken okuryazarlık gelişiminin
ayrılmaz parçalarıdır (Bodrova & Leong, 2010; Brice Heath, 1983; Bronfenbrenner, 1979; Bruner,
1972; Morrow, 2009; Vygotsky, 1978). İşitme kayıplı çocukların erken okuryazarlık gelişimlerine
ilişkin yapılan araştırmalar; zengin bir okuma yazma ortamı ve nitelikli yetişkin-çocuk etkileşimi ile
paylaşılan deneyimler yoluyla işitme kayıplı çocukların işiten akranları gibi okuryazar davranışları
sergileyebildiklerini ortaya koymaktadır (Atlar & Uzuner, 2018; Ewoldt, 1985; Girgin, 2003;
Rottenberg & Searfoss, 1992; Ruiz, 1995; Truax, 1978; Uzuner, 1993; Williams, 1994). Ancak işitme
kayıplı çocuğu olan işiten ailelerin genellikle çocuklarının işitme kaybıyla dünyaya geleceğini
düşünmedikleri belirtilmektedir. Dolayısıyla bu ailelerin, işitme kayıplı bir çocuğun dil ve iletişim
becerilerine ilişkin ihtiyaçlarına yönelik bilgileri oldukça sınırlıdır (Marschark, Lang & Albertini,
2002). Bu bağlamda işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin desteklendiği programlar ve uygulamalar,
çocukların erken okuryazarlık becerilerini desteklemenin ve erken okuryazarlık yaşantılarını
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zenginleştirmenin yollarından biridir (van Steensel vd., 2011). Ailelere sağlanan destekler yüz yüze
olabileceği gibi, uzaktan ve çevrimiçi olarak da etkili bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Behl vd., 2017;
Blaiser vd., 2013; Brock, 2021; Hall & Bierman, 2015; King & Xu, 2021; Munoz vd., 2021).
Erken dönemde okuma yazma ortamı sunulan ve etkileşimli dil ve okuryazarlık yaşantıları ile
büyüyen çocukların ilerleyen yıllarda iyi birer okuryazar olacakları ifade edilmektedir. Aileler;
çocuklara erken dönemdeki okuma yazma ortamını sunan, yaşamın ilk yıllarındaki tüm dil ve
okuryazarlık yaşantılarını çocukla paylaşan yetişkinlerdir. Ailenin okuma yazma alışkanlıkları ve
çocukla kurdukları etkileşimler erken okuryazarlık gelişiminin temellerini atmaktadır. İşitme kayıplı
çocukların anne ve babaları da, işitme kayıplı çocuğa okuryazar davranışlarını gözlemleyebilmesi için
bir modeldirler ve aynı zamanda bu yaşantılardaki söyleşi eşleridirler (Badian, 1995; Durkin; 1963;
Ezell & Justice, 2000; Hart & Risley, 2003; Machado, 2012; Noble vd., 2006; Schirmer, 2005;
Tüfekçioğlu, 2007; Vygotsky, 1978). İşitme kayıplı çocukların aileleri; çocuklarının ifadelerini
genişletebilmek, çocuğa açıklamalar yapmak, sözcüğün kendisine odaklanmak yerine kitaplardaki
olaylara ilişkin çocukla konuşmalar yapabilmek, çocuğa gerektiğinde uygun şekilde destek vermek
(scaffolding) gibi becerilerde desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. İşitme kayıplı çocukların
ailelerinin bu yaşantılarda kullandıkları stratejilerin daha uzun sürelerde gözlenmesi ve ailenin kendine
özgü yaşantısındaki etkenlerin dinamik bir şekilde ele alınması önemlidir (Aram, Most ve Mayafit,
2006; Bergeron, 2013; DesJardin vd., 2014; DesJardin vd., 2017; Dirks ve Wauters, 2018; Doğan,
2018; Ertürk, Mustul, Turan ve Uzuner, 2016; Gerek, Karasu ve Girgin, 2018; Swanwick ve Watson,
2007; Turan, Koca ve Uzuner, 2016). İşitme kayıplı çocuklar ve ailelerinin erken okuryazarlık
yaşantılarını destekleyebilecek bir uygulamanın geliştirilmesindeki ilk adım, ailelerin
gereksinimlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, işitme kayıplı çocuğu olan üç
ailenin erken okuryazarlık yaşantılarının ve görüşlerinin incelenmesi ile erken okuryazarlık
yaşantılarının desteklenmesine ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesidir. Araştırmada şu sorulara yanıt
aranmıştır:
İşitme kayıplı çocuğu olan katılımcı ailelerin;
a) çocuklarıyla erken okuryazarlık yaşantıları nasıl gerçekleşmektedir?
b) çocuklarının erken okuryazarlık gelişimine ilişkin görüşleri nelerdir?
c) erken okuryazarlık yaşantılarına ilişkin ihtiyaçları nelerdir?
2. YÖNTEM
Türkiye’de işitme kayıplı çocukların ailelerine erken okuryazarlık gelişimi odağında
sağlanan uygulamalı bir araştırmanın bulunmaması araştırmacıların gönüllü katılım sağlayan
üç aile ile gerçekleştirdikleri bir eylem araştırmasını başlatmıştır. Bu araştırmada ise, ailelerin
gereksinimlerinin gözleme ve keşfe dayalı olarak betimlenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla
çalışma gerçekleştirilen eylem araştırmasının durum tespiti sürecinden ortaya konan bütüncül
bir tek durum çalışmasıdır (Bogdan & Biklen, 2007; Davey, 1991; Yin, 2009).
2.1. Katılımcılar
Katılımcıların belirlenmesi için 0-6 yaş arasındaki işitme kayıplı çocuklara eğitim veren
bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ÖERM) sahibi ile görüşme yapılmıştır. Bu
görüşmenin sonucunda; a) işitme cihazı kullanan ve/veya koklear implantlı çocuğu olan, b)
iletişim yöntemi olarak sözel dil kullanan ve c) ev ortamındaki erken okuryazarlık yaşantılarını
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güçlendirmesi planlanan uygulamalara gönüllü olarak katılmak isteyen dört aile belirlenmiştir.
Uygulama sürecinin başında Aylin Hanım kendi isteğiyle araştırmadan ayrılmıştır. Aylin
Hanım’ın araştırmadan ayrılmasına ilişkin bilgiler uygulama sürecinde aktarılmıştır.
Araştırmaya, 0-6 yaş arasındaki işitme kayıplı çocuğu olan üç aile devam etmiştir. Etik ilkeler
gereği isimleri değiştirilen bu aileler; Kadriye Hanım ve oğlu Mete, Emel Hanım ve oğlu Melih
ile Yeşim Hanım ve kızı Özlem’dir.
Kadriye Hanım 35 yaşındadır ve ev hanımıdır. Lisede Çocuk Gelişimi Bölümü’nden, lisansta ise
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra pedagojik formasyonu
tamamlayarak iki yıl boyunca özel bir kurumda yetişkinlerle çalışmıştır. Evlendikten sonra eşinin
tayini ile birlikte çeşitli illerde bulunmuştur ve araştırma sürecinde Manisa’da yaşamaktadır. Kadriye
Hanım’ın oğlu Mete araştırmaya dahil olduğunda iki yaşındadır. Mete yedi aylıkken orta derecede
işitme kaybı ile tanılanmıştır. Yapılan ölçümlerde sağ kulağında ortalama 61dB ve sol kulağında
ortalama 65dB işitme kaybı kaydedilmiştir. Mete, araştırmaya dahil olduğunda bir yıl beş aydır
bilateral kulak arkası işitme cihazı kullanmaktadır ve İzmir’de bir özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinde destek eğitime devam etmektedir (Kadriye Hanım ile Görüşme, 16.02.2021).
Emel Hanım 30 yaşında, lise mezunu ve ev hanımıdır. Emel Hanım’ın oğlu Melih ise
araştırmanın sürecinin başında dört yaşındadır. Sekiz aylık dünyaya gelen Melih’in yapılan
testler sonucunda orta derecede işitme kaybı olduğu belirlenmiştir. Sağ kulağında ortalama
50dB sol kulağında ise ortalama 60dB işitme kaybı bulunmaktadır. Altı aylıkken kulak arkası
işitme cihazı kullanmaya başlayan Melih, bir yaşından bu yana özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinde destek eğitim almaktadır. Melih araştırmanın başında ÖERM’e devam etmektedir
ve araştırma sürecinde aynı zamanda bir okul öncesi eğitim kurumunda da eğitim almaya
başlamıştır. Melih ve ailesi İzmir’in bir ilçesinde yaşamaktadırlar (Emel Hanım ile Görüşme,
12.11.2020).
Yeşim Hanım 36 yaşındadır, üniversite mezunudur ve bir kamu kurumunda memur olarak
görev yapmaktadır. Yeşim Hanım’ın kızı Özlem, araştırma sürecinin başında dört buçuk
yaşındadır. Yeşim Hanım’ın, Özlem’in dil ve iletişim becerilerindeki gelişimsel farklılıkları
gözlemesi ile birlikte doktora başvurmasıyla, iki buçuk yaşındayken Özlem’e işitme kaybı
tanısı konmuştur. Özlem’in sağ kulağında ortalama 82dB, sol kulağında ise ortalama 75dB
işitme kaybı bulunmaktadır. Özlem iki yıldır bilateral kulak arkası işitme cihazı kullanmaktadır
ve ÖERM’de destek eğitim almaktadır. Aynı zamanda araştırma sürecinde pandemi
kısıtlamalarının sona ermesiyle okul öncesi eğitim kurumundaki eğitimine de yaşadıkları şehir
olan İzmir’de devam etmektedir (Yeşim Hanım ile Görüşme, 12.11.2020).

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verileri; video kayıtları ile yapılan gözlemler, yüz yüze ve uzaktan yarı
yapılandırılmış görüşmeler, ürünler ve araştırma günlüğü yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın
verileri tümevarımsal olarak analiz edilmiştir (DeWalt & DeWalt, 2011; Glesne, 2014;
Merriam, 2009; Weiss, 1995). Araştırmanın inandırıcılığı için toplanan veriler ve analizleri eş
zamanlı olarak araştırma danışmanı ile ve her inandırıcılık toplantısında inandırıcılık komitesi
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ile paylaşılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının isimleri etik ilkeler gereği kod isimlerle
değiştirilmiştir (Guba & Lincoln, 1982; Mertler, 2014; Mills, 2003; Stringer, 2008). Araştırma
sürecinde toplanan veriler ve miktarları Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Çizelge 1. Araştırma Verileri ve Miktarı
Araştırma Verileri

Miktarı

Video Gözlemler

19 adet (Toplam: 36 dk. 43 sn.)

Yarı-yapılandırılmış Görüşmeler

3 adet (30dk. 7sn. - 26dk. 44sn. - 22dk.)

Ürünler

14 Adet

Yansıtmalı Araştırma Günlüğü

77 Sayfa

3. BULGULAR
Araştırmanın sonucunda ailelerin gereksinimleri bütüncül olarak üç tema altında
sunulmuştur. Bunlar; 1) Erken okuma yazma ortamı ve yaşantıların doğası, 2) Annelerin erken
okuryazarlık gelişimine ilişkin algıları ve 3) Ailelerin erken okuryazarlık yaşantılarına ilişkin
gereksinimleridir.
3.1. Erken Okuma Yazma Ortamı ve Yaşantıların Doğası
Erken okuma yazma ortamı ve yaşantıların doğası her ailenin bağlamında çeşitlilik
göstermektedir. Emel Hanım yapılan görüşmede; Melih’in arabalarla ve Legolarla oynamayı
sevdiğini ve bazen körebe, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynadıklarını ifade etmiştir.
Melih’in evde iki veya üç tane kitabının olduğunu ancak sinirlenerek cihazını çıkardığı ve
kitap okumayı istemediği için genellikle çocuğun istediği oyunları oynadıklarını belirtmiştir.
Ayrıca çocuğun kendisine ait bir odasının olmadığını ve evdeki kitapları, defterleri televizyon
ünitesinin altındaki rafta “sakladıklarını” ifade etmiştir.
Yaşadıkları yer küçük olduğu için ve pandemi nedeniyle evden pek fazla çıkamadıklarını,
eskisi kadar dışarıda etkinlik yapamadıklarını anlatmıştır. Ayrıca evde birlikte bazen pankek
hazırladıklarını, Melih’in hazırlanan malzemeleri koyarak kendisine yardım ettiğini
belirtmiştir. Emel Hanım ve Melih’in yaşantılarından toplanan örneklerde; oyuncak arabalarla
ve oyuncak hayvanlarla oyunlarının olduğu, birlikte pankek hazırladıkları, ÖERM’den verilen
etkinlikleri evde birlikte yaptıkları görülmüştür (Emel Hanım ile Görüşmeler, Kasım, 2020Ocak, 2021; Ürünler, Kasım, 2020-Ocak, 2021; Video Gözlemler, Kasım 2020-Ocak, 2021).
Melih’in yaşantısından örnekler Görsel 1’de gösterilmiştir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 387

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Görsel 1. Melih’in Yaşantılarından Örnekler

Yeşim Hanım; Özlem’in ev ortamında okuma yazma materyallerinin, oyuncaklarının, yapbozlarının hikaye ve etkinlik kitaplarının olduğunu ifade etmiştir. Özlem’in istediğinde bu
materyallere kendisinin ulaşabildiğini, evde birlikte yazı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, kitap
okuma, çizgi film izleme, resim ve çizimler yapma yaşantılarının olduğunu belirtmiştir. Yeşim
Hanım ev işlerinde Özlem’in kendisine yardım ettiğini ve çamaşır makinesi, bulaşık makinesi
gibi teknolojik aletleri kullanırken kendisini gözlemlediğini aktarmıştır. Kitap okuma
yaşantıları sorulduğunda ise Yeşim Hanım; ilk aylardan itibaren kitap okumaya başladıklarını,
Özlem’in okunacak kitabı genellikle kendisinin seçtiğini ve aynı kitabın tekrar tekrar
okunmasını istediğini ifade etmiştir. Ayrıca Yeşim Hanım daha önce ev ortamında babasının
da bulunduğu zamanlarda hep birlikte kendi kitaplarını okuduklarını ancak son dönemde
genellikle sabah işe giderken kullandığı toplu taşıma aracında kitap okuduğunu ve Özlem’in bu
yaşantıyı görmediğini belirtmiştir. Sabahları iş yerinde gazeteleri internet üzerinden okuduğunu
ve Özlem’in bilmediğini eklemiştir.
Özlem’in yaşantılarından toplanan örneklerde, çocuğun resim ve çizim yapma yaşantılarının
yoğun olduğu ve ürünlerinin evin duvarında sergilendiği gözlenmiştir. Bu resimlerde Özlem’in
harfleri de kullandığı ve resimde geçen olayların Yeşim Hanım tarafından da yazıyla ifade
edildiği görülmüştür. Ayrıca Özlem’in adının magnetlerle buzdolabının üzerinde yazılı olduğu,
oyuncaklarının ve kitaplarının bulunduğu da izlenmiştir. Annenin nesne isimlerini söyleyerek
Özlem’e sözcüklerin ilk harflerini yazdırdığı çalışmaların yapıldığı ve kitap okuma
yaşantılarının olduğu belirlenmiştir. Ancak yaşantıların doğasındaki etkileşimin yapılandırılmış
ve didaktik özellikler taşıdığı söylenebilir (Araştırma Günlüğü, Kasım 2020; Ürünler, Kasım,
2020; Video Gözlemler, Kasım 2020). Özlem’in ürünlerinden örnekler Görsel 2’de
gösterilmiştir.

Görsel 1. Özlem’in Ürünlerinden Örnekler
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Kadriye Hanım ile yapılan görüşmede ise; Mete’nin kitap okuma ve oyun yaşantılarının
olduğu öğrenilmiştir. Kadriye Hanım; Mete’nin 30’dan fazla kitabının bulunduğunu,
internetten aldıkları kitapları kendisinin seçtiğini ve kitapçıdan aldıklarında Mete ile birlikte
seçtiklerini belirtmiştir. Kadriye Hanım kitapların resimlerine birlikte baktıklarını ve aynı
kitaba tekrar baktıklarında Mete’nin kendisini daha fazla yönlendirdiğini ifade etmiştir. Kadriye
Hanım günü birlikte geçirdiklerini, akşam saatinden sonra ise Mete’nin babasıyla körebe ve
kamyona yük yükleme oyunu oynadıklarını aktarmıştır. Aynı zamanda Mete’nin çizgi film
izleme ve alışveriş yapma yaşantılarının olduğunu, alışveriş yaptıklarında sevdiği yiyecekleri
kendisinin alabildiğini belirtmiştir.
Mete’nin yaşantı örneklerine ilişkin toplanan verilerde; babasıyla oyun yaşantılarının
olduğu, annesinin yiyecek hazırlama yaşantılarını izlediği ve oyun oynadığı görülmüştür.
Ayrıca Kadriye Hanım’ın Mete için boyama etkinlikleri hazırladığı, kitaplarla yaşantılarının
olduğu ve bazen kendisinden iki ve üç yaş büyük yeğenleriyle de zaman geçirdiği belirlenmiştir.
Mete’nin genellikle yeğenleri ile bir araya geldiklerinde Youtube kanalındaki bir müzik
öğretmeninin hazırladığı şarkıları birlikte dinleyerek dans ettikleri ve müzik aleti çaldıkları
yaşantılarının da bulunduğu izlenmiştir (Araştırma Günlüğü, Şubat, 2021; Kadriye Hanım ile
Görüşme, 16.02.2021; Ürünler, Şubat 2021; Video Gözlemler, Şubat, 2021). Mete’nin yaşantı
örnekleri Görsel 3’te gösterilmiştir.

Görsel 3. Mete’nin Yaşantılarından Örnekler
3.2. Annelerin Erken Okuryazarlık Gelişimine İlişkin Algıları
Katılımcı annelerden ikisinin okuma yazma gelişiminin erken dönemde gelişimine ilişkin
algıları benzerlik göstermektedir. Yeşim Hanım, çocuğunun okuma yazma materyallerine
istediğinde ulaşabildiğini ancak yaşantılarının uygun olup olmadığını bilmediğini ifade
etmiştir. Okuma yazmanın okul öncesi dönemde gelişmesi ile ilgili yaklaşımın doğru olup
olmadığı konusunda endişelerinin olduğunu ancak pandemi döneminde çocuğuna harfleri
öğretmeye başladığını belirtmiştir. Emel Hanım kendisinin okuma yazma öğrenme sürecinden
örnekler vererek, çizgilerden harflere doğru ailenin de desteğiyle okuma yazma gelişiminin
olacağını vurgulamıştır.
Kadriye Hanım ise çocukların “okuma yazma kapasitelerinin” okul öncesi dönemde
başladığını düşündüğünü ve okula gitmeden önce ismini okuyup yazmayı bilen birçok çocuk
görebildiğimizi ifade etmiştir. Ayrıca Kadriye Hanım, çocuğunun işitsel ve görsel belleğinin
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iyi olduğunu ve “üzerine düştüklerinde” okuma yazmayı okul öncesi dönemde edinebileceğini
belirtmiştir. Öte yandan çocuğuyla birlikte kitap okuma ve oyun yaşantılarının var olduğunu
ancak erken dönemdeki yaşantıları için araştırmacıdan geri bildirimler beklediğini eklemiştir.
3.3. Ailelerin Erken Okuryazarlık Yaşantılarına İlişkin Gereksinimleri
Ailelerin erken okuryazarlık yaşantılarının desteklenmesinde ortak gereksinimleri; erken
okuryazarlık kavramı ve kapsamı, zengin okuma yazma ortamının özellikleri, erken
okuryazarlık yaşantıları ve becerileri, çocuğa uygun kitap seçme ve basit uyarlamalar yapma,
kitaplarla yaşantılarda kullanılan etkileşim stratejilerinin desteklenmesi, erken okuryazarlık
becerileri ve ailenin erken okuryazarlık gelişimindeki rolü ve aile okuryazarlığının farkındalığı
olarak belirlenmiştir. Ailelerin ortak gereksinimlerine ek olarak ortak inançlarının ise işitme
kaybının okuma yazma gelişiminde herhangi bir güçlük yaşatmayacağı olduğu görülmüştür.
Ortak gereksinimlerin yanı sıra; ailelerin ev ortamlarının ve yaşantılarının özelliklerine,
bireysel farklılıklarına göre gereksinimleri de bulunmaktadır. Bu bireysel gereksinimler her
ailenin mevcut yaşantıları ile birlikte aktarılmak üzere Çizelge 2’de sunulmuştur.
Çizelge 2. Ailelerin Mevcut Yaşantıları ve Bireysel Gereksinimleri
Mevcut Durum

Bireysel Gereksinimler

Melih ve Annesi Emel Hanım
•

Ev ortamında oyunlar, ÖERM ödevleri,
yiyecek hazırlama yaşantıları ve
boyama yaşantısı öne çıkmaktadır.
• Anne oyunlarda, hayvanat bahçesi
yapma, arabalarla oynama ve bowling
oyunları olduğunu ifade etmektedir.
• Teknolojik
aletlerle
yaşantıları
sınırlıdır, annesi çocuğun bazen çizgi
film izlediğini belirtmektedir. Anne
kitap
okuma yaşantısının
yeni
başladığından söz etmektedir.
• Melih’in
2-3
hikaye
kitabı
bulunmaktadır. Annesi kitapları Melih
ile birlikte seçtiklerini ifade etmektedir.
Kitaplar çocuğun ulaşabileceği bir
yerde tutulmaktadır.
• Yaşantılara genellikle anne eşlik
etmektedir.
• Annenin okuma yaşantısı olmadığı
öğrenilmiştir.
Özlem ve Annesi Yeşim Hanım
•

•
•

Ev
ortamında
okuma
yazma
materyalleri, oyuncakları, hikaye ve
etkinlik kitapları (kavram, kodlama),
dergiler (MinikaGO) ve yap-bozlar
bulunmaktadır.
Özlem kitaplarına ve oyuncaklarına
kendisi ulaşabilmektedir.
Okuma yazma yaşantılarında anne ile
çalışmalar, yap-boz yapma, kitap
okuma, çizgi film izleme, resim ve
çizimler yapma, pişirme yaşantıları öne
çıkmaktadır.
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1. Melih’in okuma yazma ortamının desteklenmesi
➢ Kitap sağlanması
➢ Defter,
kağıt
boya
kalemlerinin
çeşitlendirilmesi
➢ Oyuncakların çeşitlendirilmesi ve kutu
oyunları önerilmesi
➢ Ürünlerinin sergilenmesi ve yazılı çevrenin
artırılması
2. Anne için okuma önerileri sunulması.
3. Melih’in mevcut yaşantılarının geliştirilmesi
➢ Oyunların çeşitlendirilmesi ve oyun
etkileşimlerinin desteklenmesi.
➢ Kitaplarla yaşantıların artırılması ve
etkileşimlerin desteklenmesi
➢ Yiyecek hazırlama yaşantısının geliştirilmesi

1. Özlem’in erken okuryazarlık yaşantılarının
çeşitlendirilmesi
➢ Takvimle yaşantılar
➢ Tekerlemeler ve bilmeceler
➢ Kutu oyunları önerme
➢ Alışveriş yaşantılarında yazılı çevrenin fark
ettirilmesi
➢ Yiyecek hazırlama yaşantılarına yazılı çevre
ve ürün eklenmesi
➢ Teknolojik aletlerle yaşantılarda yazının
öneminin fark ettirilmesi
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•
•

•

Annesi teknolojik aletlerle (çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi, tabletle
yaşantıları olduğunu ifade etmektedir.
Kitap okuma yaşantısı genellikle
yatmadan önce gerçekleşmektedir.
Anne ilk aylardan itibaren kitap
okumaya başladığını belirtmektedir.
Okunacak kitabı genellikle Özlem
seçmektedir. Annesi aynı kitapların
tekrar okunmasını sevdiğini ifade
etmektedir.

2. Özlem’in çeşitli erken okuryazarlık yaşantılarındaki
etkileşimin desteklenmesi
➢ Annenin etkileşimdeki didaktik özelliklerini
azaltma, söyleşi eşi olmasını destekleme
➢ Harfleri yazdırmanın yerine sesbilgisel
farkındalığa ve harf sembollerini tanımaya
yöneltme
3. Erken okuryazarlık yaşantılarındaki ilişkinin
artırılması
➢ Kitaplar ve şarkı yaşantılarını ilişkilendirme
➢ Kitaplarla oyunların ilişkisini artırma
4. Aile okuryazarlığının canlandırılması

Mete ve Annesi Kadriye Hanım
•
•
•
•
•

Ev ortamında yaklaşık 30 adet kitap
bulunmaktadır ve anne ile okuma
yaşantıları gerçekleşmektedir.
Baba ile oyuncaklarla oyun etkileşimi
olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca körebe
oyunu oynadıklarını anne aktarmıştır.
Çizgi film izleme ve birlikte alışveriş
yaşantıları
vardır.
Etkileşimler
sınırlıdır.
Resim ve çizim yapma yaşantıları
annenin
hazırladığı
etkinliklerle
gerçekleşmektedir.
Mete annesini yiyecek hazırlarken
izlemektedir. Yazılı etkileşim yer
almamaktadır ve sözlü etkileşim
sınırlıdır.

1.Mete’nin mevcut okuma yazma yaşantılarının
desteklenmesi
➢ Kitap okuma yaşantılarının rutin hale gelmesinin
sağlanması
➢
Oyun
yaşantılarının
ve
etkileşimlerin
desteklenmesi
➢ Annenin okuma yaşantılarında kullanabileceği
stratejilerin desteklenmesi
2.
Mete’nin
okuma
yazma
yaşantılarının
çeşitlendirilmesi
➢ Ev ortamındaki ve yakın çevredeki okuma yazma
fırsatlarının fark ettirilmesi
➢ Yazılı çevrenin öneminin vurgulanması
3. Okuma yazma yaşantıları arasındaki ilişkinin
artırılması
➢ Okuma yazma yaşantıları arasındaki ilişkinin fark
ettirilmesi
4. Anne için okuma önerileri sunulması ve aile
okuryazarlığının öneminin fark ettirilmesi

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Erken okuryazarlığı desteklemede, ailelere ve çocuklara yönelik nitelikli ve uygulanabilecek
öneriler sunulmasının ve ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Aynı zamanda çocuklara uygun kitaplar sağlamak, kitap okuma yaşantılarını
desteklemek, çocuğun gelişimine ilişkin bilgiler vermek ailelerin ihtiyaçları arasında yer
almaktadır (Weigel & Martin, 2006). Baralt ve meslektaşları (2022), ailelerin ev ortamındaki
kitap sayılarının sınırlı olduğunu ve evinde daha fazla kitap bulunan ailelerin erken
okuryazarlık programına katılan aileler olduğunu belirtmektedirler (Baralt vd., 2022). Bu
araştırmada ailelerin ortak gereksinimlerinde; erken okuryazarlık kavramı ve okuma yazma
ortamının özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olma, erken okuma yazma yaşantılarının
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desteklenmesi, çocuğa uygun kitap sağlanması ve etkileşimin artırılması yönündeki bulgular
alanyazındaki gereksinimlerle örtüşmektedir.
Annelerin okuma yazmaya ilişkin görüşlerinin ise öğretimi vurgulayan “okumaya hazırlık”
görüşüyle benzerlik gösterdiği ifade edilebilir (Morphett & Washburne, 1931). Ancak okumaya
hazırlık görüşü yazının öğrenilmesinin okumadan sonra gelişeceğini savunmaktadır. Bu
noktada okuma ve yazmanın birlikte gelişimi ile ilgili düşüncelerinin de var olduğu belirtilebilir
(Clay, 2015). Annelerin çizgi çalışmaları ile birlikte harflerin yazımı ile okuma yazmanın
gelişeceğine ilişkin görüşlerinin, öğretmenlerin erken okuryazarlık gelişimine ilişkin
bilgilerinin sınırlılığı ile benzerlik gösterdiği söylenebilir (Atlar & Uzuner, 2019; Bakkaloğlu
vd., 2018). Dolayısıyla eğitim ortamlarında aileleri yönlendiren öğretmenlerin bakış açılarının,
ailelerin okuryazarlık gelişimine ilişkin görüşlerini şekillendirdiği düşünülebilir. İşitme kayıplı
çocukların ailelerinin katıldığı çalışmalar ise; ailelerin erken okuryazarlığa ilişkin algılarının
geliştirilmesinin, etkileşimli okuma stratejilerini kullanma konusunda desteklenmesinin,
okuma ve yazma etkinliklerine katılımın artmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda ailelerin ortak ve bireysel gereksinimleri alanyazındaki bu ihtiyaçlarla benzerlik
gösterdiği belirtilebilir (Aram, Most & Mayafit, 2006; Bergeron, 2013; Desjardin vd., 2014;
Desjardin vd., 2017).
Türkiye’de işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin erken okuma yazma yaşantılarını bu
çalışmada belirlenen adımlarla destekleyen farklı bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak erken
okuryazarlık gelişimi, ailelerin çocuklarıyla doğumdan itibaren kurdukları etkileşimlerle ve
çocuğun mevcut potansiyeli doğrultusunda ortaya çıkan becerilerle şekillenmektedir (Ghoting
& Martin-Diaz, 2006; Sulzby & Teale, 1987; Whitehurst ve Lonigan, 1998). Dolayısıyla; işitme
kayıplı çocukların aileleriyle erken dönemde gerçekleştirilen araştırmalardaki gereksinimlerin,
bu araştırmada belirlenen gereksinimler bağlamında ele alınmasının anlamlı olacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda aile eğitimi uygulamalarında; işitme kayıplı çocuğu olan
annelerin yaşantıların çeşitlendirilmesi ve etkileşim stratejileri konusunda desteklenmeye
ihtiyaç duymaları, erken okuryazarlık yaşantılarının gelişimine ilişkin gereksinimlerle
örtüşmektedir. Mevcut okuma yazma yaşantılarının çeşitliliği, okuma yazma ortamının
özellikleri ve bu duruma bağlı olarak ailelerin bireysel gereksinimleri farklılıklar
göstermektedir. Aile okuryazarlığına ilişkin bireysel farklılıkların ötesinde tüm annelerin ortak
gereksinimlerinden birinin, aile okuryazarlığının öneminin fark ettirilmesi ve canlandırılması
olduğu görülmüştür. Anneler hem çocukları ile kitap okuma yaşantılarının rutin olmamasını
hem de kendi okuma yaşantılarının azalmasını günlük iş yoğunluğu ile ilişkilendirmektedirler
(Baralt vd., 2022).
Yetişkin öğrenmesinde, bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bir yapı inşa edilmesinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır (Merriam & Bierema, 2013). Aynı zamanda bireylerin
kazandıkları deneyimlerin öğrenmenin kaynağını oluşturduğu bilinmektedir (Knowles, Holton
& Swanson, 2005). Bu nedenle; erken okuryazarlık gelişiminin aileyi güçlendirme yoluyla
desteklenmesine ilişkin ilk adımın, ailenin mevcut yaşantılarını ve gereksinimlerini belirlemek
olduğu ifade edilebilir.
Bu bağlamda; işitme kayıplı çocukların bireysel farklılıklarının, ailelerin ihtiyaçlarındaki
olası farklılıkların anlaşılmasına, süreç boyunca yaşanacak sorunların ailelerle etkileşimli
olarak çözülebilmesine, erken okuryazarlık gelişimi odağında içeriklerin düzenlenmesine ve
uygulamalı araştırmaların tasarlanmasına ihtiyaç olduğu vurgulanabilir.
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ÖZET
Bu bildirinin amacı, Türkiye’de şair ve düşünce adamı kimliğiyle öne çıkmış Nuri
Pakdil’in yazılarında izlenebilecek ana temalardan birisi olarak anti-kolonyalist söylemi ve
ekseriyetle bu söylem çerçevesinde alımlanan Afrika’yı merkeze alarak bir yorum denemesine
girişmektir. Bu kapsamda Nuri Pakdil’in, yayımlanan ilk eseri olan Batı Notları üzerine
eğilinmiştir. Böylece Nuri Pakdil’in eserde ortaya koyduğu “söylem” çözümlenmeye
çalışılmıştır.
Anti-kolonyalizm söyleminin yükselişini anlayabilmek için öncelikle kolonyalizmin
mahiyet ve muhtevası üzerinde durmak gerekmektedir. Anti-kolonyalizm, II. Dünya Savaşı
sonrasında yoğun olarak gündeme gelmiştir. Anti-kolonyalist söylem, güçlü bir biçimde
vurgulanan biz-onlar ayrımı üzerine inşa olunmuştur. Sömürgeciler ile sömürülenler arasındaki
ilişkilerin çözümlenmesi, anti-kolonyalizm söylemin ana gündemidir. Modernite, ırkçılık ve
Avrupamerkezcilik eleştirileriyle dikkat çeken anti-kolonyalist yazarlar; Frantz Fanon, Albert
Memmi ve Aime Cesaire’nin eserleri çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu
çalışmada, kolonyalizm ile kendisine bir tepki olarak gelişen anti-kolonyalizmi bugüne kadar
ele alınmamış yönleri, çok yönlü ilişkisellikleri çerçevesinde incelemeye ve Nuri Pakdil’in Batı
Notları başlıklı eserinin satır aralarında okunabilecek anti-kolonyalist söylemi eleştirel bir dille
değerlendirmeye giriştim. Böylelikle, Cumhuriyet dönemi İslamcı düşüncesi içerisinde özgün
bir yere sahip olan ancak, genellikle edebi yönüne yoğunlaşılmış ve sınırlı sayıda akademik
çalışmaya konu olmuş bir isim olarak Nuri Pakdil’in düşüncelerini teorik bir bağlam içerisinde
ele alarak yorumlamaya çalıştım. Nuri Pakdil’in 1972 yılında yayımladığı ve Avrupa seyahati
izlenimlerinden hareketle kaleme aldığı bir metin olan Batı Notları yazarın erken dönem
yapıtlarındandır.

Anahtar Kelimeler: Nuri
Avrupamerkezcilik, Afrika.

Pakdil,

kolonyalizm,

anti-kolonyalizm,

dekolonizasyon,

ANTI-COLONIALIST DISCOURCE AND AFRICA AT NURİ PAKDİL
ABSTRACT
The aim of this paper to an interpretation attempt by centering the anti-colonialist
discourse, Africa, whichis generally, as one the main themes that can be followed in the writings
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of Nuri Pakdil. In the context, “Batı Notları” Pakdil’s early works were examined. Thus, the
“discourse” put forward by Nuri Pakdil was tried to be analyzed. Anti colonialist discourse, is
built on the strongly emphasized distinction between the colonizer and colonized is the main
problem. Anti-colonial writers who draw attention with their criticism of modernity, racism
and Eurocentricsm. I tried to interpret Nuri Pakdil’a thoughts in a theoretical context. Nuri
Pakdil’s Works occupy is an important place in 20.th century İslamist thought in Turkey.

Keywords: Nuri Pakdil, colonization, anti-colonialism, decolonization, Eurocentrism, Africa.

NURİ PAKDİL’DE
ANTİ-KOLONYALİST SÖYLEM VE AFRİKA

GİRİŞ
Nuri Pakdil Türkiye’de şair ve düşünce adamı kimliğiyle öne çıkmış bir isimdir. Bu
bildiride Pakdil’in yazılarında izlenebilecek ana temalardan birisi olarak anti-kolonyalist
söylemi incelemek ve ekseriyetle bu söylem çerçevesinde alımlanan Afrika’yı merkeze alarak
bir yorum denemesine girişmeyi amaçlıyorum. Böylece Nuri Pakdil’in ortaya koyduğu
“söylem” çözümlenmeye çalışılmıştır.
Anti-kolonyalizm, II. Dünya Savaşı sonrasında yoğun olarak gündeme gelmiştir.
Modernite, ırkçılık ve Avrupamerkezcilik eleştirileriyle dikkat çeken anti-kolonyalist yazarlar;
Frantz Fanon, Albert Memmi ve Aime Cesaire’nin eserleri çok sayıda akademik çalışmaya
konu olmuştur. Bu çalışmada, kolonyalizm ile kendisine bir tepki olarak gelişen antikolonyalizmi bugüne kadar ele alınmamış yönleri, çok yönlü ilişkisellikleri çerçevesinde
incelemeye ve Nuri Pakdil’in Batı Notları’nın satır aralarında okunabilecek anti-kolonyalist
söylemi eleştirel bir dille değerlendirmeye giriştim. Böylelikle, Cumhuriyet dönemi İslamcı
düşüncesi içerisinde özgün bir yere sahip olan ancak, genellikle edebi yönüne yoğunlaşılmış ve
sınırlı sayıda akademik çalışmaya konu olmuş bir isim olarak Nuri Pakdil’in düşüncelerini
teorik bir bağlam içerisinde ele alarak yorumlamaya çalıştım.
Nuri Pakdil’in 1972 yılında yayımladığı ve Avrupa seyahati izlenimlerinden hareketle
kaleme aldığı bir metin olan Batı Notları yazarın yayımlanan ilk eseridir. Nuri Pakdil, 19691984 yılları arasında Edebiyat Dergisi’ni çıkarmıştır. Ali Emre’ye göre; Edebiyat Dergisi’nin
temelde Sezai Karakoç’un çeşitli boyutlarıyla ortaya koymaya çalıştığı “İslam medeniyetinin
yeniden dirilişi” tezine bağlı kalmıştır. (Bedir,2020,171)
Edebiyat Dergisi’nin çıkışında, Pakdil’in İstanbul’da öğrencilik yıllarında 1960 yılında
Fethi Gemuhluoğlu ile tanışması etkili olmuştur. Fethi Gemuhluoğlu 5 Ocak 1965 tarihinde
Almanya Passau’dan Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç’a harfi harfine aynısını yazdığı
mektubunda; “Sen ve Sezai Karakoç nam kişi, gençlerin önünde olmak için
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yaratılmışsınız…Sen ve Sezai ayrı bir dergi yapınız. Ayrı bir açıdan koşuya çıkınız. Sizler
büyük koşuların ve uçsuz bucaksız mesafelerin çocuklarısınız.” demektedir. (Bedir,2020,52)

Anti-Kolonyalizm Söyleminin Yükselişi
Anti-kolonyalizm söyleminin yükselişini anlayabilmek için öncelikle kolonyalizmin
mahiyet ve muhtevası üzerinde durmak yerinde olacaktır. Kolonyalizm insanlık tarihi boyunca
izlenebilecek bir olgu olmakta birlikte özellikle modern döneme damgasını vurmuştur.
Kolonyalizm temelde başka insanların topraklarıyla mallarının ele geçirilmesi ve denetlenmesi
anlamına gelmektedir. (Loombia, 2000,19) Ancak burada yapılan tanımın modern
kolonyalizmden çok klasik kolonyalizmi içerdiğini belirtmek gerekmektedir. Literatürde
kolonyal dönem olarak isimlendirilen tarihsel aralık, Amerikan kıtasının İspanyollar tarafından
“keşfi” (1492) ile İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği (1945) dönemi kapsar. Kolonyal dönem
içerisinde 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısı, yeryüzünün büyük bir bölümünün Avrupalı
güçler tarafından sömürgeleştirildiği dönem olarak önceki tecrübelerden farklılaşır. Bu yönüyle
1815-1914 yılları arasında Avrupa ülkelerinin doğrudan tahakküm altında tuttukları alan dünya
yüzölçümünün %35 inden %85 ine yükseldiğini ifade etmek gerekir. (Said,1998,65)
Modern kolonyalizmin mümeyyiz vasfı ise; sadece “toprak ve malların” sömürülmesi
değil “hâkim bir yabancı gücün kendi ekonomik ve politik çıkarına uyacak şekilde bir yerin
hukuk, eğitim, ticaret sistemlerinin yeniden düzenlemesidir.” (Yetişkin,2010,15)Modern
kolonyalizmin gelişiminin kapitalizm ve sanayileşme ile yakın bir ilişkisi vardır. Aynı zamanda
modern kolonyalizmde “tahakküm” temelli bir özne-nesne ilişkisi göze çarpar. Bu manada
modern kolonyalizmin hem ekonomik ve siyasal hem de kültürel ve epistemik boyutları ele
alınmadan anlaşılması mümkün değildir. Anti-kolonyalizm söylemi, söz konusu çok boyutlu
yapının tesiriyle ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası şartlarda, Avrupa’nın dünya sistemi
içerisindeki konumunun ve Avrupa-merkezci yaklaşımların tartışıldığı bir dönemde ortaya
çıkmıştır. Dekolonizasyon ve siyasal bağımsızlık tartışmaları dönemin ruhunu yansıtması
açısından önemlidir. Peki dekolonizasyon nedir?;
“Kolonyal dönem siyasal manada İkinci Dünya Savaşı’nın ardından (1945)
sömürgesizleştirme hareketlerinin başlamasıyla sona ermiştir. Hindistan’ın 1947’de
İngiltere’den bağımsızlığını kazanması Avrupa’nın sömürgesizleşmesi sürecini başlatmıştır.
Avrupalı ülkelerinin sömürgesizleşmesi (dekolonizasyonu) on yıllar içerisinde (1945-1997)
gerçekleşmiştir. Dekolonizasyon kavramı, bir devlet, halk ve kurumları üzerindeki
sömürgecilik faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve özgürleşme süreciyle ilişkilidir.
Dekolonizasyon, ilgili literatürde İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilerden kazanılan
siyasal bağımsızlığa işaret etmekle birlikte tek boyutlu olarak ele alınmaması gereken,
ekonomik, kültürel ve fazla vurgulanmayan “epistemik” boyutları da olan bir kavramdır.”
(Şahin,2021,10-11)
Bu noktada “söylem” üzerine eğilmem gerekiyor. Edibe Sözen’in işaret ettiği gibi;
“…Söylemler, hiçbir zaman ve hiçbir yerde tarafsız değildir; onlar sübjektivitenin birer
ürünüdür; saf söylem/ler yoktur. Söylemler dilin, objektif/ nesnel durumlarını açıklamaz; onlar
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sosyal hayatın verileridir.” “…söylem terimi, bireysel bir faaliyet veya durumsal değişkenlerin
yansımasından ziyade, dilin bir sosyal pratik olarak kullanılmasını tanımlar…”
(Sözen,2017,25,37) Bu makalenin teorik çerçevesinin oluşturulmasında önemli bir yerde duran
anti-kolonyalizm söylemi ise; trikontinental olarak adlandırılan Afrika, Asya ve Latin Amerika
ülkelerinden yükselen bir itiraz olarak modernite, kapitalizm ve sanayileşme eleştirisini de
içerisinde barındırır. Anti-kolonyalizm söylemi; kolonyalizme, ırkçılığa, Avrupa-merkezciliğe
ve bunların üzerinde yükseldiği mirasa yönelik bir eleştiri olarak gelişmiştir.
Mollaer’e göre; “Modern tarihin en büyük ironilerinden birisi, karanlık Afrika söylemini
söylemleştiren Hegel’in sömürgecilikten kurtuluş mücadelesinde devrimci bir filozofa
dönüşmesidir. Gerçekten Hegelci fenomenolojinin payı hesaba katılmadan anti-kolonyalizmin
teorik ve pratik birikiminin anlaşılması imkânsızdır. Fenomenoloji anti- kolonyalizm
söyleminin elinde politik bir aygıta dönüştürülmüştür. Anti-kolonyalizm öncüleri için tarih
felsefesi derslerinde Afrika’yı tarihin karanlığına gömen Hegel değil, “yabancılaşma”ya karşı
özgürlüğün, “şeyleşme”ye karşı insanlaşmanın fenomenolojisini yapan bir filozof vardı…”
(Mollaer,2021,22,23)
Anti-kolonyalizmin en önemli temsilcileri Frantz Fanon, Aime Cesaire ve Albert
Memmi’dir. Aime Cesaire’nin Sömürgecilik Üzerine Söylev (1950), Siyah Deri Beyaz
Maskeler (1952) ile Yeryüzünün Lanetlileri (1961) ve Albet Memmi’nin Sömürgecinin Portresi
Sömürgeleştirilenin Portresi (1957) eserleri anti-kolonyalizmin temellerini oluşturur. Bu üç
isim de Frankofon dünyadan gelmiş ve anti-kolonyalizm söyleminin merkezine Afrika’yı
yerleştirmişlerdir. Bu isimlerden Aime Cesaire, ‘‘kolonyalizmin özneyi yalnızca sömürmekle
kalmayıp aynı zamanda insanlıktan çıkarıp nesneleştirdiğini, bu yönüyle kolonileştirenleri de
alçalttığını’’ savunmaktadır. (Cesaire, 2015,83)
Sömürgecinin Portresi Sömürgeleştirilenin Portresi isimli eseriyle tanınan Albert
Memmi ise eserinin 1966 yılı baskısına yazdığı önsözde; “…Aşikar sömürge halklarıCezayirliler, Faslılar, Afrikalı siyahlar- ardından başka şekillerde boyun eğdirilmiş öteki
halklar- Güney Amerikalılar ve Amerikalı Siyahlar- da kitabı tanıdı, benimsedi ve kullandı.”
demektedir. (Memmi, 2021,38) Gerçekten de anti-kolonyalizm söylemi “üçüncü dünyada”
gelişen milliyetçi, sosyalist ve İslamcı siyasal hareketlerin ana motiflerinden birisi olmuştur.
İslamcılık akımının farklı coğrafyalardaki yansımalarına bakıldığında geçmişten günümüze
kolonyalizm eleştirisini içeren bir söyleme sahip olduğu görülecektir. İslam dünyasının büyük
bir kısmının farklı düzeylerde sömürgecilerin tahakkümü altına girdiği düşünüldüğünde bu
durumu doğal karşılamak gerekir. Frantz Fanon Yeryüzünün Lanetlileri isimli meşhur eserinde;
“…Arap topraklarının büyük kısmının sömürge tahakkümüne girdiğini biliyoruz.
Sömürgecilik, bu bölgelerde, yerli nüfusun kafasına, sömürgecilikten önce tarihlerinin
barbarlık tarihiyle aynı olduğu düşüncesini kazımak için aynı taktikleri kullandı. Ulusal
kurtuluş mücadelesi yaygın olarak İslam'ın uyanışı diye bilinen kültürel bir olguya bağlandı.”
(Fanon,208) demekte ve sarih bir durum tespiti yapmaktadır. Tunuslu bir Yahudi olan Memmi
ise Müslümanların durumu için hazin ama gerçeğe son derece mutabık bir yorum yapmaktadır;
“…sömürge toplumunun temelinde yer alan bu küçük zorbalar piramidi (pyramide de
tyranneaux) içinde Müslüman hemşerilerimizden bir derece üstte bulunuyorduk.
Ayrıcalıklarımız gülünç denecek kadar azdı, ama gurur duymamıza ve piramidin tabanını
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oluşturan Müslüman kitlenin bir parçası olmamayı umut etmemize yetiyordu…” (Memmi,
2021,41)
Memmi Kültürel Amnezi başlığı altında; “Sömürgeleştirilen, belleğini adım adım yitirmeye
mahkûm olmuştur adeta.” demektedir. İslam dünyasında kolonyalizmle birlikte yaşanan süreç
bir bellek yitimi olarak tezahür etmiştir.

Nuri Pakdil’de Anti-Kolonyalist Söylem
Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirmiştir. İlk dönem eserlerini 1972-1984 arasında, ikinci dönem eserlerini 19972005 arasında vermiştir. Pakdil, 1969-1984 yılları arasında çıkarmış olduğu Edebiyat dergisi
ile Soğuk Savaş dönemi şartlarının gündemi belirlediği bir zeminde etkili olmuştur. Bu dönem,
genelde postkolonyal dünyada ve özelde İslam dünyasında siyasal bağımsızlık ve
dekolonizasyon tartışmalarının yürütüldüğü bir dönemdir. Bu itibarla Pakdil’in yazılarında
önceki nesillerden farklılaşan yeni bir dil ve üslup, politik gündemlerinde ise bağımsızlık ve
birlik arayışı göze çarpmaktadır.
Peki anti-kolonyalist söylem Pakdil’in yazılarında hangi düzey ve şekillerde tezahür
etmektedir? Bu makalenin cevap aradığı soruların belki de en önemlisidir. Bu soruya cevap
ararken yazarın anti-kolonyalist tavrının en belirgin biçimde tezahür ettiği Batı Notları eserine
yoğunlaştım. 1972’de yayımlanan Batı Notları, Pakdil’in Avrupa’nın önemli şehirlerine; Paris,
Frankfurt, Brüksel ve Roma’ya yaptığı gezide aldığı notlardan oluşuyor. Akif Emre’ye göre
Batı Notları Nuri Pakdil’in Batı medeniyetinin şehirleri üzerinden semiyolojik bir
hesaplaşmaya girdiği metinlerin başında gelir. (Emre,2020,81)
Anti-kolonyalist söylem, güçlü bir biçimde vurgulanan biz-onlar ayrımı üzerine inşa
olunmuştur. Sömürgeciler ile sömürülenler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi, antikolonyalizm söylemin ana gündemidir. Bu meyanda Avrupa, kolonyalizmin “merkezi” olarak
eleştiriye tabi tutulur. Fanon’a göre; “Avrupa “harfiyen Üçüncü Dünya’nın yaratımıdır”;
Avrupa yüzeyinde görülen “bereketin” altında, kolonilerden akan maddi zenginlik ve emek
“zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sarı ırkların alın teri ve cesetleri” yatmaktadır.” Sözünü
ettiğim, biz-onlar ayrımı Batı Notları’nın başlangıcından itibaren göze çarpar ve antikolonyalizmin önemli başlıklarından birisi olan “taklit” (mimicry) meselesi gündeme gelir;
…Uzun yıllardır uygarlığımızı bırakıp, nasıl olursa olsun ne olursa olsun Batılılara
benzemeye çalışıyoruz. Onların sözlerini tutmadan onların kurumlarını almadan, onların
yasalarını uygulamadan, sorunlarımızı çözemeyeceğimiz kanısına varmışız. Nasıl
düşünüyorlarsa bizde öyle düşüneceğiz; düşüncenin en iyisini onlar bilir çünkü ! Avrupalılar
birer örnektirler önümüzde ! Öyküneceğiz onlara ! Batılılaşmak dediğimiz yabancılaşma böyle
başlamadı mı ? (Batı Notları,12)
Nuri Pakdil kendisini “Müslüman devrimci” olarak görmektedir. Devrimcilik sosyalist
literatürden tevarüs edilen bir kavramdır. Kolonyalizmin (müstemlekecilik), kapitalizm ile
ilişkisi göz önüne alındığında, postkolonyal dünyada bağımsızlık hareketlerinin ve
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dekolonizasyon çabalarının sosyalizm ile paralelliği ortaya çıkacaktır. Bu şekilde antikolonyalizm söyleminin “devrimci” vurguları daha anlaşılır olacaktır.
İslam dünyası gerek medeni gerekse de tarihsel ve coğrafi olarak kolonyalizmin
doğrudan hedefinde yer aldığı için, Müslüman dünyada anti-kolonyalizm karşıtı isimlerin
kendilerini tanımlarken “devrimci” kavramını tercih etmeleri sıklıkla rastlanan bir durumdur.
Söz gelimi Olivier Roy’a göre; İslamcılık, postkolonyal dünyada milliyetçilik ve sosyalizmin
“bayrağını” devralmıştır. (Roy,2020,21) Bununla birlikte, Türkiye’de Soğuk Savaş döneminde
anti-komünizmin belirleyici bir tema olduğu unutulmamalıdır. Ulus devleti inşası sürecinde
“kurucu öteki” haline getirilen İslami düşünce içerisinde de bu tema öne çıkmıştır. Bu yönüyle
“devrimci” kavramının kullanılması Türkiye örneğinde sık rastlanılan bir durum değildir. Peki
Nuri Pakdil’in bu söylemini nasıl anlamdırabiliriz? İslamcı düşünce, erken Cumhuriyet
döneminden 1970’lere kadar uzanan süreçte “savunmacı bir tutum takınmaya, kendisini açık
ve net bir biçimde ifade etme imkanlarının ortadan kalkmasından dolayı 1960’ların sonuna
kadar kültürel muhafazakarlık görünümünde ve “sağcı düşünce” içerisinde konumlandırmasına
sebep olmuştur.” (Şahin,2021,56) Esasında Nuri Pakdil’in söylemi kendisinden önceki
nesillerle bir ayrışma olarak okunabilir.
Pakdil’in, vefatına yakın dönemde verdiği son röportajında şu ifadeleri kullanmıştır;
“Biz edebiyatı sadece güzel söz üretme eylemi olarak görmedik, görmüyoruz. Edebiyat
bir duruş, bir tutum, bir karşı koyuş, bir muhalefet aracıdır. Edebiyat Dergisi de emek
sömürücülerine, kara siyasaya karşı bir duruş sergilemiştir. Biz yerli düşünceyi, dinimizin ebedi
ilkelerini yeni Türkçe ile insanımıza sunarak ve İslam’ın öğretisel, tarihsel, evrensel
özgürlükçü, ilerici, özünü, yeni kavramlarla, yeni kelimelerle ifade ederek bu oyunu bozduk.
(Makas Dergisi, 35)
Yukarıdaki pasajda yerli düşünce, emek sömürülerine, kara siyasaya karşı duruş
kavramları dikkat çekmektedir. Pakdil hayatı boyunca, yabancılaş(tır)ma olarak yorumladığı
Batıcılığa karşı “yerli düşünce” olarak adlandırdırdığı İslamcı bir dünya görüşüne sahiptir.
Peki “yerli düşünce” nedir? Pakdil’e göre;
Türkiye’nin bin yılı aşkın süredir oluşturduğu tarih birikimi vardır…Uygarlığımızın özündeki
inanç -ki buna “yerli düşünce diyoruz-, Türk halkının gönlünde canlı yeni ve hiç bozulmamış
biçimde duruyor. (Batı Notları,46) Pakdil’in yerli düşüncesinde Türkiye’nin Afrika ile
kurabileceği ilişki ve bağlar önemli bir yer tutmaktadır.

Nuri Pakdil’in Afrika’sı
Anti-kolonyalist söylemde Afrika, önemli bir yerde durmaktadır. Bu durum Afrika’nın
kolonyalizmin doğrudan hedefinde olmasıyla ilişkilidir. Avrupa kolonyalizmi; küresel güney
ya da trikontinental olarak isimlendirilen coğrafyaların müstemlekeleştirilmesi süreci olarak
işledi. Trikontinental yani Asya, Afrika ve Güney Amerika. Fırat Mollaer’in işaret ettiği gibi;
“Sömürgeleştirilen halklar (Evrensel) tarihten dışlanmış halklardır. Başka hiçbir kıta ya da
uygarlık bunu Afrika kadar derinden tecrübe etmemiştir. Afrika, o “kara” kıta veya karanlığın
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yüreği” tarihten dışlandığında tarihten dışlandığında tarih sahnesinde özgür veya özerk özne
konumunu kaybeder veya potansiyel yetileri baskılanır. (Mollaer, 2021,26)
Pakdil Batı Notları’nın başlangıcında katıldığı bir seminerden söz etmektedir; “Seminere
Kamboçya’dan, Laos’tan, Afrika’nın birçok ülkelerinden gelmiş planlama uzmanları
katılıyor…Bu insanlar bana, bir yönü gösteriyorlar. Yabancılaşmayı bırakarak, mazlum
ulusların yürek çarpıntılarını duymanın vaktidir. Doğu’nun ve Afrika’nın yeni aydınları, çağ
içindeki konumlarını kavrayacaklardır kuşkusuz…” (Batı Notları18,22)

Afrikalı seminer arkadaşlarımla konuşurken, bir gün Senegalli Traore şunları söyledi:
“…Sizin bir tarihiniz var. Bir ulusun tarihi olmak ne demektir bilir misiniz? Ona dayanarak
ilerilere uzanmak kolay. Bir ulus tarih o kadar gerekli ki! Afrika’nın bağımsızlıklarını elde eden
ulusları içinse durum çok farklı. Bizim, başımızı çevirip bakacağımız bir tarihimiz yok. Varsa
bile çok yeni...”
Afrika ülkelerinde siyasal bağımsızlık ve dekolonizasyon sürecinde sosyalizm ve
milliyetçilik yükselen ideolojik hareketlerdir. Bu durum, kapitalizm-kolonyalizm ilişkisine
“Üçüncü Dünya’da” doğan bir tepki olarak okunabilir. Afrika’nın dekolonizasyon süreci Batı
Notları’ndan yazarın değindiği konulardan birisidir;
Afrikalılar, yavaş yavaş şimdilik politik bir düzeyde de olsa bağımsızlıklarına
kavuşuyorlar. Bağımsızlık eylemleri 1950’lerden sonra ve sürüyor. Karşılaştığım Afrikalarla
konuşuyorum bağımsızlık sorunlarını. Hepsi de heyecanlı, gergin ve mutlu. Tarihçi
Toynbee’nin bir sözü var Afrikalılar üstüne; “Onların kullanılmamış enerjileri var. Yorgun
değiller yeni çağ onların olabilir.” Afrika’daki bağımsızlık eylemleri masaldaki devin uyanışını
andırıyor. İlgi duymalıyız Afrika’daki bağımsızlık hareketlerine. Kaldı ki oralar hiç de yabancı
yerler değildir bizim için. Tarihsel yönden Afrika anılar yurdudur. (Batı Notları, 29)Pakdil,
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında kurulabilecek ilişkilere Türkiye’de henüz böyle bir
farkındalık oluşmamışken işaret ediyor ve somut öneriler sunuyor; “… Afrika sorunlarını
inceleyecek, Afrika uluslarıyla kültürel ve ekonomik ilişkileri düzenleyecek, bununla ilgili
yapılması gerekli atılımları hükümete önerecek bir Afrika enstitüsü kurulmalıdır...” Batı
Notları, 30) Pakdil Batı Notları’nda sık sık Cezayirlilere olan yakınlığını vurgular. (Batı
Notları,20,40,42) Anti-kolonyalizm söyleminin ve postkolonyal teoriye zemin teşkil eden
postyapısalcılığın doğuşunda Cezayir Savaşı’nın önemli bir yeri bulunmaktadır. Nuri Pakdil’de
Afrika, daha çok İslamcılık düşüncesinin temel meselelerinden birisi olarak, İslam Birliği
anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır.

SONUÇ
Bu bildiride edebi ve düşünsel yönden Türkiye’de farklı nesiller üzerinde iz bırakmış
bir isim olan, yakın zamanda vefat eden şair ve yazar; Nuri Pakdil’in yazılarında antikolonyalist söylemin tezahür biçimlerini ve ekseriyetle bu bağlamda alımlanan Afrika imgesini
ele almaya çalıştım. Pakdil, II. Dünya Savaşı sonrasında kolonyalizmin etkili olduğu
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coğrafyalarda etkili olan anti-kolonyalist söylemi Batı Notları başta olmak üzere eserlerinin
satır aralarında yansıtmış bir isimdir. İslamcı bir dünya görüşüne sahip olan yazarın, antikolonyalizm söylemi Türkiye özelinde daha çok Batıcılık eleştirisi olarak tezahür etmiştir.
Pakdil’in yerli düşünce olarak kavramlaştırdığı çerçeve aslında İslam dünyasında
kolonyalizmin etkilerinin bertaraf edildiği çok boyutlu bir dekolonizasyon ideali olarak
okunabilir. Bununla birlikte bu idealin imkanları ve sınırlılıkları eleştiriye açıktır. Batı karşıtlığı
nevinden bir tür özcülüğe evrilme potansiyeli göz ardı edilmemelidir. İslam birliği anlayışı
çerçevesinde ele alınan Afrika ile ilişkilerin yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi talebinin ise
Türkiye’de dillendirilmediği bir dönemde Pakdil’in eserlerinde yer bulduğu söylenebilir. Bu
yönüyle öncü bir nitelik taşımaktadır. Bugüne kadar hakkında bir doktora tezi yazılmamış Nuri
Pakdil ve eserleri üzerine yeni ve nitelikli akademik çalışmaların yapılması elzemdir.
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ARAP DİLİNDE ‘İNNE’ BİÇİMBİRİMİ VE ANLAMSAL İŞLEVLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
– 0000-0001-6301-4483
ÖZET
Dil, toplumların uzlaşarak oluşturduğu karmaşık bir sistemdir. Böyle bir sistemin nasıl
işlediğini anlama ve açıklama çabaları ise eskiden olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
Genel olarak, dilin anılan sistematik doğasını keşfetme gayretleri de onun en küçük yapı taşı
olan sözcüklerin bu sistemin içerisindeki işlevini iyi bilmek ve belirlemek yönünde
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, günümüz modern dilbilim çalışmalarında dilin anlamlı en
küçük birimi olan sözcük için Türkçede ‘biçimbirim’ kavramı kullanılmıştır. Arapçada ise
bunun tam karşılığı الوحدة الصرفية/ el-Vahdetü’s-Sarfiyye’dir. Arapçada ilgili sistemin nasıl
çalıştığını anlamaya yardımcı olacak biçimbirim örneklerinden biri ‘inne’dir. ‘İnne’, Arap
gramerinde isim cümlesinin öncesine getirilen ve kendisiyle yapısal olarak aynı işlevlere sahip
َّ
olan أَ َّن/Enne, كأ َ َّن/Keenne, لكن/Lakinne,
َلَيْت/Leyte ve لَعَ َّل/le‘alle ile birlikte ‘İnne ve kardeşleri’
olarak anılan biçimbirimlerden biridir. Bu biçimbirimler, fiil anlamı taşımaları nedeniyle ‘fiile
benzeyen harfler’ adıyla da bilinir. Bu biçimbirimler kendilerine isim olarak aldıkları kelimeleri
nasb, haber olarak aldıklarını ise ref ederler. ‘İnne’, cümlede hem bir harf hem de bir fiil olarak
da kullanılabilir. Bu ihtimal çerçevesinde ‘İnne’ biçimbirimi harf konumunda ‘kesinlikle’,
‘gerçekten’, ‘çünkü’, ‘evet’; fiil pozisyonunda ise ‘yoruldu’, ‘söz verdi’, ‘yaklaştı’ gibi
anlamlara gelebilir. Anılan özellikleriyle ‘İnne’nin hangi anlama geldiğinin tespiti, cümlenin
doğru anlaşılması bakımından gereklidir. Böyle bir öneme binaen biz bu çalışmada ‘inne’
biçimbiriminin yapısal ve anlamsal işlevleri üzerinde duracağız. Buna bağlı olarak da öncelikle
‘İnne’nin yapısal işlevlerinin Arap gramerindeki genel durumunu tespit edeceğiz. Ardından,
Kur’an, şiir gibi Arap dili gramerinin temel istişhâd kaynaklarına müracaatla ‘İnne’nin
anlamsal işlevlerinin dilin sistematiği içindeki iz sürümünü gerçekleştireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Biçimbirim, İnne ve Kardeşleri, İnne ve Anlamsal İşlevi.
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The Morpheme ‘Inna’ and Its Semantic Functions in Arabic Language
ABSTRACT
Language is a complex system that societies create by compromise. Efforts to understand how
this system works have been going on since ancient times. The basic building block of this
system is words. However, it seems difficult to make a definition of the word to include terms
in each language. For this reason, the concept of 'morpheme' is preferred instead of words in
modern linguistics studies. The morpheme that modern Arabic linguists call الوحدة الصرفية/ ‘alWahdat al-Sarfiyyah’ is the smallest meaningful unit of any language. One of these units, 'inna',
is a very common morpheme in Arabic syntax. 'Inna' is one of the morphemes brought before
the nominal sentence and called 'inna and its sisters'. These morphemes are also called 'verblike particles' because they carry verb meanings. These particles are as follows: إِّ َّن/inne (verily,
َّ
indeed), أَ َّن/anna (that), كأ َ َّن/ ka’anna (as if), لكن/Lakinna
(but), َلَيْت/Layta (‘if only, wish, would)
and لَ َع َّل/ la’alla (perhaps). These morphemes change their names (al-ism) to nasb and their
predicates (al-habar) to raf’, which are two grammatical terms. 'Inna' is used both as a particle
and a verb in an Arabic sentence. When used as a particle, 'Inna' means: 'absolutely', 'really',
'because', 'yes' and etc. Also, when used as a verb, it means: 'to get tired', 'to promise', 'to come
close'. Therefore, it is important to understand this morpheme correctly. Otherwise, the meaning
of the sentence can be misunderstood. This study aims to determine the morpheme 'Inna' and
its semantic functions in Arabic language. Therefore, first of all, this research discusses the
formal functions of this morpheme in the sentence and related issues. In addition, this work
explains that its semantic functions were tried to be determined with the Qur'an, classical Arabic
poetry, and various examples from Arabic maxims.
Keywords: Arabic, Morpheme, Inna and Its Sisters, Inna and Its Semantic Functions.

1. GİRİŞ
Sami dil ailesine mensup olan Arapça, sözcüklerin önüne, ortasına ve sonuna çekim ve yapım
ekleri alması nedeniyle bükümlü diller sınıfındadır. Başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere
farklı coğrafyalara yayılmış bu dil, aynı zamanda İslam dinine ait kutsal metinlerin de dilidir.
Kur’an-ı Kerim'in yorumlanmasına dair çabalar Arap dil çalışmalarına ivme kazandırarak bu
dilin yapısını güçlendirmiş ve onun günümüze kadar yaşamasında kilit rol oynamıştır. Bu dilin
kuralları yazıya geçirilerek azımsanamayacak bir külliyat ortaya çıkmıştır. Arap dil geleneği
temelde iki dil okuluna sahiptir: Basra Okulu ve Kûfe Okulu. Arap dili ile ilgili ilk çalışmalar
Ebu’l-Esved ed-Düelî (ö. 688) ile birlikte farklı kültürlere ev sahipliği yapan Basra’da
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başlamıştır. Arapçanın ilk sözlüğü Kitabu’l-Ayn’ adlı eserin sahibi Halîl b. Ahmed (ö. 789)’in
öğrencisi Sîbeveyhi (ö. 796), Arap gramerinin başyapıtı el-Kitâb adlı eserinde dildeki ögeleri
amel (yönetme/government) prensibi çerçevesinde ele alıp Arapça’nın dilbilgisi kurallarına
ayrıntılı olarak yer vermiştir. Arap geleneğinde daha sonra da pek çok dilci yetişmiş ve çoğu
Sîbeveyhi’nin yolunu takip etmiştir.
Sîbeveyhi ve diğer Arap dilcilere göre dilin en küçük birimi sözcüktür (ez-Zeccâcî, 1986:41;
İbn Fâris, 1997:48). Onlara göre Arap dilinde üç türlü sözcük bulunur: İsim, fiil ve harf. Arap
dilcilerce harf 1 ‘kendi başına bir anlam ifade etmeyen ancak başka bir sözcük ile anlam ifade
eden sözcük türü’ şeklinde tarif edilir (Sîbeveyhi, 1988: I/12; ez-Zeccâcî, 1986:54; İbn Fâris,
1997:53). Ele aldığımız ‘inne’ biçimbirimi de onlara göre bir anlam harfidir. İsim ve fiilin
tanımları hususunda ise Arap dilciler ihtilafa düşerler. Örneğin Sîbeveyhi’nin ‘fiil, hades (iş,
oluş ve hareket) ifade eden mastarlardan türetilmiş sözcüklerdir’ şeklindeki fiil tanımına İbn
Fâris (ö.1004) şöyle itirazda bulunur: Fiilin tarifinde onun, hades (yani iş, oluş ve hareket) ifade
eden mastarlardan türetilme şartını ileri sürüyorsunuz. Ancak Arapça’da ‘değildir’ anlamındaki
ليس/Leyse, ‘Ne iyi!’ anlamındaki

نعم/Ni'me gibi fiil kabul edilen sözcükler mastardan

türememiştir. Bunu nasıl izah edeceksiniz? (İbn Fâris, 1988:50). İbn Fâris, bir sözcüğün fiil
kabul edilmesi için onun zamana delaletini yeterli görür.
Sözcük ya da kelimenin ne olduğuna dair her dildeki sözcükleri içerecek şekilde bir tarif
yapmak zor görünmektedir (Kerimoğlu, 2014:61). Arap dilcilerde bu zorluğun farkında idiler.
Örneğin Zeccâcî (ö.949), bazı dilcilerin Arap dilinde sözcüklerin isim, fiil ve harf şeklinde üçe
ayrılmasına isim, fiil gibi sözcük türlerinin tanımının yapılmasından kaynaklanan zorluklar
nedeniyle itiraz ettiklerini belirtir.2 Bu zorluğun temel nedeni sözcük kavramının sınırlarının
belirlenememesi ve tüm dilleri kapsayıcı bir tanımının yapılamıyor olmasıdır (Başkan,
2003:99).

Bu

nedenle

modern

dilbilim

çalışmalarında

kelime/sözcük

yerine

“morfem/biçimbirim” kavramı tercih edilir. ‘Dilin anlamlı en küçük birimi’ olan biçimbirimin
Arapça karşılığı الوحدة الصرفية/ el-Vahdetü’s-Sarfiyye’dir (Şehhâta, 1998: 189,190). Arapça
sözdiziminde sıkça görülen biçimbirimlerden birisi de ‘inne’dir.
‘İnne’, cümlede hem bir harf hem de bir fiil olarak kullanılabilir. Bu ihtimal çerçevesinde
‘İnne’ biçimbirimi harf olarak ‘kesinlikle’, ‘gerçekten’, ‘çünkü’, ‘evet’; fiil olarak ise ‘yoruldu’,

1

Arap dilcilerin sözcük türlerinden biri olarak kabul ettiği harf, soru edatları, harf-i cerler vb. hurûfu’lme’ânîler (mana harfleri) olup alfabe harfleri değildir.
2
Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. Bünyamin Aydın, "Temmâm Hassân’ın Arap Dilinde Kelime Tasnifine
Yönelik Eleştirilerinin Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 35 (Aralık
2015): 57-78.
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‘yaklaştı’, ‘söz ver!’ gibi anlamlara gelebilir. ‘İnne’nin hangi anlama geldiğinin tespiti,
cümlenin doğru anlaşılması bakımından önem arz etmesi sebebiyle bu çalışmada öncelikle
‘inne’ biçimbiriminin şekilsel özellikleri ele alındı. Sonrasında ise onun anlamsal işlevleri
üzerinde duruldu. Kur’an, şiir gibi Arap dili gramerinin temel istişhâd kaynaklarına müracaat
edilerek ‘inne’nin anlamsal işlevleri tespit edilmeye gayret edildi.
2. İNNE BİÇİMBİRİMİ VE ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ
‘İnne’, Arap dilinde isim cümlesinin öncesine getirilen ve kendisiyle yapısal olarak aynı
َّ
işlevlere sahip olan أ َ َّن/Enne, كأ َ َّن/Keenne, لكن/Lakinne,
َلَيْت/Leyte ve لَ َع َّل/le‘alle ile birlikte ‘İnne
ve kardeşleri’ olarak anılan biçimbirimlerden biridir. Bu biçimbirimler, fiil anlamı taşımaları
nedeniyle ‘fiile benzeyen harfler’ adıyla da bilinir. (İbn Usfûr, 1998: I/420). İsim cümlesinden3
önce gelebilen bu biçimbirimler kendilerine isim olarak aldıkları kelimeleri nasb, haber olarak
aldıklarını ise ref ederler. Örneğin,

َّ
ور
َ ُ(ّللاAllahu
gafûrun/Allah bağışlayıcıdır) isim
ٌ ُغف

cümlesinden önce ‘inne’ biçimbirimi getirilirse cümle ور
َ ّللا
ٌ ُغف
َ َّ ( ِّإ َّنİnna Allahe gafûrun/Allah
kesinlikle bağışlayıcıdır) biçimine dönüşür. Bu durumda değişen sadece cümlenin anlamı
değildir, bunun yanı sıra, ‘inne’ biçimbirimi cümledeki mübteda olan ‘Allahu’ sözcüğünü
‘Allahe’ biçimine dönüştürerek onu nasb eder ve şekilsel olarak değiştirir.

ور
َ ّللا
ٌ ُغف
َ َّ (إِّ َّنİnna

Allahe gafûrun/Allah kesinlikle bağışlayıcıdır) cümlesinde ‘Allahe’ sözcüğü ‘inne’nin ismi,
‘gafûrun’ ise ‘inne’nin haberidir. ‘İnne’ biçimbiriminin şekilsel işlevinin yanı sıra sözdiziminde
bir başka işlevi daha vardır. ‘İnne’, nekra (belirsiz, indefinite noun) bir sözcüğün mübteda
olabilmesini de temin eder. Arapça isim cümlesinde mübteda genellikle marife (belirli/ definite
noun) bir isim olarak gelir. Ancak bazı durumlarda mübteda, nekra olarak gelebilir. Örneğin,
nekra bir sözcük ‘inne’nin ismi ise mübteda olarak gelebilmektedir. Aşağıdaki beyitte شوا ًء
(et) sözcüğü nekra olmasına rağmen ‘inne’nin ismi olduğu için mübteda olarak gelebilmiştir. .
وخبب البازل األمون
مسافة الغائط البطين

ً إن شوا ًء ونشوة

يجشمها المرء في الهوى

 من لذة العيش--Et, şarap,
Sahibinin arzuladığı uzak mesafeleri kat etmek için sıkıntı verdiği
Genç ve dinç deve, hayatın lezzetlerindendir.
2.1.İnne Biçimbirimine Mâ Eklenmesi: İnnamâ
3

Arap dilinde temelde iki cümle türü vardır: İsim ve Fiil cümlesi. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi; fiil ile
başlayan cümleye ise fiil cümlesi denir. İsim cümleleri mübteda (özne) ve haber (yüklem) ögelerinden oluşur.
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İnne harfinden sonra onun şekilsel ve anlamsal işlevini engelleyen mâ kâffe (işlevsiz kılan) mâ
harfi gelebilir (Akşit, 2017: 44,45). Bu durumda ( إنماinnamâ) şeklinde farklı işlevlere sahip bir
mana harfi ortaya çıkar. Zeccâcî dışındaki çoğu Arap dilci mâ kâffe bitişen inne harfinin artık
َّ
ismini nasb, haberini ref edemeyeceği görüşündedir (İbn Usfûr: 1998: 431). Örneğin إن عليًّا
(شَاع ٌِّرKesinlikle Ali bir şairdir) cümlesinde ‘inne’ harfi ismi olan ‘Ali’ sözcüğünü nasb, haberi
olan ‘şair' sözcüğünü ref etmiştir. Oysa ‘inne’ harfine mâ kâffe bitiştirip cümle oluşturulursa
artık ne ‘Ali’ sözcüğü inne'nin ismi ne de ‘Öğretmen’ sözcüğü inne'nin haberidir. ي شَاع ٌِّر
ٌّ إنَّما عل
(Ali ancak bir şairdir).
İnne harfi, mâ el-kâffe ile birleştiğinde bazı nahivcilere göre hasr (sınırlama) ifade eder.
Örneğin ٌي كاتِّب
ٌّ (إنَّما علAli ancak bir yazardır) cümlesinde ‘Ali’, yazar olmakla sınırlandırılmıştır.
Ferezdak’a (ö.732) ait aşağıdaki beyitte de  إنَّماhasr harfidir. Şair, kabilesinin şerefini ancak
kendisi veya kendisi gibi cesur kişilerin koruyabileceğini şöyle ifade eder:
عن أَحسا ِّب ِّهم أَنا أَو مِّ ثلي
َ أَنا الذائِّدُ الحامي الذِّمار َو ِّإنَّما يُدافِّ ُع
Benim onları koruyup kollayan, Ancak ben ve benim gibiler savunur onların şerefini.
'İnnamâ’ biçimbiriminin hasr ifade etmek dışında diğer bir işlevi daha vardır. İnne ve benzerleri
sadece isim cümlesinin öncesine gelir, fiil cümlesinin öncesine gelemezler. Örneğin ي
ٌّ يشرب عل
( شايًاAli çay içer) şeklindeki bir fiil cümlesinden önce ‘inne’ getirip şöyle demek dilbilgisi
َّ Ancak İnne ve mâ el-kâffe’den oluşan ‘innamâ/  ’إنَّماbiçimbirimi fiil
dışıdır: 4* ًي قهوة
ٌّ إن يشرب عل.
cümlesinin öncesine getirilip şöyle denirse cümle dilbilgiseldir: ي شايًا
ٌّ ( إ َّنما يشرب علAli ancak çay
içer).
2.2.İnne Biçimbiriminin Tahfifi: İn
Arapça sözdiziminde ‘inne’ tahfif edilerek ‘in’ şekline dönüşebilir. Ancak Arap dilinde şekil,
ْ
biçim ve ses açısından birbirine benzese de anlam açısından birbirinden farklı dört türlü ‘in/’إن
harfi vardır (İbn Hişâm, 2000: I/125). Bunlardan biri de inne’nin tahfif edilmiş şekli olan ‘in’
biçimbirimidir. İnne harfinin tahfifi olan ‘in’ biçimbiriminin ‘inne’ gibi amel etmesi ya da amel
etmemesi

mümkündür(el-Murâdî,

1992:

208).

Ancak

inne

harfi

‘in’

biçimine

dönüştürüldüğünde amel ettirilmezse mutlaka haberinden önce ‘lâmu’l-fârika/ayırıcı lam harfi’
getirilir (er-Rummânî, 2005: 50). Örneğin Tâhâ Suresi

ان
َ َان ل
ِّ ساحِّ َر
ِّ َ(قَالُوا إِّ ْن َهذŞöyle dediler: Bu

ikisi, muhakkak ki sihirbazdır) 63. ayetinde yer alan ‘in’ harfi, ‘inne’nin tahfif edilmiş biçimi
olup amel etmemiştir. Ayrıca haberi konumundaki ان
َ sözcüğünden önce ‘lâmu’l-fârika’
ِّ ساحِّ َر

4

Yıldız (*) İşareti dilbilimde dilbilgisi dışı yapılar için kullanılır.
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vardır. Çünkü haber olan ögede bu lam bulunmazsa inne harfinin tahfifi olan ‘in’ harfi ile
nefy/olumsuzluk anlamı içeren ‘in’ harfi birbiriyle karışır ve cümlenin anlamı dinleyene ya da
ْ
okuyucuya kapalı bir hale gelir. Örneğin “ يض
Aliyyun marîdun” cümlesi iki farklı
ٌ ي َم ِّر
ٌّ إن عل/İn
anlama gelebilir: ‘Ali hasta değildir’ ya da ‘Ali hastadır’. Zira cümlenin öncesinde yer alan ‘in’
harfinin ‘inne’ harfinin tahfif edilmiş biçimi mi yoksa olumsuzluk harfi ‘in’ mi olduğu açık
değildir. Ancak bu cümlede haber olan ‘hasta’ sözcüğünden önce bir lâm harfi getirilirse
cümledeki ‘in’ biçimbiriminin ‘inne’ harfinden tahfif edilmiş olduğu anlaşılır ve cümlenin
ْ
anlamındaki kapalılık ve karışıklık ortadan kalkar: يض
kesinlikle hastadır).
ٌ ي لَ َم ِّر
ٌّ (إن علAli
3. İNNE BİÇİMBİRİMİNİN ANLAMSAL İŞLEVLERİ
İnne biçimbirimi sözdiziminde şekilsel işlevlerinin yanında bazı anlamları ifade etmek üzere
de kullanılır. Sözdiziminde harf ve fiil olarak farklı anlamsal işlevlerde kullanılan ‘inne’
biçimbiriminin anlamsal olarak hangi işlevde kullanıldığı dil içi ve dil dışı bağlam göz önüne
alınarak belirlenir. Sırasıyla bunları ele almak yerinde olacaktır.
3.1. Pekiştirme ve Dinleyenin Şüphesini Giderme
Genellikle pekiştirme için kullanılan ‘inne’ harfi Türkçeye ‘kesinlikle’, ‘muhakkak’ vb.
sözcüklerle çevrilir. Eğer dinleyen cümlede ileri sürülen yargı hakkında tereddüt ve şüpheye
düşerse konuşur cümlesini ‘inne’ harfiyle pekiştirerek tekrar oluşturur. Örneğin bir konuşurun
muhatabına

عل ٌم
ِّ ي ُم
ٌّ ( علAli, öğretmendir) dediğini varsayalım. Eğer dinleyen Ali’nin öğretmen

َّ
olduğuna dair bir tereddüte düşerse konuşur cümlesini şöyle oluşturur: عل ٌم
ِّ (إن عليًّا ُمKesinlikle
Ali öğretmendir). Bu cümlede konuşur ‘Ali’nin öğretmen olduğuna dair tereddüdü bulunan
muhatabının bu tereddüdünü gidermek için sözcesini ‘inne’ harfiyle pekiştirmiştir. Eğer
muhatap tereddütten öteye geçip Ali’nin öğretmen olduğunu inkâr ederse konuşur sözcesini
َّ (Gerçekten
haberin öncesine ‘tekid lâmı getirerek5, yemin vb. yollarla pekiştirebilir: عل ٌم
ِّ إن عليًّا ل ُم
َّ هللا
Ali öğretmendir); عل ٌم
ِّ إن عليًّا ل ُم
ِّ ( وAllah’a yemin ederim ki Ali öğretmendir). İnne harfinin
pekiştirme dışındaki bir diğer temel işlevi iki cümleyi birbirine bağlamaktır.
3.2. İki Cümleyi Birbirine Bağlama
Bu işlevinde ‘fa’ harfine benzeyen ‘inne’ kendinden önceki cümleyi açıklar, delillendirir ve
gerekçelendirir (el-Cürcânî, 2016: 282). Bu tür yapılardaki ‘inne’ harfini ‘zira’, ‘çünkü’ vb.
sözcüklerle Türkçeye çevirmek kanaatimizce daha doğru olacaktır. Örneğin aşağıdaki beyitte

5

İnne’nin haberinden önce tekid lamı, inne’nin haberi eğer müfred bir isim, muzari bir fiil ve isim cümlesi ise
getirilir. Eğer haberi mazi mutasarrıf bir fiilse tekid lamı getirilemez. Bkz. İbn Usfûr, Şerhu'l-Cumel, I/426.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 411

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

şair Beşşâr b. Bürd (ö.783), ‘inne’ harfini beytin birinci şatrında yer alan ‘ بَكِّراyola erken
koyulun’ söz öbeğini açıklamak ve gerekçelendirmek için kullanır:
َبكير
ِّ ِّإن ذاكَ النَجا َح في الت

جير
ِّ ي قَب َل ال َه
َّ َبكِّرا صاحِّ َب

Kavurucu öğle sıcağından önce yola koyulun arkadaşlar!
Zira başarı, erken yola koyulmaktadır.
Benzeri bir kullanım Hac Suresi 1. ayetinde de görülmektedir: ع ِّة
َ اس اتَّقُوا َربَّ ُك ِۚ ْم ا َِّّن زَ ْلزَ لَةَ السَّا
ُ َّيََّٓا اَيُّ َها الن
ع ٖظي ٌم
َ “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı gerçekten
َ ش ْي ٌء
büyük bir olaydır.” Bu ayette ‘inne’ harfi, önceki cümleyi (“Ey insanlar! Rabbinize karşı
gelmekten sakının’’) açıklamakta ve gerekçesini sunmaktadır. Yani ayette ‘kıyamet sarsıntısı
büyük bir olay olduğu için insanların Rablerine karşı gelmekten sakınması’, istenmiştir.
3.3. Soruya Cevap Verme
İnne harfi, pekiştirme ve gerekçelendirme işlevinin yanında soruya cevap verme gibi bir işleve
ُٓۙ ب ْالعَالَ ٖم
ََّٓ ُع ْونَ فَق
de sahiptir. Örneğin Şuarâ Suresi َين
ُ وْل اِّنَّا َر
ِّ سو ُل َر
َ “فَأْتِّيَا ف ِّْرFiravun’a gidin ve: ‘Biz,
âlemlerin Rabbinin elçisiyiz’, deyin.” 16. ayetinde ‘inne’ harfi, Hz. Musa ve Hz. Harun,
Firavun’a gittiklerinde onun sorabileceği “Siz ikiniz hangi sıfatla bana geldiniz?” sorusuna bir
cevap niteliği taşımaktadır. Bu durumda Allah (c.c), o ikisine onun sorusuna karşılık şu cevabı
vermelerini emretmektedir: ‘Biz, âlemlerin rabbinin elçisiyiz.’
3.4.‘Evet' Anlamında
ْ
Bazı Arap dilcilere göre ‘inne’ biçimbirimi, ‘ أجل/ecel/evet’
anlamında da kullanılır (İbn Ya‘îş,
2001: III/556; er-Rummânî, 2005: 144). İbn Ya‘îş’e (ö.1245) göre bir kişi başka bir kişiye
"ٌ "أجاءك زيدZeyd sana geldi mi? diye sorduğunda o kişi ‘evet, geldi‘ anlamında şöyle cevap
verebilir: إنَّ ْه.6 Yine bazı Arap dilcilere göre aşağıdaki beyitte bu biçimbirim ‘evet’ anlamına
gelmektedir:
َوقَدْ ِّكبَ ْرتَ فقُ ْلتُ إِّنَّ ْه

َ َويَقُ ْلن
َعَلَك
َ ْشيْبٌ قَد

Kadınlar bana: “Saçların tamamen ağarmış, ihtiyarlamışsın”, dediler.
Ben de ‘evet, öyle’ dedim.
İnne biçimbiriminin ‘evet’ anlamına da geldiğini ileri süren dilcilerin örnek olarak gösterdikleri
bir diğer metin ise Abdullah b. Zübeyr ile bir adam arasında geçen şu olaydır: فقال له اب ُن فُضالةَ بن
ُّ ُ فقال ابن. فلَ َعنَ هللا ناقةً حملتْني إليك:( شريكİbn Ya‘îş: 2001: II/99). İbn Fudâle b. Şerik,
َّ :الزبَيْر
"إن ورا ِّكبَها

6

‘Evet’ anlamına gelen إ َّن ْهbiçimbiriminin sonundaki ‘he’ harfi zamir değil, sekte harfidir. Kelime üzerinde
durulduğunda ortaya çıkar. Geçildiğinde ise ortadan kalkar: "إنَّ يا فَتى/Evet ey genç!’ Bkz. İbn Ya‘îş, Şerhü'lMufassal li'z-Zemahşeri, III/ 556.
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Abdullah b. Zübeyr’e şöyle dedi: ‘Beni taşıyıp sana getiren deveye Allah lanet etsin’. Bunun
üzerine Abdullah b. Zübeyr: ‘Evet, o devenin sahibine de etsin’, dedi.
3.5. ‘Yoruldu’, ‘Yaklaştı’ ve ‘Söz ver!’ Anlamı
İnne biçimbirimi diğer anlamlarında harf iken ‘yoruldu’, ‘yaklaştı’, ‘söz ver!’ vb. anlamlarında
fiildir. Bu olguyu ilk dile getiren er-Rummânî’dir (ö. 994). (er-Rummânî, 2005: 144). Fiil
işlevindeki 'inne biçimbirimi' bazı fiillerin kişilere göre çekiminde görülür. Mazi sigasındaki
وأى/Vaat etti, söz verdi fiili, müennes (dişil) bir kişiye nun-u tekidli bir emir için kullanıldığında
َّ ‘Ey kadın, söz ver!’ denir.7 Aşağıdaki beyitte ‘inne’ biçimbirimi ‘söz ver!’ anlamındadır.
إن يا هذه
Şair ‘Hint’ isimli bir kadına seslenmekte ve ondan vefalı olacağı konusunda söz vermesini
istemektedir.
ْ
لخل وفا َء
وأي َم ْن
ِّإ َّن هندُ المليحةُ الحسنا َء
ٍ أضمرت
َ
Ey güzeller güzeli Hint!
Bir dosta vefa besleyen kişinin söz verdiği gibi bana söz ver!
Mazi sigasındaki ‘ َآن/yaklaştı, vakti geldi’ fiilinin geçmiş zaman çekiminde bu biçimbirim
üçüncü çoğul şahıs dişiller için ‘yaklaştılar’ anlamında kullanılır:

النسا ُء

 ِّإ َّنKadınlar

yaklaştılar). Yine ‘inne’ biçimbirimi ‘yorulmak’ anlamındaki  األينköklü mastardan türemiş bir
fiil olarak ‘yoruldular’ anlamına da gelir: “ النسا ُء ِّإ َّن/Kadınlar yoruldular” (İbn Hişâm, 2000:
َّ
I/249, 250). Yine ‘أن/enne/inledi’
fiilinin emir fiil çekiminde müzekker (eril) bir kişiye emir
verilirken bu fiil ‘inle!’ anlamındaki ‘inne’ şekline dönüşür: ُ !إِّ َّن يا زيدİnle! Ey Zeyd!8
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
‘İnne’ biçimbirimi Arap dilinde çok işlevsel bir yapıdır. Bu biçimbirim Arapça sözdiziminde
ismini nasb, haberini ref etmesinin yanında nekra bir sözcüğün mübteda olabilmesini de
sağlamaktadır. Bu biçimbirim çoğunlukla isim cümlesinden önce gelmekte ancak ‘mâ’
biçimbirimiyle birleştiğinde fiil cümlesinden önce de gelebilmektedir. İnne biçimbirimi
sözdiziminde ‘in’ şeklinde de sesletilmektedir. ‘İnne’nin tahfifi olan ‘in’ biçimbiriminin diğer
‘in’ harfleriyle karışmaması, dinleyici açısından cümlede anlam kargaşası oluşmaması için
haberinden önce ‘ayırıcı lam’ harfi getirilir.
‘İnne’ biçimbirimi cümlede hem bir harf hem de bir fiil olarak kullanılabilir. Harf olarak
kullanıldığında daha çok cümleye kesinlik, pekiştirme anlamı katar. Ancak bazı durumlarda bu
7

Müzekkerlik ve müenneslik olgusuyla ilgili geniş bilgi için bk. İzzet Marangozoğlu, “Kur’ân’da MüzekkerMüennes Uyumsuzluğunun Haml Yöntemi Bağlamında İncelenmesi”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları
Dergisi, 2022, (13), 163-196.
8
Cümledeki ‘inne/inle! Emir fiilinin aslı اِئْن ِْنsözcüğüdür. Ancak i'lal ve ibdal kuralları gereği 'inne' şekline
dönüşmüştür. Bkz. İbn Hişâm, I/249-251.
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biçimbirim ‘çünkü’, ‘evet’ vb. anlamlara da gelebilir. Bu biçimbirim fiil olarak ise ‘yoruldular’,
‘yaklaştılar’ gibi muzari fiil anlamında ya da ‘söz ver!, ‘İnle!’ gibi emir fiil olarak da kullanılır.
‘İnne’ biçimbiriminin cümleye kattığı anlamlar dil içi ve dil dışı karineler yoluyla tespit
edilebilir.
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EDİMBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM:
ARAP DİLİNDE EDİLGEN ÇATI

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
– 0000-0001-6301-4483
ÖZET
Modern dilbilimde dil evrensellerine yani dillerdeki ortak ve benzeri yönlere ulaşmak için
klasik dil bilgisindeki bazı meseleler kategorik bir ayrımla ele alınır. İsim ve fiil kategorileri
şeklinde yapılan bu ayrım, diller arasında karşılaştırma yapmayı da mümkün kılar. Bu nedenle
modern dilbilim çalışmalarında sözcük türlerinden olan fiiller, zaman, kip, görünüş, çatı vb.
kategoriler dikkate alınarak incelenir. Fiillerde etken ve edilgenlik fiilin çatısıyla ilgili bir
meseledir. Etken (malûm) fiil, genel olarak cümlede öznesi zikredilen fiil diye tanımlanır.
Edilgen (meçhûl) fiil ise cümlede çeşitli nedenlerle öznesi düşürülen fiildir. Bu durumda fiilin
biçimi değişir, cümleden özne çıkarılır ve nesne veya başka bir cümle ögesi özne rolü üstlenir.
Özne rolü üstlenen sözcük ya da söz öbeğine nâibu'l-fâil (sözde özne) denir. Dillerde edilgen
çatının biçim, sözdizim, anlambilim ve edimbilimi ilgilendiren yönleri vardır. Çünkü herhangi
bir fiilin çatısındaki değişiklik onun anlamını etkiler ve değiştirir. Sözdiziminde ise cümledeki
ögelerin öznelik, nesnelik rolü değişir ve cümledeki ögelerin dizilişi de bu durumdan
etkilenebilir. Ayrıca fiilin çatısındaki değişim, konuşanın veya dinleyenin durumuna göre
edimbilimsel amaçlar için yapılır. Ancak Arapçada edilgen çatıyı ele alan çalışmalarda daha
çok onun biçim ve sözdizimsel yönüne değinilmiş, edimbilimsel yönü ihmal edilmiştir. İşte bu
nedenle bu çalışmada meselenin biçim ve sözdizimini ilgilendiren yönüne kısaca değinilmiş
daha sonrasında ise mesele edimbilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılarak şu soruya
cevap aranmıştır: Konuşmacı, sözceleme edimi sırasında edilgen fiil kullanıp sözcesinden
özneyi niçin çıkarmaktadır? Konuşur ve dinleyeni ilgilendiren yönleri bulunan bu meselede
konuşur, özneyi bilmediği için ya da hem kendisi hem de dinleyicisi bildiği için silmektedir.
Ayrıca konuşur özneyi ondan korktuğu, nefret ettiği için veya onu aşağılamak, küçümsemek
gibi amaçlarla da sözcesinden çıkarabilir.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Edilgen Yapı, Edimbilimsel Yaklaşım
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A PRAGMATIC APPROACH:
PASSIVE VOICE IN THE ARABIC LANGUAGE
ABSTRACT
Modern linguistics deals with some issues in classical grammar with a categorical distinction
in order to reach linguistic universals, that is, common aspects in languages. This distinction,
made in the form of noun and verb categories, also makes it possible to make comparisons
between languages. For this reason, in modern linguistics, verbs, which are types of words, are
handled under the following categorical titles: tense, mood, aspect, active and passive voice,
etc. Active and passivity in verbs is a matter related to the voice of the verb. The active verb is
generally defined as the verb whose subject is specified in the sentence. A passive verb is a verb
whose subject is dropped for various reasons in the sentence. In this case, the form of the verb
changes, the subject removes from the sentence, and the object or other sentence element
assumes the role of the subject. The word or phrase that assumes the role of subject is called alnaib al-fail (the substitute for the subject). The passive voice in languages has aspects that
concern morphology, syntax, semantics and pragmatics. Because a change in the voice of any
verb changes its meaning. In syntax, on the other hand, the subjectivity and objectivity roles of
the elements in the sentence change. The order of the elements in the sentence can also be
affected by this. Also, this is done for pragmatic purposes, depending on the situation of the
speaker or the listener. However, in the studies dealing with the passive voice in Arabic, its
morphological and syntactic aspects were mostly mentioned, and its pragmatic aspect was
neglected. For this reason, in this study, the aspect of the issue that concerns morphology and
syntax is briefly mentioned, and then , the issue was tried to be handled with a pragmatic
approach. And the answer to the following question has been sought: Why does the speaker use
a passive verb during the act of uttering and remove the subject from his utterance? In this issue,
which has aspects that concern the speaker and the listener, the speaker deletes the subject
because he does not know the subject or because he and the listener knows the subject. Also,
the speaker may delete the subject from his utterance for the following reasons: fear, hatred,
humiliation and contempt.
Keywords: Arabic Language, The Passive Voice, The Pragmatic Approach.
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1. GİRİŞ
Arap dilinde üç sözcük türünden biri kabul edilen fiilin tanımında klasik dönem Arap dilcilerce
onun iş, oluş bildiren yönü ve geçmiş, şimdi, gelecek gibi zamana delalet etmesi öne çıkarılır
(Sîbeveyhi, 1988: I/12; ez-Zeccâcî, 1986: 52, 53). İbnu’s-Serrâc (ö. 929) fiilin tarifinde bunlara
ek olarak şunu zikreder: ‘‘Fiil, mübteda, fail olamayan yani hakkında bir yargı ileri
süremediğimiz aksine yargı ifade eden sözcüklerdir.’’ (İbnü’s-Serrâc, 1996: I/36, 37). Ona göre
fiil, müsned yani yargı ve hüküm ifade eder, müsned ileyh olamaz. Arapça bir cümlede ileri
sürülen bir yargı (müsned), bir de kendisi hakkında yargıda bulunulan sözcük (müsned ileyh)
bulunması zorunludur. Arapça fiil tümcesinde fâil müsned ileyhtir; fiil ise müsneddir. ي
َ ينام
ٌّ ع ِّل
(Erkek kardeşin uyuyor) cümlesinde iki temel cümle ögesi vardır: Birincisi “uyuyor” sözcüğü
olup müsneddir; diğeri ise ‘’uyuyor’’ yargısının hakkında ileri sürüldüğü “Ali” sözcüğü olup
o ise müsned ileyhtir. Dolasıyla İbnü’s-Serrâc’a göre fiilin fiile isnadı mümkün değildir (İbnü’sSerrâc, 1996: I/37).Yani şöyle bir cümle Arapça dilbilgisi kurallarına aykırıdır:*1 يقوم يجلس
Zeccâcî (ö. 949) ise fiili, ‘‘iş, oluş (masdar) ve zamanı birlikte gösteren sözcük’’ diye tanımlar
(ez-Zeccâcî, 1986: 53) ve Sîbeveyhi’nin çizgisini takip eder. Buna göre ‘okumak’, ‘oturmak’
vb. sözcükler iş, oluş ifade etmesine rağmen zaman ifade etmedikleri için isimdirler. Oysa
‘okudu’, ‘oturuyor’ vb. sözcükler hem iş, oluş hem de bir zamana delalet ettikleri için fiildirler.
İbn Fâris (ö. 1004) ise bir sözcüğün fiil kabul edilebilmesi için onun zamana delalet etmesini
yeterli görür (İbn Fâris, 1988: 50). Mastarın mı yoksa fiilin mi asıl olduğuna dair klasik dönem
tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak fiiller klasik dönem Arap dilcilerince daha çok amel
etmesi ve kısmen de zamana delaleti yönüyle ele alınmıştır. Oysa modern dilbilim
çalışmalarında fiiller zaman, kip, görünüş, çatı vb. kategoriler dikkate alınarak ele alınır
(Kerimoğlu, 2014: 61).
Fiillerde etken ve edilgenlik fiilin çatısıyla ilgili bir meseledir. Etken (malûm) fiil, genel olarak
cümlede öznesi zikredilen fiil; edilgen (meçhûl) fiil ise cümlede çeşitli nedenlerle öznesi
düşürülen fiildir. Bu durumda fiilin biçimi değişir, cümleden özne çıkarılır ve nesne veya başka
bir cümle ögesi özne rolü üstlenir. Özne rolü üstlenen sözcük ya da söz öbeğine Arapçada
nâibu'l-fâil (sözde özne) denir. Dillerde edilgen çatının biçim, sözdizim, anlambilim ve
edimbilimi (Kıran vd. 2018: 297-300) ilgilendiren yönleri vardır. Çünkü herhangi bir fiilin
çatısındaki değişiklik onun anlamını etkiler ve değiştirir. Sözdiziminde ise cümledeki ögelerin
öznelik, nesnelik rolü değişir ve cümledeki ögelerin dizilişi de bu durumdan etkilenebilir.
Ayrıca fiilin çatısındaki değişim, konuşanın veya dinleyenin durumuna göre edimbilimsel
1

Yıldız (*) işareti dilbilimde dilbilgisi dışı yapılar için kullanılır.
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amaçlar için yapılır. Ancak Arapçada edilgen çatıyı ele alan çalışmalarda daha çok onun biçim
ve sözdizimsel yönüne değinilmiş, edimbilimsel yönü yeterince ele alınmamıştır. İşte bu
nedenle bu çalışmada meselenin biçim ve sözdizimini ilgilendiren yönüne kısaca değinilmiş
daha sonrasında ise mesele edimbilimsel bir yaklaşımla2 ele alınmaya çalışılarak şu soruya
cevap aranmıştır: Konuşmacı sözceleme edimi sırasında edilgen fiil kullanıp sözcesinden
özneyi niçin çıkarmaktadır?
2. BİÇİM, SÖZDİZİM VE ANLAM AÇISINDAN EDİLGEN FİİL
Türkçede genellikle fiilden hemen sonraya {-(I)l } ve {-(I)n } eklerinin getirilmesiyle yapılan
edilgenlik (Güneş, 1999: 181) Arapçada malûm/etken fiildeki kök harflerinin harekelerinin
değiştirilmesiyle yapılır. Örneğin üç harfli etken bir fiil, ( فُ ِّع َلfu‘ile) veznine girdilince edilgen
olur. Fiilin kök harfleri sabit kalır.
ب
َ ض َر
َ Darebe/ dövdü (etken)
ب
َ  ش َِّرŞeribe/içti (etken)

ب
َ  ض ُِّرduribe /dövüldü (edilgen)
ُ şuribe/ içildi (edilgen).
ب
َ ش ِّر

Çoğu Basralı dilci, edilgen (meçhûl) fiilin etken (malûm) fiilden türetildiğini kabul etse de
Kûfeli dilciler ve Müberred (ö. 900) bunu kabul etmez. Onlara göre edilgen (meçhûl) fiil, etken
fiilden dönüştürülmüş ve türetilmiş değildir. Edilgen fiiller de etken fiiller gibi başlı başına
temel ve asıl bir fiildir (Ebû Hayyân, 1998: 1340). Onlara göre bunun en büyük kanıtı ise
(cunne/delirdi),

ُج َّن

( ُح َّمhumma/ hummaya yakalandı) gibi bazı Arapça edilgen fiillerin etken

yapısının bulunmamasıdır (İbn Ya‘îş, 2001: IV/309; İbn Usfûr, 1998: I/568). Arap dilciler
malum (etken) bir fiilin (meçhul) edilgen yapılması durumunda fiilin biçiminin değişmesini
şöyle açıklarlar: Cümlede öznenin hakiki bir özne mi yoksa özne yerine geçen sözde özne mi
olduğunu anlamak için edilgen yapılan etken fiilin biçiminin değişmesi gerekir. Aksi durumda
ikisi birbirine karışır. İbn Ya‘îş (ö. 1245), niçin üç harfli etken bir fiilin edilgen yapılmak için
(فِّعُ َلfi'ule) veznine değil de (فُ ِّع َلfu‘ile) veznine girdirildiğini cevaplarken meseleyi Arapça’nın
fonetiği ile açıklar. Buna göre ‘u’ sesinden ‘i’ sesine geçiş Araplarca daha kolaydır. Oysaki ‘i’
sesinden ‘u’ sesine geçiş daha zordur. Bu nedenle edilgen fiil

(فُ ِّع َلfu‘ile) vezninden gelmiştir

(İbn Ya‘îş, 2001: IV/308, 309). Arap dilinde çok az sayıda fiil, meçhul (edilgen) çatıya
dönüştürülemez. Bu fiiller şunlardır: Övme ve yerme için kullanılan س حبذا
َ  ِّب ْئ,  ِّن ْع َمve ْل حبذا
fiilleri; şaşkınlık ve hayret ifadesi için kullanılan ُما أ َ ْفعَلَهile أ َ ْفع ِّْل بِّ ِّهkalıbındaki fiiller. Bu fiiller

2

Bu yaklaşıma göre, herhangi bir sözcenin anlamını belirlemek için konuşan, dinleyen, çevre, zaman vb. gibi
bağlamı da dikkate almak gerekir. Engin Yılmaz’ın ifadesiyle “dilin bağlam içindeki kullanımını açıklayan
sistematik bir yöntemdir.” Daha geniş bilgi için bkz. Engin Yılmaz (2020), Edim Bilimine Giriş, Ankara: Pegem
Akademi, 4,5.
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câmid fiil oldukları için biçim açısından edilgen fiil kalıbı olan (فُ ِّع َلfu‘ile) veznine girdirilmesi
imkânsızdır (İbn Usfûr, 1998: I/562). Ayrıca انكسر/kırıldı3 gibi mutâva‘at’a delalet eden infi‘âl
babındaki fiillerin de edilgen biçimleri yoktur.
Aşağıdaki 1a. ve 2a. cümleleri etken fiiller ile 1b. ve 2b. cümleleri ise aynı fiillerin edilgen
biçimiyle oluşturulmuştur. 1a. cümlesinde ‘Muhammet’ özne, ‘su’ sözcüğü ise nesnedir. 2a.
cümlesinde ise ‘Ali’ özne, nesne ise ‘Ahmet’ sözcüğüdür. Edilgen fiillerle oluşturulan 1b. ve
2b. cümlelerinde özneler düşürülmüş ve 1b. cümlesinde nesne olan ‘su’ sözcüğü, 2b.
cümlesinde ise nesne olan ‘Ahmet’ sözcüğü özne konuma yükselmiştir. Daha önce nesne iken
‘e’ sesiyle (el-mâe, Ahmede) işaretlenen bu sözcükler özne konumunda ‘u’ sesiyle (el-mâu,
Ahmedu) işaretlenmiştir.
1a. ب ُم َحمدٌ الما َء
َ  ش َِّرŞeribe Muhammedun el-mâe/Muhammet suyu içti.
1b.

ُ Şuribe el-mâu/Su içildi.
ب الما ُء
َ ش ِّر

2a. ي أحمدَ كتابًا
َ  أعطىE‘ta Aliyyun Ahmede kitâben/Ali Ahmet’e kitap verdi.
ٌّ عل
ُ
2b. ى أحمدُ كتابًا
َ ِّ أعْطU‘tiye Ahmedu kitaben/Ahmet’e kitap verildi.
1b. cümlesinde ‘su', 2b. cümlesinde ‘Ahmet’ sözcüklerine naibu’l-fâil (öznenin vekili ya da
sözde özne) denir. Edilgen yapılı cümlelerde öznenin atılıp nesne veya başka bir ögenin onun
yerine geçmesinin temel nedeni 'bir fiil işlendiyse onun mutlaka öznesi de olmalıdır’
mantığının dile yansıması ve dilbilgisel zorunluluktur (İbn Ya‘îş, 2001: IV/307). Örneğin
ُ (Su içildi) cümlesinde ‘su’ sözcüğü anlambilimsel açıdan kılıcı öge yani işi yapan
ب الما ُء
َ ش ِّر
değil, işten etkilenen rolündedir. Ancak ‘cümlede fiil varsa onun bir öznesi olmalıdır’ gibi
dilbilgisel bir zorunluluk nedeniyle anlamsal açıdan etkilenen rolündeki ‘Ali’ sözcüğü
sözdizimsel açıdan özne kabul edilmiştir.
Mefûl bih (nesne) veya cümledeki başka bir ögenin özne konumuna yükseldiği edilgenlikte
ayrıca fiilin geçişliliğinde de bir değişim olur (İbn Ya‘îş, 2001: IV/310). Örneğin ‘Ali kitap
okudu’ cümlesindeki oku- gibi tek nesne alan geçişli fiiller okun- şeklinde edilgen yapıldığında
artık geçişsiz bir fiildir (Kitap okundu). Çünkü fiil etkenken nesne konumundaki sözcük, fiil
edilgen yapıldığında özne konumuna yükselir. ‘Ali, Ahmet’e kitap verdi’ cümlesindeki verfiili gibi iki nesne alan geçişli fiiller veril- şeklinde edilgen yapıldığında ise ‘Kitap, Ahmet’e

3

Arap dilinde infi‘âl babındaki fiiller edilgen fiile anlamca yakındır. Ancak ikisi arasında biçimsel, sözdizimsel
ve edilmbilimsel farklılıklar vardır.
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verildi’ cümlesinde olduğu gibi artık o fiil iki nesne değil tek nesne alır (Ebû Hayyân, 1998:
1328).
Klasik dönem Arap dilcileri etken bir fiilin edilgen yapılması durumunda cümleden öznenin
atıldığını ve özne yerine cümledeki doğrudan nesne, dolaylı nesne, bazı mastar türleri, bazı
zaman ve mekân zarfları gibi yapıların geçebileceğini kabul ederler. Bu cümle ögelerinin
hepsinin cümlede bulunması durumunda sözde özne konumuna meful bih’in (doğrudan
nesnenin) geçmesinin daha uygun olacağına dair farklı görüşler ileri sürerler. Örneğin ب
َ ض َر
َ
ي زيدًا ضربًا شديدَا عندك يوم السبت
ٌّ ( علAli, Zeyd’i senin yanında cumartesi günü şiddetlice dövdü.)
cümlesi edilgen bir yapıya dönüştürülürse Basralı dilciler cümledeki doğrudan nesne 4 olan
Zeyd’in sözde özne konumuna geçmesinin daha doğru olacağını ileri sürerler. Kûfeli dilciler
ise cümledeki herhangi bir ögenin de sözde özne konumuna yükselebileceği görüşünü benimser
(Ebû Hayyân, 1998: 1339).
Arap dilciler cümlede eylemin yapılış nedenini bildiren mastar ya da harf-i cer+mecrûr isim (a
preposition and its object ) biçiminde gelen mef’ûl li-eclih (sebep ulacı/ the causative object)5
denen yapıların sözde özne olup olamayacağını ele alırlar. Cumhur Arap dilciler, bu yapıların
ister mansub mastar ister harf-i cer+mecrûr isim olarak gelsin sözde özne konumuna
geçemeyeceğini ileri sürer. Ancak çok az sayıda Arap dilci, Emevîler döneminin önemli
şairlerinden Ferezdak’ın (ö. 732) aşağıdaki beytini delil getirerek harfi cer+mecrûr biçiminde
gelen sebep ulaçlarının sözde özne olabileceğini kabul eder (Ebû Hayyân, 1998: 1337).
فَ َما يُ َكلَّ ُم إْل حِّ ينَ يَ ْبت َ ِّس ُم

ضى من َمهابَتِّه
َ ضي َحيا ًء َويُغ
ِّ يُ ْغ

Hayâdan gözlerini çevirir, yere bakar; Heybetinden yere bakılır.
Onunla ancak tebessüm ettiğinde konuşulur.
Ferezdak, yukarıdaki beytinde Hz. Hüseyin’i övmektedir. Şaire göre Hz. Hüseyin, yüksek
ahlakı, hayâsı ve utanma duygusundan dolayı yere bakardı. İnsanlar ise onun heybetinden
dolayı gözlerini çevirip ona bakamazdı. Ancak Hz. Hüseyin tebessüm ettiği zaman insanlar ona
bakar ve konuşurlardı. Bu beyitte harf-i cer ve mecrûr isimden oluşan ‘من َمهابَتِّه/heybetinden’
sebep ulacı, ‘ضى
َ يُغ/yere bakılır’ edilgen muzari fiilinin sözde öznesidir. Bu da göstermektedir
ki Arap dilinde sebep ulacı harf-i cer ve mecrûr olarak gelirse edilgen yapılı cümlelerde sözde
özne olabilmektedir.

4

'Zeyd' sözcüğü bu cümlede Arap dilcilere göre doğrudan nesnedir.
Türkçe dilbilgisinde sebep ulaçları şunlardır: “-mekle”, “-eceğinden”, “-ediğinden", “dolayı”, “ötürü”,“-diği”
ya da “-mek için", "-eceği için” vb.
5
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Arap dilinde malum (etken) ve meçhul (edilgen) yapılı cümlelere dair biçim, sözdizim ve
anlama ilişkin genel bilgilerin ardından meselenin edim bilimiyle alakalı yönünü ele alabiliriz.
3.EDİLGEN FİİL VE EDİMBİLİMSEL AMAÇLAR
Dillerde önemli olan en az çaba yasası ve ekonomiklik ilkesidir. Bu nedenle konuşurun
düşünce, arzu, istek ve beklentilerini kısa ve öz bir biçimde dile getirmesi beklenir (İbn Ya‘îş,
2001: IV/307). Örneğin bir A kişisinin B kişisinden bir işi yapmasını istediğini varsayalım. A
kişisi o işi yapıp yapmadığını sorduğunda B kişisi (kısacasil) ‘yapıldı’, ‘bitirildi’ vb. kısa
cevaplar verebilir. Bu ve benzeri durumlarda konuşmacı sözceleme edimi sırasında edilgen fiil
kullanıp sözcesinden özneyi niçin çıkarmaktadır? Bu durum dinleyeni nasıl etkilemektedir?
Bildirişim sekteye uğramakta mıdır? Sözceleme sırasında konuşurun edilgen yapılı sözceler
üretme nedeni nedir? Bildirişim sırasında edilgen yapıların kullanılmasının birçok nedeni
olabilir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
a) Konuşur, hem kendisi hem de dinleyici özneyi bildiği için onu sözcesinden düşürüp edilgen
bir fiil kullanabilir (İbn Usfûr, 1998: I/561). Örneğin, evin anahtarını içerde unutan bir ailenin
çilingir çağırdığını ve ailenin diğer fertlerinin apartman girişinde beklerken ailenin en büyük
oğlunun çilingirle birlikte çıkıp onun kapıyı açmasına eşlik ettiğini varsayalım. İşlem sonunda
o muhtemelen diğer aile fertlerine ‘Kapı açıldı/ ُ ’فُ ِّت َح ْال َبابdiye seslenecek ve sözcesinde
‘çilingir’e yer vermeyecektir. Benzer şekilde hem konuşur hem dinleyen insanı Allah’ın
yarattığını bildiği ya da öyle inandığı için konuşur ب
ٍ خلق هللاُ اإلنسانَ من تُرا/Allah insanı topraktan
yarattı’ yerine ‘ب
ٍ  ُخلِّقَ اإلنسا ُن من تُرا/İnsan topraktan yaratıldı’ diye sözcesini oluşturabilir.
b) Konuşur, öznenin kim olduğunu bilmediği için sözcesinde özneye yer vermeyebilir (İbn
Ya‘îş, 2001: IV/307). Örneğin evine hırsız giren ve parası ile altını çalınan bir kişi onları kimin
çaldığını bilmediği için bu olayı başkalarına anlatırken şöyle diyecektir س ِّرقَ ذَ َهبِّي ونقودي
ُ قد
(Altınım ve paralarım çalındı). Suçlunun kim olduğu bilinmeyen olaylarda gazeteler onları
edilgen bir biçimde okuyucularına aktarır.
c) Konuşur, yüce, ulu ve kutsal kabul ettiği kişi ya da kurumların veya çok büyük bir değer
atfettiği öznenin öldürme, dövme gibi çirkin eylemlerde adının geçmesini istemez (Ebû
Hayyân, 1998: 1325). Bu nedenle özneyi sözcesinden silebilir. Örneğin konuşur, ‘Devlet,
câniyi idam etti’ yerine ‘Cani idam edildi’ diyebilir. Benzeri bir durum Zâriyât Suresi قُتِّ َل
ُٓۙ ص
ْ
yalancılar) 10. ayetinde yer alır. Ayette beddua anlamında kullanılan قُ ِّت َل
َون
ُ (الخ ََّراKahrolası
(kahrol-) fiili edilgen bir yapıdadır. Cümlenin takdiri şöyledir: خراصين
( قتل هللاُ الAllah, yalancıları
ِّ
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kahretsin). Ancak kahretme gibi bir eylem ile ve yalancılarla Yüce Allah’ı aynı cümlede
anmamak için ( قتلkahret-) fiili edilgen bir yapıya dönüştürülmüş ve (قُتِّ َلkahrol-) denmiştir.
d) Konuşur, çok sevdiği bir kişiye zarar veren özneyi aşağılama, küçümseme vb. nedenlerle
sözcesinde yer vermeyebilir (İbn Usfûr, 1998: I/561, 562). Örneğin, konuşur Müslümansa Hz.
Ömer’in bıçaklanarak şehit edildiğini anlatırken onu bıçaklayan Mecûsi Ebu Lü'lüe’ye
sözcesinde yer vermeyebilir ve şöyle diyebilir:

ٌ (Hz. Ömer bıçaklandı.) Bu tür
ع َم ُر
ُ َطعِّن

sözcelerde konuşur nefret ettiği kişi ile sevdiği kişinin adını aynı cümlede anmak
istememektedir. Benzeri şekilde konuşur Hz. Peygamber (sav) ile müşrikleri bir arada
zikretmemek için ( آذى المشركون الرسولMüşrikler, Resûlullah (sav)’a eziyet etti yerine) أ ُ وذي
( الرسولResûlullah'a (sav) eziyet edildi) diyebilir.
e) Konuşur, eylemin öznesini bildiği halde özneden korktuğu için olayı başkalarına anlatırken
sözcesinden özneyi siler ve olayı öyle aktarabilir (İbn Ya‘îş, 2001: IV/306). Örneğin, konuşur
tanık olduğu bir olayda suçluyu bilmesine rağmen suçlu tarafından tehdit edildiği için ya da
ondan korktuğu için olayı örtbas edebilir. Bu nedenle bazı devletlerin kanunlarında tanıkları
korumak için ek tedbirlere başvurulur.
f) Konuşur, eylemin öznesini bildiği halde öznenin başına bir şey gelir korkusuyla olayı
başkalarına anlatırken sözcesinden özneyi silebilir ve olayı öyle aktarabilir (Ebû Hayyân, 1998:
1325). Bu durumda konuşur özne için endişe duymakta ve onu korumak istemektedir. Örneğin,
bir nöbetçi öğretmen Ali’nin topla oynarken camı kırdığını görmüştür. Camı, Ali’nin kırdığını
okul müdürüne söylerse onun camın parasını Ali’ye ödeteceğinden endişe ettiği için ve Ali’yi
korumak maksadıyla olayı okul müdürüne aktarırken sözcesini ‘Ali camı kırdı’ yerine ‘Cam
kırıldı/  ’ ُكس َِّر الزجا ُجşeklinde edilgen bir yapıda oluşturabilir.
g) Konuşur açısından eylemin kimin tarafından yapıldığının önemsenmediği, nesnenin
önemsendiği durumlarda konuşur sözcesinden özneyi atar ve edilgen yapılı bir cümle oluşturur
(İbn Ya‘îş, 2001: IV/307). Örneğin çocukları için yemek hazırlayan bir anne çocuklarına
ُ /Yemek
َ /Yemeği pişirdim’ yerine ‘طبِّ َخ الطعا ُم
yemeğin hazır olduğunu ifade ederken ‘عام
َ طبَ ْختُ الط
pişti’ diyebilir. Zira o yemeği kendisinin pişirdiğini değil, yemeğin pişmiş olmasını
önemsemektedir. Kanaatimizce Bakara Suresi علَى الَّذ۪ ينَ مِّ ْن قَ ْب ِّل ُك ْم
َ ِّب
َ الصيَا ُم َك َما ُكت
ِّ علَ ْي ُك ُم
َ ِّب
َ ( ُكتOruç,
sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı) 183. ayetinde de benzeri bir durum söz
konusudur. Zira ayette orucu kimin farz kıldığı değil, orucun farz kılındığı hususu
önemsenmekte ve vurgulanmaktadır.
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h) Edebî yönü öne çıkan metinlerde özellikle atasözleri, şiir, nesir ve veciz sözlerde kafiye,
vezin, ses uyumu vb. amaçlarla özne atılabilir (İbn Usfûr, 1998: I/561, 562). Örneğin, ses
uyumu için yazarın

ِّ و ُج ِّه َل قَد ُْر المعروف،اس الصنائ َع
ُ ( نبذ النİnsanlar, zanaatları terketti, iyiliğin

kıymeti bilinmez oldu) yerine birinci cümledeki etken نبذ/terketti fiilini ikinci cümledeki
 ُج ِّه َل/bilinmez oldu fiili gibi edilgen hale getirip

ِّ و ُج ِّه َل قَد ُْر المعروف،(نُبذت الصنائ ُعZanaatlar

terkedildi, iyiliğin kıymeti bilinmez oldu) demesi gibi (İbn Usfûr, 1998: I/561, 562).
Kanaatimizce benzeri bir durum Hûd Suresi ي
ُ َوقِّي َل يَا أ َ ْر
ِّ ُِّيض ْال َما ُء َوق
َ ض ا ْبلَعِّي َما َءكِّ َويَا
َ س َما ُء أَ ْق ِّلعِّي َوغ
َ ض
ْ
(األ َ ْم ُرYere,
"Suyunu çek!", göğe, "Ey gök sen de tut!" denildi. Su çekildi, iş bitirildi) 44.
ayetinde de söz konusudur. Ayette cümleler arasında uyum için قِّي َل/denildi, ِّيض
َ غ/çekildi,
ي
ِّ ُق/bitirildi şeklinde edilgen fiiller yer almaktadır. Yine aşağıdaki beyitte şair, şiirin veznini
َ ض
korumak için fiilleri edilgen bir şekilde getirmiştir. Eğer şair şiirinde edilgen fiiller yerine
cümlesini şu şeklinde etken fiillerle oluştursaydı hem şiirin vezni ortadan kalkacak hem de söz
ً
uzayacaktı: رجَل غيري؛ وعلق هللاُ أخرى ذلك الرج ُل
 وعلقها،(علقَني هللاُ إياهاİbn Hişâm, II, 119, 120).
الر ُج ُل
َّ َيرهَا
َ خـرى غ
َ ُ  َوعُـ ِّلقَ أ،َـيـري
ِّ غ

ًـت َر ُجــَل
ْ َـرضـا ً َوعُـ ِّلـق
ُ
َ عـلـ ْقـتُـ َهـا
َ ع

Elimde olmayarak o kadına âşık edildim. O kadın da benden başka bir adama,
O adam da başka bir kadına âşık edildi.

4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İş, oluş, hareket bildiren ve bir zamana delalet eden fiiller dillerde çeşitli açılardan bir
sınıflandırmaya tabi tutulur. Fiillerin, etken ve edilgen olarak ayrımı da bu sınıflandırmalardan
biridir. Etken (malûm) fiil, genel olarak cümlede öznesi zikredilen fiil; edilgen (meçhûl) fiil ise
cümlede çeşitli nedenlerle öznesi düşürülen fiildir. Meful bih (nesne) veya cümledeki başka bir
ögenin özne konumuna yükseldiği edilgenlikte ayrıca fiilin geçişliliğinde de bir değişim olur.
Tek nesne alan geçişli bir fiil edilgen yapıldığında geçişsiz bir fiile dönüşürken, iki nesne alan
geçişli bir fiil edilgen yapıldığında tek nesne alan geçişli bir fiil olur.
Türkçede genellikle fiilden hemen sonraya {-(I)l } ve {-(I)n} eklerinin getirilmesiyle yapılan
edilgenlik, Arapçada malûm/etken fiildeki kök harflerinin harekelerinin değiştirilmesiyle
yapılır. Üç harfli etken bir fiil, (فُ ِّع َلfu‘ile) veznine girdilince edilgen olur. Fiilin kök harfleri
sabit kalır. Çoğu Arap dilci, edilgen (meçhûl) fiilin etken (malûm) fiilden türetildiğini kabul
etse de bazısı bunu kabul etmez. Onlara göre edilgen (meçhûl) fiil, etken fiilden dönüştürülmüş
ve türetilmiş değildir. Edilgen fiiller de etken fiiller gibi başlı başına temel ve asıl bir fiildir.
Arap dilinde övme, yerme vb. câmid fiiller edilgen yapıya dönüştürülemez.
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Dillerde önemli olan en az çaba yasası ve ekonomiklik ilkesidir. Bu nedenle konuşurun
düşünce, arzu, istek ve beklentilerini kısa ve öz bir biçimde dile getirmesi beklenir. Bu
bağlamda konuşur, bazen sözcesinde özneye yer vermez ve edilgen yapılı bir sözceyi tercih
edebilir. Konuşur ve dinleyeni yakından ilgilendiren bu durumun birçok nedeni olabilir.
Bunlardan en önemlileri tespit edebildiğimiz kadarıyla şunlardır: a) Konuşur, hem kendisi hem
de dinleyici özneyi bildiği için onu sözcesinden düşürebilir. b) Konuşur, öznenin kim olduğunu
bilmediği için sözcesinde özneye yer vermeyebilir. c) Konuşur, değer atfettiği kişi ya da
kurumların öldürme, dövme gibi kötü eylemlerde adının geçmesini istemez ve bu nedenle
sözcesinden onları atabilir ve edilgen yapıda bir sözce oluşturabilir. d) Konuşur, çok sevdiği bir
kişiye zarar veren özneyi aşağılama, küçümseme vb. nedenlerle sözcesinde yer vermeyebilir.
e) Konuşur, eylemin öznesini bildiği halde özneden korktuğu için onu sözcesinden çıkarabilir.
f) Konuşur, özne için endişe duyduğu durumlarda onu korumak istediği için onu sözcesinde
zikretmeyebilir. g) Konuşur, sadece nesnenin önemsendiği durumlarda sözcesinden özneyi
atabilir ve edilgen yapılı bir sözce oluşturabilir. h) Edebî yönü öne çıkan metinlerde kafiye,
vezin, ses uyumu vb. amaçlarla özne atılabilir.
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XVII. YÜZYIL BATILI SEYYAHLARIN ESERLERİNDE TÜRKLER VE
GAYRİMÜSLİMLERE YÖNELİK ETNİK KLİŞELEŞTİRME
Esma Çakır
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
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ÖZET
Seyahatnamelerin tarih araştırmalarında asli kaynak olarak görülüp görülemeyeceği tarihçiler
arasında tartışmalı bir konudur. Bazı Türk tarihçilerinin seyahatnameleri birincil kaynak olarak
görmemesinin nedeni özellikle Batılı seyyahların yazdıklarını taraflı ve önyargılı bulmalarıdır.
Bununla birlikte günümüzdeki bir takım imajların oluşumunda bu seyahatnamelerin etkisi
açıktır. Bugün Batı’da Türkler ve Doğu hakkındaki önyargıların pek çoğunun kökeni bu
metinlere kadar geri götürülebilir. Kaldı ki önyargılar karşılıklıdır ve Doğu’da da Batılılar ve
başka milletlerle ilgili önyargı içeren metinler görmek mümkündür. Bunun en tipik
örneklerinden biri de Batılı seyyahlarla çağdaş olan Evliya Çelebi’dir.
Osmanlı İmparatorluğu XVII. yüzyılda diğer zamanlara nazaran oldukça çok sayıda Avrupalı
seyyahın ziyaretine sahne olmuştur. Batılı seyyahlar bu ziyaretlerini o sırada Avrupa’da popüler
metinler olan seyahatnameler şeklinde yayınlamışlardır. Çoğunluğu Katolik dünyadan gelen bu
seyyahların gerek Türkler gerekse Hıristiyanlarla ilgili bir takım önyargıları mevcuttur.
Bunlardan bazıları seyahatleri sonrasında değişmişse de birçoğu yazdıkları seyahatnamelere
yansımıştır. Her millette az çok var olan, ötekiyle ilgili ve çoğunlukla dayanağı olmayan bu
tektipleştirici yaklaşımı Robert Dankoff “etnik klişeleştirme” kavramıyla tanımlar. Bu etnik
klişelerden bazısı zaman içerisinde unutulmuşsa da bir kısmı günümüzde hala varlığını
sürdüren birçok etnik ve dinî kalıplaşmış tutuma kaynaklık etmiştir. Bizim planlanan tebliğde
amacımız XVII. Yüzyılda Osmanlı topraklarını ziyaret eden Henry Blount, Hans Jakob
Breüning, Clausier Du Loir, Polonyalı Simeon, Jean- Baptiste Tavernier, Jean Thevénot gibi
bazı Batılı seyyahların kullandığı etnik kökene dayalı bu klişeleri göstermek ve bunların
nedenleri hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Batılı Seyyahlar, Seyahatnameler, Etnik Klişeleştirme, Ethnic
Stereotping,

1. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MİLET SİSTEMİ
Osmanlı İmparatorluğunda halkın “millet sistemi” denilen bir tasnife tam olarak hangi
tarihten itibaren tabi tutulduğu konusu tartışmalıdır (Adıyeke, 2014). “Millet” ilk bakışta etnik
bir anlamı çağrıştırsa da buradaki temel ayırım etnik değil dinidir. Diğer milletler denildiğinde
kastedilen ise daha çok Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudilerdir. XVII. Yüzyıl itibariyle
Osmanlı’da ilk nüfus sayımına daha uzun zaman vardır. Fakat ele aldığımız dönemde, Osmanlı
topraklarının Anadolu ve yakın çevresine isabet eden kısmında, tam sayıları bilinmemekle
birlikte diğer gayrimüslimlere nazaran daha az nüfusta olan Kıptiler, Süryaniler, Keldanîler,
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Marunîler, Katolik Rumlar, Gregoryenler, Nasturiler, Yakubîler, Melkitler ve Mandeilerin
yaşadıkları bilinmektedir (Baybal, 1992: 37).
Osmanlı Devletinde gerek askeri yükümlülükler gerek ödenen vergiler ve hatta ceza
hukukuna ilişkin hükümler Müslümanlar ve diğerleri ayrımına göre belirlenmektedir. Özetle
kişinin dini, onun nasıl giyinebileceğine, ne yiyip içebileceğine, yaşayacağı yere, yapacağı işe,
evlenebileceği kimseye, alabileceği eğitime ve öldüğünde malvarlığına ne olacağına ilişkin her
aşamada belirleyicidir. Zaten devletin, tüm halkın din gözetmeksizin aynı kurallara tabi
olduğuna dair bir iddiası da yoktur (Tolan vd. 2013: 49).
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin nüfus kayıtları da yine bağlı oldukları millet
teşkilâtları tarafından tutulmakta; doğum, ölüm ve evlenmelerine ilişkin işler ilgili dini
kurumlarca yürütülmektedir. Bu nedenle Osmanlı yönetimi, ülkesinde yaşayan gayrimüslim
tebanın nüfusunu da yine bu teşkilâtların kayıtlarından takip etmektedir. Osmanlı Devleti’nde
ilk nüfus sayımı 1831 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu sayım da yine din esasına dayanmaktadır.
Fakat sadece erkekleri kapsadığı ve bazı bölgelerde sayım yapılmadığı da dikkate alındığında,
Rumeli ve Anadolu’daki gerçek nüfusu yansıtmaktan oldukça uzaktır. 1831 sayımının
sonuçlarına göre, Anadolu’da Müslümanların nüfus içindeki payı %83.70’tir. Buna karşılık
gayrimüslimlerinki ise %16’dır (Eryılmaz, 1990).
2. “TÜRK” VE “FRENK”: “ÖTEKİ”Nİ ALGILAMA BİÇİMLERİ
Ele aldığımız dönemde Anadolu’da Müslümanlar tarafından Hıristiyan yabancılara
“Frenk” denilmektedir. Benzer şekilde yabancılar tarafından da tüm Müslümanlara, Türk olup
olmadıklarına bakılmaksızın, Türk denilmektedir. Bu sadece Batılı seyyahların değil yüzyıllar
boyunca Batılıların etnik kökenine bakmaksızın tüm Müslümanlar için kullandıkları genel bir
kavramdır.
Görünüşe göre hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar “kafir” ifadesi aynı şeyi
kastetmektedir, aradaki tek fark terimin yönelik olduğu kesimdir. Her bir tarafın birbirini
algılayış biçiminde bir koşutluk olduğunu ileri süren Bernard Lewis (2020) her ikisinin de
diğerini rakip olarak gördüğünü ve fakat bunu açıklamaya yanaşmadığını iddia etmektedir.
Bunun bir delili olarak ise Hıristiyanların Müslümanlara “Mağribi”, “Serazen”, “Türk” ya da
“Tatar” gibi etnik terimler kullanırken Müslümanların da Avrupalı sakinleri “Rum”, “Frenk”
ya da “Slav” olarak adlandırmasını gösterir (s. 79). Lewis, kendinden olmayanları aşağılamanın
ve küçültücü ifadelerle nitelemenin her uygarlıkta görülen bir durum olduğuna dikkat çeker:
“Tarihin bilinen en büyük uygarlıklarının hepsi istisnasız olarak kendilerini tek başına
yeterli görmüş kendileri dışında kalanları ve hatta kendi içlerindeki alt kültürleri ve
düşük statülü kesimleri aşağılayıcı bir tavırla barbar, bizden olmayan, dokunulmaz,
kâfir, yabancı, şeytan saymış ve hakarete dönük daha teklifsiz daha kaba terimlerle
anmışlardır.”(s. 91)
3. BATILI SEYYAHLARDA ETNİK KLİŞELEŞTİRME
Belirli bir etnisiteye veya ulusa mensup insanlara önyargısal bir kimlik ya da davranış
kalıbı atfetmek olarak tanımlanabilecek etnik tektipleştirme ya da klişeleştirme (ethnic
stereotyping) olgusuna seyahatnamelerde oldukça sık bir biçimde rastlanmaktadır (Dankoff,
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2006: 67). Seyahatnamelerde hem Türkler hem diğer uluslar, hem de genel olarak doğulular
hakkında bu tür önyargısal kalıplar mevcuttur. XVII. Yüzyılda Osmanlı topraklarını ziyaret
eden seyyahlar, genel Batılı eğilime uygun olarak, buradaki Müslüman halkın tamamına “Türk”
demektedir. Seyahatnamelerde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara ilişkin
önyargılar daha çok gayrimüslimlere gösterilen kaba davranışlara ilişkindir. Bunun dışında
Rumlar, Arnavutlar gibi bazı etnik kökenlere dair de çeşitli klişeler görülmektedir.
3.1. “Saldırgan, Kaba ve Sarhoş Türk” Klişesi
Batılı seyyahların metinlerinde Türklerin alenen içki içmedikleri, ancak kendilerine teklif
edildiğinde asla geri çevirmedikleri ve alkollü içki içmek konusunda hiçbir fırsatı da
kaçırmadıkları ifade edilir. Bunun yanı sıra, sarhoş olduklarında zaten aşağılamaya kendilerini
muktedir gördükleri gayrimüslimlere karşı yıkıcı ve kaba tavırlar sergiledikleri aktarılır:
“Nüfus az, çarşıların dışında sokakta hiç kimse görünmüyor. Burada birçok Rum
oturuyor rakı satıyorlar, evlerinin kapısı iki buçuk ayak yükseklikte. Sarhoş olan
Türklerin başka yerlerde yaptıkları gibi içeriye at üstünde girip her şeyi kırıp dökmeye
kalkışmamaları için bu tedbiri almışlar.” (Thevénot, 2014: 44).
Başka seyyahlar tarafından da, onların deyimiyle “Türklerin”; gayrimüslimlerin ibadet
yerlerine atla girdikleri, içeride ne bulurlarsa -ki buldukları kilisenin içindeki ibadete yarar
malzemeler dahi olsa- kırdıkları, bazen de ısınmak için yaktıkları, işlerine yararsa aldıkları ifade
edilmektedir (Tavernier, 2017: 200).
3.2. “Açgözlü Türk” Klişesi
“Türklerin isimlerini lekeleyen en önemli düzensizlikten, yani doymak bilmez aç
gözlülüklerinden de bahsetmek zorundayım” der, Blount (2010) eserinde. “Halk açısından
verilen emirlerin daha alt kademedeki kadıların tabağına dayanmasının yarattığı çaresizlikten
daha büyük bir yenilgi olamazdı” diye ekler. Ülkeyi gezerken eyaletlerin valileri ile para
karşılığında uzlaşmaya varan çok fazla insan gördüğünü de söyler (s. 83).
Yönetim bir takım emirler vermektedir ancak bunların hem içeriğinden hem de
niteliğinden bağımsız olarak her birinin uygulanabilirliği ancak periferdeki devlet memurlarının
insafına kalmıştır. Devletin Anadolu’da görevlendirdiği birçok kademedeki memurun ise bir
miktar ödeme mukabilinde kendini bu emirlere uymaktan imtina edebilir gördüğü ortadadır.
Blount; Polybius ve diğerlerine atıfla “Afrikalıların her zaman Avrupalılardan daha
açgözlü olduğunu” yazar, bu nedenle de onları daha “gaddar” olmakla suçlar. Seyyaha göre ise
bazen gaddarlık açgözlülüğün tedavisi değil sonucu olur; çünkü ölümleri sonucunda mallarına
kolayca el konabilecek insanların idamı için her şey memnuniyetle yapılabilir. Özetle devlet
açgözlü olduğunu düşündüğü memuru, gaddarlıkla öldürmek suretiyle, onun sahip olduğu tüm
mal varlığına el koyabilir (Blount, s. 83, 84).
Mimari ile ilgili olarak da benzer bir tespit yapılmıştır seyyahlarca. Seyyahlara göre
Anadolu’da Müslümanların evlerinin özellikle de dış görünümleri mimari açıdan tam bir
faciadır. Bunun nedenlerinden biri; yönetim tarafından el konulabilme korkusu nedeniyle
zenginliklerini göze görünmeyecek biçimde yaşamaya çalışmalarıdır. Bu nedenle evlerin dışları
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özellikle kötü görünürken içleri daha düzgündür. (Blount, ss. 87-89; Thevénot, s. 56; Mantran,
1991: 29).
Blount eserinde Türklerin Hıristiyanlık ile İran arasında kaldıkları için bütün dünyayı
karşılarına aldıklarını iddia eder. Gerçekten de bu durumun özellikle yönetim politikası
açısından bir özellik oluşturduğu düşünülebilir (Hakyemez, 2012: 72). Bu iki farklı kültür ve
din arasında kalmışlık ona göre “herkes Türklere karşı ve onlar da herkese karşı” gibi bir
anlayışın doğmasına sebep olmuştur. Seyyah, Osmanlı İmparatorluğunun büyüklüğünü
Türklerin ruhlarının büyüklüğüne bağlar:
“Türkler kendilerine karşı cesaret gösterenlere karşı acımasız davranır ve bunun
sonucunda da gaddarlıkla suçlanırlar ama aslında öyle değillerdir. Zira sürekli olarak
aşağı görülürler ve fakat bunu alçak gönüllülükle karşılarlar.” (Blount, s. 85).
Seyyahların bu tür yorumlarında kültürel önyargılarının etkisi muhakkak olmakla
birlikte, o dönem Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durum ve bu durumun seyyahların
tecrübelerine etkisinden de söz edilebilir. XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik
olarak ciddi sorunlarla boğuştuğu ortadadır. Ülkedeki birçok kurum bozulmuş ve bundan ordu
da elbette nasibini almıştır. Yeniçeri sayıları çok fazla artmış ve boşta gezen, silahlı birçok
yeniçeri para karşılığı her türlü işi yapmaya başlamıştır. Gelen seyyahlar özellikle İstanbul ve
büyük şehirlerde yanlarına bir yeniçeri alarak dolaşmaktadırlar. İşte böylesi bir ortamda
Anadolu’yu gezen Tavernier (2017)’e göre “…Yılbaşı günü ve diğer bayramlarda iyilik olsun
diye yeniçerilere verilenler bir ödev haline gelmiş ve geleneğin bir kuralı olmuş, yani yeniçeri
parayı her şeyden üstü tutan Türkleri en duyarlı oldukları konuda cezalandırmıştı...” (s. 122,
123). Seyyahın böylesi bir sonuca sadece yeniçerilerin zorbalıkları nedeniyle mi vardığı
bilinmez, ancak bu ifadeler hem halkın hem de askerlerin yoksulluğunu ortaya koyması
açısından önemlidir.
3.3. “ Yıkıcı Türk” Klişesi
Seyyahlar tarafından Türkler hakkında üretilen bir başka olumsuz klişe “yıkıcı Türk ” klişesidir.
Türklerin fetih sonrasında İstanbul'daki Roma’dan kalma yapıları yıktığı; mozaiklerin, duvar
resimlerinin ve fresklerin inançları nedeniyle Müslümanlar tarafından bozulduğu çokça ifade
edilir. Hatta çeşitli resimler ve mozaiklerle süslü olduğu söylenen Patrikhane binası da
yıkılmıştır. Sarayın bahçesinde yer alan, daha sonra arslanhane olan binanın eskiden kilise iken
şimdi içinde tuhaf hayvanlar beslenmesinin sebebi de seyyahlara göre Hz. İsa’yı ve
Hıristiyanlığı aşağılamaktır (Çetin, 2012: 124; Breüning, 2020: 89).
Batılı seyyahların çoğunluğunun Osmanlı ülkesine, kafalarında bir imaj ve bir beklenti
ile geldikleri anlaşılmaktadır. Bu imajı yaratan bazen başka bir seyyahın seyahatnamesi bazense
çevirisini okuduğu yüzyıllar öncesinden kalma bir eserdir. Seyyahlar o eserlerin kendilerinde
bıraktığı o imajı aramışlardır. Üstünden yüzyıllar geçmiş olsa bile bahsedilen yapıları görmek
istemişler, göremediklerinde ya da söz konusu yapının eskimiş, yıpranmış, yıkılmış olduğunu
gördüklerinde bunu aradan geçen yüzyıllara bağlamak yerine Türklerin yıkıcılığına
bağlamışlardır.
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3.4. Türklerin “Kibar Olmasa da Dürüst”, Rumların “Kalleş, Hain ve Kendini Beğenmiş”
Olarak Nitelenmesi
Du Loir (2016)’in ifadelerinden o zamana değin Türkler hakkında kaba ve saldırgan imajının
zaten oluşmuş olduğu sonucuna varmak mümkündür. Seyyah gözlemleri ile kabalığın ve
saldırganlığın ötesine geçerek tevazu, samimiyet ve dürüstlük gibi değerlere vurgu yapar.
Ancak Türkler açısından var olan önyargıyı kırmaya çalışırken nüfusun büyük bir kısmını teşkil
eden Rumlar hakkında etnik klişeleştirme yoluna başvurur. Seyyah muhtemelen Rumlara karşı
geleneksel Katolik önyargılarının etkisi altındadır:
“Birçoklarının düşündüğü gibi Türkleri kaba saba ve saldırgan insanlar olarak
düşünmemek gerekir. Gerçekten de geleneklerindeki dürüstlük kibarlıklarından daha
fazladır ve onlar bizden aşağı kalır insanlar değillerdir. Onlar doğal olarak iyi
insanlardır ve iklimin onları bu hale getirdiğini sanmamak gerekir, çünkü Rumlar da
aynı iklimde de olmalarına rağmen çok farklı eğilimlere sahiptirler. Rumlar atalarından
aldıkları kalleşlik, hainlik ve kendini beğenmişlik gibi kötü niyetli niteliklere sahiptirler.
Buna karşın Türkler bilhassa samimiyet ve tevazu sahibidirler.” (s. 130 ).
3.5. “Yozlaşmış Yunan” Klişesi
Seyyah Breüning (2020) “Yunanlılar ataları gibi eski Yunan halkının ardılları olmakla beraber
bu üstün uygarlığın yozlaşmış temsilcileridir” der (s. 74). Bu değerlendirme “antik çağ serabı”
(Tavernier, 11) olarak ifade edilebilecek durumun tipik bir örneği sayılabilir. Breüning (2020)
karşılaştığı tüm Yunanlıları antik zamandaki ataları ile kıyaslar; bununla da yetinmez üzerinden
geçen bin yılları unutarak olayı daha ileri bir boyuta götürür:
“Troya yapılarında vaktiyle kullanılmış olan mermer porfir serpantin taşlarının
yerinden sökülüp İstanbul'a götürüldüğünü ve kentteki görkemli camilerin sarayların
hamamların yapımında kullanılarak günümüzün en güzel binalarını süslemektedir.” (s.
89).
3.6. Adalardaki Rumlarla İlgili “Kötü Ahlaklı” Klişesi
Katolik aleminden gelen seyyahların eserlerinde Ortodoks Rumlar hakkında en çok rastlanılan
klişelerden biri “kötü ahlaklı” olmalarıdır. Hatta bazen daha da ileri giderek “kalleş” (Du Loir,
130) ifadesini kullandıklarını görmek de mümkündür. Polonyalı Simeon (2016) adalardaki
Rumlarla ilgili şöyle der:
“Venedik’ten İstanbul'a ve Trabzon'a kadar Akdeniz'de ve Karadeniz'de bütün mevcut
adaların halkı tamamen Rum’dur. Adalardaki Rumlar çok kötü ahlaklı ve Ermeni
düşmanı olup bizi görünce yere tükürüyorlar köpek ve sapkın manasında “işkil” tabirini
kullanıyorlar. Şayet bizden birisi kendilerine ait bir kaptan yemek yerse kap ne kadar
kıymetli olursa olsun derhal kırıyorlardı.” (s. 120).
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Sanırız buradaki “kötü ahlaklı” ifadesinde Rumlar tarafından aşağılanmanın önemli bir
etkisi söz konusudur.
3.7. “Kaba Arnavut” Klişesi
Olumsuz klişelerle anılan bir başka grup Arnavutlardır. Thevénot (2014)’a göre “Arnavutlar;
hiçbir disipline gelmeyen kaba saba insanlardır.” (s. 40). Seyyahın bu kadar kesin bir fikre nasıl
hızlıca kapıldığı çok net değildir. Ancak seyahatnamesinde devamla dillerinin ve adetlerinin
farklı olduğunu söyler. Bu da farklı dilleri nedeniyle, ülkedeki genel yaşamın dışında kalmış
olmaları ihtimalini akla getirir. Thevénot Arnavutların ayrıca dini açıdan da cahil olduklarını
iddia eder ki, bu Anadolu’yu ziyaret eden batılı seyyahlarda sıkça görülen bir tutumdur.
Geldikleri yerlerden farklı olan bu ülkedeki Hıristiyanların genel olarak “Hıristiyanlık
konusunda pek bir şey bilmedikleri, dini açıdan cahil oldukları” ifadelerine rastlanmaktadır (s.
40).
3.8. “Tembel Doğulular” Klişesi
Seyahatnamelerde belli etnik gruplar yanında, aralarında hiç fark gözetmeksizin tüm Doğuluları
kapsayan klişelere de rastlamaktayız. Bunlardan en sık gördüğümüz Doğuluların tembel
olduğuna ilişkin fikridir. Tavernier eserine “Asya'daki seyahatlerin Avrupa'dakilere kıyasen
aynı kolaylıkla yapılmadığından” ve Asya'daki iklim ve toprak özellikleri ya da “çalışmaktansa
yoksul yaşamayı yeğleyen insanların tembelliği nedeniyle hiç işlenmemiş ve ıssız yerlere
rastlandığını” ifade etmekle başlar. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan, toprakların nasıl
işlendiğinden (örneğin tımar sisteminden) hiç haberi olmadığı anlaşılan bir tüccar olan
Tavernier (2017)’e göre işlenmemiş toprakların yegane sebebi tembel halktır. Asya’ya ilişkin
bilgisi İran’a kadar mal almaya gitmek olan Tavernier kolayca genellemeler yapar ve bir takım
kestirme sonuçlara ulaşır; ona göre özetle “Doğulular tembeldir” (s. 43). Burada “insana değer
verilmez”. Kendisi kervanla seyahat eden bir tacirdir ve kervanlar gerek güvenlik gerekse daha
az vergi vermek için ana yollardan ziyade ara yolları tercih ederler. Yine mola verecekleri
zaman şehirlerin içinde değil yakınında kamp kurarlar veya var ise kervansaraylarda kalırlar.
Seyyah; daha çok ticaret yaptığı İran'la Türkiye’yi karşılaştırır:
“Türkiye'dekilere oranla çok daha sık ve rahat olan İran'daki kervansaraylarda size
yiyecek sağlayan kişiler var ve önce gelenler daha iyi yerlerde barınıyorlar. Kaldı ki
bütün Türkiye kalabalık çeteler halinde gezen, yollarda tüccarları bekleyen eşkıyalarla
dolu.” (s. 43).
Seyyahın ifadesinden özellikle de Celalî İsyanları nedeniyle Anadolu’nun içinde
bulunduğu güvenlik sorununu anlamak mümkündür.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Osmanlı Devleti 1600’lü yıllarda sayıları yüzlerle ifade edilen yabancı seyyahı
ağırlamıştır. Seyahatin günümüze kıyasla oldukça güç şartlarda gerçekleştirildiği o zamanda
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seyyahların gözlemlerini anlattıkları seyahatnameler Avrupa’da oldukça popüler kitaplar haline
gelmiştir. Bu durum geniş halk kitlelerinin de kendileri ile aynı inancı paylaşan paylaşmayan
diğer toplumlar hakkında fikir sahibi olabilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle
seyyahların gözlemleri oldukça değerlidir.
Yabancı seyyahların seyahatnamelerinde hem Türkler hem diğer uluslar hem de genel
olarak doğulular hakkında önyargıya dayalı kalıplara; klişelere rastlamak mümkündür. Nüfusun
çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara ilişkin önyargılar daha çok gayrimüslimlere gösterilen
kaba davranışlara ilişkindir. Onlara göre Türkler saldırgan, kaba, yıkıcı ve açgözlüdür.
Rumlarsa kalleş, hain ve kendini beğenmişlerdir. Arnavutlar, cahil ve kaba sabadır. Yabancı
seyyahlar ülkede karşılaştıkları Hristiyanları genel olarak cahil bulurlar; çünkü ibadetleri ve
inanışları kendilerinden farklıdır. Seyyahların ülkede uygulanan tımar sistemi konusunda bilgi
sahibi olduklarını gösterir herhangi bir veriye rastlamadık, muhtemelen bu sebeplerdir ki uçsuz
bucaksız ekilmemiş topraklar olduğunu görüp doğuluları tembel bulduklarını ifade ederler.
Aslında gayrimüslimler de Müslümanlar da “öteki” hakkında bir takım önyargılara ve
klişelere sahiptir. Bu klişeler taraflar arasındaki ilişkileri elbette etkilemektedir. Bunların
bazıları “öteki”ni tanımakla azalmakta bazıları ise deneyimledikçe derinleşmektedir. Bazı
yabancı seyyahlar Türkleri tanıdıkça kaba saba olarak nitelendirmenin ötesine geçerek
geleneklerinin farklı olduğunu hatta dürüst olduklarını ifade etmişlerdir.
Taraflar arasındaki bu karşılaşmalar toplumların tarihinde önemli bir yere sahiptir. Zira
o sıralar Avrupa’da çok okunan bu seyahatnameler bir “Türk” ya da “Doğulu” imajı inşa
edilmesinin temelini atmışlardır. Bu imajın gerçek durumu yansıtması ancak seyyahın tarafsız
gözlemi ve gözlemleri sonucunda Osmanlı ülkesine gelirken sahip olduğu önyargıları
değiştirme niyeti ve tabii bu konudaki etkin tavrı ile mümkündür. Bunun ne oranda
başarılabildiği ise ayrı ve uzun bir tartışmanın konusudur.
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ÖZET
Göç unsuru insanlığın varoluşundan bu yana meydana gelen bir olgu olup ekonomik,
siyasi, toplumsal bir güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde göçün; insan,
devlet ve toplum güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu söz edimiyle güvenlik alanına
kaydığını görmekteyiz. Önceleri sadece sınır, toplum gibi alanlara yönelik bir güvenlik tehdidi
olduğu varsayılarak güvenlikleştirilen göç, zamanla daha çok etki yaratabilmek adına ekonomik
alana yönelik bir tehdit olduğu öne sürülerek de güvenlik alanına kaydırılmaktadır. Bu göçgüvenlik sorunu hem sınırları aşması hem gözle göremediğimiz 281 milyonluk bir göç
ülkesinin varlığı, hem de devletlerin güvenlikleştirme çalışmaları ile gündemde etki yaratması
ile uluslararasılaşmış bir problemdir. Soğuk savaş döneminde bastırılan etnik-dini problemler,
soğuk savaş sonrasında gün yüzüne çıkmış ve göç ile birlikte dünya gündeminde barış ve refahı
bozduğu düşüncesiyle sıkça güvenlikleştirici aktörlerce güvenlik alanına kaydırılmaktadır. Bu
çalışma bir nitel araştırma olup hedefi, göç-güvenlik ilişkisini Kopenhag okulunun sunduğu
güvenlikleştirme kuramı perspektifinden ele alarak, inşa edilmiş bir güvenlik tehdidi olarak
sunulmasını incelemektir. Bu bağlamda çalışmanın temel argümanıysa artan insan
hareketliliğinin genel olarak uluslararası ilişkiler disiplininde özelde ise örneklendirdiğimiz
ABD ve İsveç, Avusturya gibi çoğu AB ülkelerince göç unsurunun insani boyutunun
görmezden gelindiği, çıkar ve siyasi hedefler doğrultusunda ele alındığı, güvenlikleştirildiğidir.
Çalışmanın sonunda, göç probleminin ciddi bir şekilde uluslararasılaşmış olması öte yandan
aktörler tarafından her alanın güvenlikleştirilmesi, göç ve güvenlik ile mücadele yöntemlerinin
belirlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda göç olgusunun insani bir süreç
olduğunun temel bilincinde kalarak, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde herkes için insani
güvenliğinin sağlanması, uluslararası alanda yani Küresel bir düzeyde üst bir otoritenin
kurulması ve uzlaşılması gerektiğine ulaşılmıştır. Öte yandan uluslararası göç problemiyle
mücadelede yine Kopenhag okulunun öne sürdüğü güvenlik-dışılaraştırma kuramının her
alanın güvenlikleştirmeye kaymaması için önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Uluslararası Göç, İnsani Güvenlik, Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme,
Göçün Güvenlikleştirilmesi, Güvenlik-Dışılaştırma
Abstract
The element of migration is a phenomenon that has occurred since the existence of
humanity, and it appears as an economic, political and social security problem. Today, we see
that immigration has shifted to the field of security with the act of posing a threat to human,
state and social security. Migration, which was securitized with assumption that it was only a
security threat to areas such as the border and society, has shifted over time to the security area
with assumption that it is a threat to the economic realm in order to create more impact. This
immigration-security problem is an internationalized problem both with its crossing the
borders, the existence of a 281 million immigration country that we cannot see with the naked
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası
İlişkilerde Göç ve Güvenlik: Teoriden Pratiğe konulu tezden üretilmiştir.
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eye, and the effect on the agenda with the securitization efforts of the states. Ethnic-religious
problems that were suppressed during the cold war came to light after the cold war and are often
shifted to the security field by securitizing actors, with the thought that they disrupt peace and
welfare on the world agenda with migration. This study is a qualitative research and its aim is
to examine the migration-security relationship from the perspective of the securitization theory
presented by the Copenhagen school, and to examine its presentation as a constructed security
threat. In this context, the main argument of the study is that the human dimension of the
migration factor is ignored, and it is securitized by the international relations discipline in
general, and by most EU countries such as the USA and Sweden and Austria, which we
exemplify in particular. At the end of the study, the fact that the migration problem is seriously
internationalized, on the other hand, shows that the securitization of every area by the actors
and the methods of combating migration and security should be determined. In this context,
keeping the basic awareness of the fact that migration is a humanitarian process, it has been
concluded that human security for everyone within the framework of fundamental rights and
freedoms, establishment of a higher authority in the international arena, that is, at a global level,
and a compromise must be reached. On the other hand, it has been concluded that in the fight
against the problem of international migration, the de-securitization theory put forward by the
Copenhagen school has an important place so that every field does not shift to securitization.
Keywords: International Migration, Humanitarian Security, Copenhagen School,
Securitization, Securitization of Migration, De-Securitization
1. GİRİŞ
Güvenlik yalnızca askeri alan ile sınırlı kalmayıp çeşitli alanları da içine alarak giderek
genişlemektedir. Bu genişlemeler ise akıllara kimin güvenliği? Buna ek olarak güvenliği kim
sağlamalı? sorularını getirmekte ve cevabının da "devlet" ile sınırlı kalınmadığı görülmektedir.
Güvenliğin göç ile ilişkilendirilmesinin amacı ve önemi bağlamında ise iç savaşların, ekonomik
krizlerin, doğal afetlerin göçü ciddi manada etkilemesi, tetiklemesi ve dolayısıyla göçmen
sayısındaki azımsanamayacak şekilde kritik bir artışın söz konusu olmasıdır. (Küçük, 2021, s.
4-6) Göç insanlık tarihi boyunca var olan, konjonktüre göre de farklı anlamlar yüklenen bir
olgudur. Ekonomik, dini, politik, doğal afetler gibi kimi zaman gönüllü kimi zaman zorunlu
sebeplerden dolayı insanlık tarihi göç ile bütünleşmiştir. (Sağır, 2019, s. 113) Ancak göçün
güvenlikleştirilmesi yani güvenlik alanında taşınması yeni bir olay olarak karşımıza
çıkmaktadır. (Kaygusuz, 2021, s. 71) Güvenlikleştirme alanı etkisini ve yayılmasını
sürdürebilmek için sürekli yeni algılar arayışına çıkmaktadır. Göçün milli egemenliğe yönelik
bir tehdit olduğu söylemi etkisini kaybetmektedir. Ancak bu alanda etki kaybedilmeye
başlandığında yeni bir arayış çerçevesinde göçün artık istihdama, ekonomik ve sosyal yaşama
ciddi bir tehdit oluşturduğu söylemi giderek artan bir şekilde kullanmaya ve etki yaratmaya
başlamaktadır. (Mandacı ve Özerdim, 2013, s. 125) Günümüz dünyasında göçün tehdit olarak
algılanıp güvenlik alanına girmesi gibi gelecekte de şu an görmezden gelebildiğimiz pek çok
alanın güvenlikleştirilmesini görebiliriz. (Kaygusuz, 2021, s. 73)
1990 yılında dünya üzerindeki nüfusun %2.87'sini oluşturan göçmenlerin sayısı 128 milyon
iken 2010 yılında dünya nüfusunun %3.17'sini oluşturan göçmen sayısı 221 milyona ulaşmış
ve 2020 yılında insanların; doğal afetler, çatışma, yoksulluk, şiddet gibi sebeplerden dolayı
göçe zorlanması rekor sayıya ulaşmış, dünya nüfusunun %3.60'ını oluşturan göçmen sayısı 281
milyona yükselmiştir. IOM genel sekreteri uluslararası göçü ''insanlık tarihi boyunca hiç tanık
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olunmamış bir paradoks'' olarak tanımlamıştır. 2019 yılında 26 milyon yeni mülteci kaydı
oluşturulmuş, 55 milyon kişi de yer değişikliği yapmıştır. 2019'un en fazla göçmene ev sahipliği
yapan kıtaları ise kuşkusuz 86 milyon göçmeni barındıran Avrupa ve 87 milyon göçmeni
barındıran Asya olmuştur. Aynı zamanda 2020 yılı verilerine göre 281 milyon uluslararası
göçmenin 164 milyonunu göçmen işçiler oluşturmaktadır. (Mcauliffe and Triandafyllidou,
2021; IOM, 2021; IOM, 2022) Göçmenlerin hareketliliğinin arka planında ne yazık ki ciddi
ölümler de yatmaktadır. 2020 yılına kıyasla 2021 yılında Avrupa'ya göç etmeye çalışan göçmen
ve mültecilerin ölüm sayısı 2 katından fazla oranda artış göstermektedir. (Aparı, 2021) Göçmen
hareketliliği kadar, ölüm sayıları da konunun önemini ve içinde bulunduğumuz yüzyılda nasıl
bir insanlık dramına şahit olduğumuzu ortaya koymaktadır. Uluslararası Göç Örgütü'nün bu
verileri bizlere dünya üzerinde ciddi değişkenlik gösteren bir ''Göç Ülkesi'' olduğunu
kanıtlamakta ve sorunun ciddiyetini, öneminin de devamlılığını ortaya koymaktadır.
Göçün nedenleri, sonuçları olumlu/olumsuz yönleri ile alakalı literatür bizlere pek çok çalışma
sunmaktadır. Bu çalışma ise göçün güvenlik ile ilişkisini açıklama da sadece klasik güvenlik
teorileriyle sınırlı kalmayarak Kopenhag Okulu ile destekleyerek göç-güvenlik ilişkisine
küresel bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu makalede göç ve güvenlik ilişkisi
incelendiğinde literatürde sıklıkla karşımıza çıkan realizm, liberalizm, feminizm gibi çeşitli
teorilere görece daha az ele alınmış olan Kopenhag Okulu perspektifinde bu ikili ilişkinin
incelenmesi hedeflenmekte ve göç-güvenlik ilişkisini anlamlandırmamız konusunda sıklıkla ele
alınan teorilere kıyasla daha net bir şekilde fayda sağlamaktadır. Kopenhag okulunun içerdiği
ekonomik ve toplumsal güvenlik unsurları göç ve güvenlik arasındaki ilişkiyi anlamamızda
literatüre iki katkısı bulunmaktadır: Birincisi; güvenlikleştirme, toplumsal güvenlik unsurları
ile aktörlerin güvenlikleştirme konusunda göç unsuruna sıklıkla başvurduklarını ve nasıl
kullandıklarını düşünmemiz açısından ve bizlere imkan tanımaktadır. İkinci olarak; aktörlerin
sıklıkla güvenlikleştirmeye başvurmasının sonucunda her alanın güvenlikleştirmeye
kaymasının aynı zamanda göç olayındaki hem sebepleri hem de sonuçları açısından karşılaşılan
güvensizliklere "güvenlik-dışılaştırmayı" devreye sokarak çözüm bulmamız da önemli katkıları
bulunmaktadır. Göç ve güvenlik alanında özellikle Kopenhag Okulu çerçevesinde literatür
incelendiğinde çoğunlukla yabancı kaynaklara rastlanmıştır. Bu bağlamda makale, Türkçe
literatürde desteklemeyi amaçlanmaktadır.
Göç yeni bir güvenlikleştirme aracı mıdır? Çalışmamızın temel sorusu olup devamında insani
güvenliğin gelişim aşaması nasıl ilerlemektedir? Kopenhag okulu güvenlikleştirme yöntemi ne
gibi değişiklikler sunarak güvenlik anlayışındaki boşluğu doldurmaktadır? Güvenlikleştirme en
etkili bir şekilde nasıl kurulabilir? ve her alanın güvenlikleştirmeye kaymaması için hangi
şartlar sağlanmaktadır? Sorularına cevap aranmaktadır. Öte yandan bu çalışma nitel bir
araştırma olup sorularımızın cevaplarına literatür incelemesi yapılarak ulaşılmıştır. Bu
bağlamda çalışmamızın birinci bölümünde kavramsal ve teorik bir çerçeve sunularak insani
güvenlik devamında da Kopenhag okulunun güvenlikleştirme yöntemi ele alınmıştır. İkinci
bölümünde ise bu kavramlar göç ile ilişkilendirilerek göç konusunun güvenlikleştirmesi
incelenerek çalışmamız sona ermektedir.
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2. Kavramsal ve Teorik Çerçeve
2.1. İnsani Güvenlik
Soğuk savaş döneminde bastırılan etnik ve dini odaklı çatışmalar soğuk savaşın sona ermesiyle
birlikte terörizm, sağlık, çevre, silahlanma, göç, insan kaçakçılığı ve ticareti gibi
küreselleşmenin etkin rol oynadığı yeni tehditler olarak gün yüzüne çıkmıştır. Klasik güvenlik
yaklaşımının bu çatışmalar karşısında yetersizleşmesi de kaçınılmaz olmuştur. Yani
küreselleşme ile meydana gelen etnik, dinsel problemler ve oluşan güvenlik boşluğu sadece
devlet güvenliğinin değil bireysel güvenliğin de uluslararası düzeyde ne derece önemli
olduğuna aynı zamanda endişe duyulan ve söz edilmeye başlanılan bir alan olduğuna dikkat
çekmiştir. (Akbaş, 2012, s. 126) Bu açıdan insan güvenliğine tehdit olabilecek terörizm ve göç
gibi problemler karşısında insan haklarının korunması, temel hak ve özgürlüklerin elde edilmesi
ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İnsani güvenlik, dönemin içinde
bulunduğu riskler karşısında bir gereksinim olarak kendini göstermiştir. Yeni dönemde bir
insan güvenliği ihtiyacı doğarken iklim değişikliği, kaynakların aşırı kullanımı, göç gibi
problemlerin varlığı ise güvenliği devlet güvenliğinden yani olası savaş riskinden daha ciddi
bir tehditle karşı karşıya getirmektedir. (Kanat vd., 2016, s. 579- 580)
Yapılan çalışmaların sonucunda insan güvenliği düşüncesinin öncüsü Buzan; bireysel, ulusal
ve uluslararası boyutta bütünsel bir şekilde yani yalnızca askeri değil ekonomi ve çevreyi de
içine alarak genişleyen yeni bir güvenlik anlayışını argüman olarak sunmuştur. (Petersen, 1984,
s. 852) Yaklaşımın temelinde ise sadece devletlerin ekonomik yapıları, kalkınma sorunları gibi
çeşitli özelliklerine odaklanmak değil bunun yanında bireyi de içine alarak basit bir biçimde
güvenlik genişletilmesine gidilmesi yer almaktadır. Yani, yeni güvenliğin referans nesnesi bu
durumda ulus-devletten bireye kaydırılarak genişletilmiştir. (Buzan ve Hansen, 2009, s. 203224) Yalnızca uluslararası arenadaki çatışmalar değil ulusal sınırlar içerisindeki çatışma, terör,
salgın hastalıklar gibi unsurlar da bireyler üzerinde çeşitli korku ve endişeler oluşturarak
bireyleri güvenlik arayışına itmektedir. Bu aşamada insani güvenlik yaklaşımı, içerdiği
‘’Korkulardan kurtulma özgürlüğü, yoksulluktan kurtulma özgürlüğü’’ (Freedom from fear,
Freedom from want) anlamı gereğince bireylerin özgürlüklerine koruma sağlamaktadır.
(UNCHR, 2003) Bu bağlamda insani güvenlik anlayışının, klasik güvenlik anlayışının
barındırdığı eksikliği doldurarak güvenliğin sağlanmasında daha etkili bir yaklaşım olduğu
görülmektedir. (Kanat vd., 2016, s. 581)
Güvenlik kavramının dinamik bir kavram olması, aynı zamanda içinde bulunduğu
konjonktürün etkisi ile karşılaştığı sorunlar, kavramın taşıdığı anlamı değişikliğe uğratmakta
ve geliştirmektedir. Soğuk savaşın sona ermesi de konjonktürde ciddi değişikliklere sebep
olduğu için güvenlik olgusunun da içine insani güvenlik unsurunu da katarak kendini
genişletmesine yol açmıştır. (Braunch, 2008b, s. 17) İnsan açısından güvenliğin genişlemesini
ele aldığımızda gerek devlet karşısında gerekse dış tehditler karşısında insan bekasının yani
varlığının ve yaşam kalitesinin güvence altına alınması aynı zamanda arttırılmasının da
sağlanabileceğini görmekteyiz. (Akbaş, 2012, s. 126) Hem devletin hem de insanlığın bekasına
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yönelik tehditlerin varlığı, zamanla güvenlik çıkarlarının yeniden tanımlanmasına ve tehditler
karşısında ciddi kaygı yaratan devlet politikalarının meşrulaştırılmasına sebebiyet vermektedir.
(Brauch, 2008b, s. 20)
1994 yılının öncesinde devletlerin odaklandığı temel problemler; ekonomik yapı, sanayileşme,
yatırım, yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlık gibi konular olup, pek çok çalışmada ön plana
çıkmaktadır. (Sen, 1992, s. 1–9) İnsan güvenliğinin ele alınması ise 1994 yılında Birleşmiş
Milletler İnsan Kalkınma Raporunda; tarım, cinsiyet meseleleri, topluluğun geliştirilmesi
gibi konular üzerinden ele alınarak insana öncelik veren bir gelişme modeline vurgu
yapılmıştır. Raporda askeri güvenlikten ziyade insan kalkınmasına ve korunmasına öncelik
veren insani bir güvenlik kavramının önem kazanması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Bu
bağlamda hiçbir güvenliğin insanı merkeze alınmadan sağlanamayacağı da vurgulanarak gerek
insan haklarının, barışın gerekse çevrenin korunması ve toplumsal entegrasyonun sağlanması
hedeflerine ulaşımda sorunlar yaşanacağı dile getirilmiştir. (UNDP, 1994) Buna ek olarak,
raporda insani güvenliğin evrensel bir sorun olduğu ve 21. yüzyılda toplum yaşamını derinden
etkisi altına alacağı vurgulanmaktadır. Bunun yanında insan güvenliğine risk oluşturan sorunlar
arasında en önde gelenler; ekonomi, gıda, sağlık, çevresel, fiziksel, toplumsal ve siyasal
güvenlik gibi yedi kategori ele alınmakta olup en önemli olanların ise; nüfus artışı, aşırı
uluslararası göç, uyuşturucu ve uluslararası terör olarak ele alınmaktadır. (UNDP, 1994) 1994'te
yayınlanan rapora 2020'de bir yenisi olan insani gelişme ve antroposen (İnsanlığın çevre
üzerinde önemli etki yapmaya başladığı sanayi devrimi sonrası dönem) adlı rapor
yayınlanmıştır. Raporda başlıca ele alınan konular; şüphesiz Covid-19 küresel salgını,
kalkınma, insani güvenliğin ileri götürülmesi ve kalitesinin arttırılması, doğa ve çevrenin
sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularıdır. Su kıtlığı ve biyoçeşitliliğin
azaltılması doğal tehlikeler olarak adlandırılıp göç ve kentleşmeye yönelik tetikleyici unsurlar,
riskler olarak değerlendirilmiştir. (UNDP, 2021)
2.2. Kopenhag Okulu'nun Sunduğu Yöntem: Güvenlikleştirme
Soğuk savaşın ardından güvenlik unsuru sadece devleti kapsayan bir unsur olarak kalmamış,
birey ve toplumun güvenliği de bu unsurun merkezine yerleşmiştir. Meydana gelen
anlaşmazlıklara da aynı şekilde sadece realizm/neorealizm penceresinden değil, Kopenhag
okulunun da içinde yer aldığı pek çok güvenlik anlayışının penceresinden de etnik, din ve
kimlik aidiyetleri dikkate alınarak çözülmeye odaklanılmaktadır. (Tüysüzoğlu, 2019, s. 24)
Şöyle ki, klasik güvenlik anlayışını yeni güvenlik anlayışından bağımsız olarak ele alamayız.
Tam tersine klasik güvenlik anlayışında var olan boşluklar yeni güvenlik anlayışı ile
tamamlanmış ve insanların ihtiyaçları karşısında kendini geliştirip, derinleştirilmesi
sağlanmıştır. (Kanat vd., 2016, s. 580)
Soğuk savaşın ardından oluşan güvenlik boşluğunun giderilmesi için bir arayışa girilmiştir.
Barry Buzan ve Ole Weaver'ın ortak çalışmaları ile yüz bulan Kopenhag Okulu, güvenlik
konularını özellikle toplumsal güvenliğini anlamlandırmamızı ve analiz etmemizi sağlayan bir
kuramsal çerçeve olarak kabul edilmektedir. Güvenlikleştirme kavramı da Kopenhag okulunun
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belkemiğini temsil etmektedir. (Buzan, 1991) Geçirdiği dönüşümlerle birlikte yeni güvenlik
teorileri ve Kopenhag Okulu ortaya çıkmış ve güvenlik kavramını içerisine bireyi de dahil
ederek daha geniş bir perspektifle açıklamıştır. (Özerdem ve Barlas, 2021, s. 275) Genişleyen
güvenlik, realist bir güvenlik yaklaşımından daha işbirlikçi bir yaklaşımla ilerleyen aynı
zamanda daha önemli ve derinden benimsenen farklılıklar olduğunu göstermektedir. (Buzan ve
Hansen, 2009, s. 224) Bu derinleşmeyle güvenlikleştirme aşaması; bir tehdit varlığının
oluşturulup olağanüstü siyaset düzeyine taşınması ve bu sayede uygulanan politika, tedbirler ve
söylemlerin onaylanması sürecidir. (Buzan, Weaver, Wilde, 1998, s. 30-31)
Güvenliğin referans nesnesi ise devlet olarak ele alınmayıp, toplumun kimlik ve geleceğinin
korunması düşüncesiyle ortak bir kimlik olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda toplumun
güvenliğinin ve kimliğinin tehlike altında olduğu ileri sürülmektedir. (Weaver, Buzan,
Kelstrup, 1993, s.42) Güvenliğin artık devletin askeri ve siyasi alanlarına özgü bir konu
olmadığı fikri sürdürülmektedir. Buna karşılık amaç; ekonomik, toplumsal, çevresel alanların
bir güvenlik konusu olarak ele alınması yani, normal siyaset alanından varoluşsal bir tehdit
karşısında olağanüstü siyaset alanına taşınmasıdır. Bu gerçekleştirilirken de söz ediminin
başarılı bir şekilde kullanılarak politika ve eylemlerin meşrulaştırılması sağlanmaktadır.
(Buzan, Weaver, Wilde, 1998, s. 46-47)
Hatırlanması gereken başka bir önemli gerçek, Güvenlikleştirmenin Kopenhag okulunun
savunucuları olan Buzan ve Waever tarafından ‘’güvenlikleştirilmek istenilen konunun’’ tehdit
oluşturduğunu ortaya koyma ve bu tehditle başa çıkabilmek için ‘’acil’’ aynı zamanda
‘’istisnai’’ sayılan tedbirler alınması gerektiği, topluluk üzerinde bir söylemsel sürecin inşa
edilmesi şeklinde tanımlanmasıdır. (Buzan, Waever, 2003, s. 491) Bu demek oluyor ki,
Kopenhag Okulunun güvenlikleştirme yaklaşımı; güvenlikleştirme aşamasının, belirlenen
konunun etnik/dinsel aidiyetlikler üzerinden söylem analizi kullanılarak güvenlik meselesi
haline getirildiği yani sosyal bir inşa sürecine dayandığını vurgulamaktadır. Bu süreçte de
yalnızca devlet ve askeri konular üzerinde analiz edilmesine karşı çıkmaktadır. Söylem analizi
yani söz edimi kurulurken; askeri, politik, ekonomik, sosyal ve çevresel sektörler üzerinden
güvenlik ele alınmaktadır. (Akgül Açıkmeşe, 2011, s. 59-60) Bir başka deyişle, Kopenhag
Okulu güvenlikleştirmeyi; güvenlikleştirici aktörün izleyici karşısındaki eylemi olarak
adlandırılmaktadır. Bu bağlamda da okulun farklılaştığı nokta, tehdit unsurlarını
değerlendirirken yalnızca devleti referans nesnesi olarak almaz, daha geniş bir perspektif
sunarak aktörü; güvenlik değiştirici aktör ve izleyici kitlenin hareketi kabul edip etmemesi
olarak ikiye ayırmaktadır. (Stritzel, 2007, s. 363)
Güvenlikleştirmenin en etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için devleti temsil eden ve her
türlü imkanlardan faydalanabilen aynı zamanda güçlü rolde olan kesim yani partilerin, baskı
gruplarının konuşmacı olması ve izleyiciyi ikna etmeye, etkilemeye çalışması daha uygun
görülmektedir. (Buzan, Weaver, Wilde, 1998, s. 41) Güvenlikleştirmenin yapısında yer alan
hayatta kalma önceliği ve durum aciliyeti oldukça önemli ve ayırt edicidir. Eğer devlet
temsilcisi söz konusu probleme yönelik acil bir önlem almazsa başarısız olacaklarının üzerine
basarak (Waever, 2011, s. 466-467) ele alınan konuyu belirli bir alana taşıyarak
güvenlikleştirilmesini gerçekleştirir. Bunu yaparken de acil bir önlem alınması gerektiğinden
ötürü problemi ortadan kaldırmak için her türlü alanı kullanma yetkisini üzerine almakla
birlikte sorgulanmama ve gizlilik hakkına da sahip olmaktadır. (Waever, 1995, s. 55)

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 439

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Kopenhag Okulu, güvenlik kavramına bireyi dahil ederken; diğer taraftan da her alanın
güvenlikleştirme kapsamına girip bireyin yaşam standartlarını düşürmesine karşı çıkmaktadır.
Aynı zamanda Kopenhag Okulu her konuda güvenlikleştirilmeye gidilmesinin olumsuz
sonuçlara yol açacağından güvenlik-dışılaştırmayı da savunmaktadır. (Rumelili ve Karadağ,
2017, s. 71) Her alanın ve konunun güvenlikleştirmeye kaymaması için güvenlikleştirmenin
dört ana bileşeni vardır. Birincisi; güvenlikleştirme söz konusu olduğunda içerisinde mutlaka
güvenlikleştiren bir aktörün de olması gerekmektedir. Yukarıdan aşağıya yani siyasal aktörden,
bireylere doğru bir söylem akışı bulunmalıdır. İkincisi; siyasal aktör siyasal, sosyal alanlardaki
bir konunun güvenlikleştirilmesinde varoluşu ve hayatta kalmayı tehdit eden bir unsur ile
karşımıza çıkmalıdır. Üçüncüsü; aktörün söylemini gerçekleştirirken kullanması gereken bir
hedef, koruması gereken bir yaşam tarzını elinde tutması gerekmektedir. Bu aşamada ‘’Biz’’
unsuru tanımlanır. Dördüncüsü; güvenlikleştirmenin gerçekleşmesi için bir seyirci, dinleyici
gerekmektedir. Yani siyasi aktörün sesinin duyulması gerekmektedir. Güvenlikleştirmenin
başarılı olabilmesi için de halk arasında mutlaka desteklenen, beğenilen bir aktörün
güvenlikleştirme eylemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. (Buzan, Waever, Wilde, 1998, s.
36-37)
3. Göçün Güvenlikleştirilmesi
Soğuk savaş döneminde üst düzey bir grup tarafından, küresel bağlamda güvenliğin
sağlanamadığı takdirde ulusal güvenliğin de sağlanamayacağı sonucuna varılmıştır. Nüfusun
yoğun artışını beraberinde çevresel problemler takip ettiği müddetçe büyük çapta bir göç
akımının varlığı kaçınılmaz olarak görülmektedir. (Braunch, 2008a, s. 544) Soğuk Savaşın sona
ermesinin ardından insan hareketliliği giderek daha karmaşık bir hale gelmiş, hem göç eden
hem de ev sahipliği yapan toplumları etkilemeye başlamıştır. Bu etki sonucunda da devletler
insan hareketliliğini kendileri için birer güvenlik sorunu olarak görmeye başlamışlardır. (Brettel
ve Hollified, 2013) Siyasal aktörler, güvenlik inşası sürecinde söylem analizini
gerçekleştirirken medya, eğitim, ideolojiler ve siyasal partilerin içinde yer aldığı çeşitli alanları
kullanarak siyasal çıkarlarının güvenlikleştirilmesini sağlamaktadır. Siyasi aktörlerin çıkarları
doğrultusunda oluşturdukları bu güvenlikleştirme ise beraberinde etnik-dinsel ayrımcılık,
çatışmalar, göç, ekonomik eşitsizlikler, insan güvenliğinin tehlike altına girmesi gibi
problemlere de altyapı oluşturmaktadır. (Tüysüzoğu, 2019, s. 41)
Ciddi insan hakları ihlalleri, çatışma, iç savaş, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenler göçün
güvenlik endişesinden dolayı meydana geldiğini sergilemektedir. Bunun yanında göç yalnızca
sebepleri açısından bir güvenlik problemi değildir. Göç yolculuğu sırasında yaşanabilecek
tehlikeler, hedef ülkeye vardıktan sonra karşılaşılan zorluklar gibi neden olduğu sonuçları
çerçevesinde de güvenlik meselesi haline gelebilmektedir. Aynı zamanda sadece göçmen
tarafından da güvenlik endişesi duyulmamaktadır. Buna ek olarak devletler, sınır tehdidi
bağlamında güvenlik endişesi duyarken; toplumlar ise yabancıların toplumun refahına zarar
vereceği endişesini taşımaktadır. (Telatar, 2019, s. 7-8) Buradan da anlaşıldığı gibi göç
güvenlikle yakından ilişkili olup hem göç eden kesimler hem de göç alan devletler ve içlerinde
barındırdıkları toplumlar açısından bir güvenlik problemidir.
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Güvenlikleştirme de referans nesnesi olarak kimliğin ele alınması, en iyi göç konusu ile
örneklendirilebilmektedir. Toplumsal güvenlik aynı zamanda kimlik güvenliği anlamına
gelebileceği için göç ve mülteci sorunlarını da içerisinde barındırmaktadır. Göç konusunun
Avrupa ve çevresinde güvenlikleştirilip, nasıl durdurulacağı üzerine tartışmalar başlamıştır.
Göç gibi insani bir süreç olan konular dahi Avrupa genelinde ulus-aşırı kimliklere birer tehdit
olarak algılanıp, durdurulması gereken bir olgu olarak görülmektedir (Huysmans, 2000, s. 751753) İnsan hareketliliğinin gerek savaş, yıkım gerekse ekonomik çöküntüden dolayı
gerçekleşmesi; devletler, siyasetçiler tarafından terörizmle ilişkilendirilip korku siyaseti
canlandırmasıyla bir güvenlikleştirme söylemi çerçevesinden hareket edilmektedir. Avrupa ve
Amerika merkezli siyasetçiler, göçmenlerin kültürel ve dini farklılıklarını öne sürerek anarşist,
devrimci, terörist olarak adlandırıp, istikrar bozucu bir güç olarak tanımlamaktadırlar. (Schiller
ve Faist, 2009, s. 4) Uyuşturucu, insan ticareti, insan kaçakçılığı, göç gibi güvenliğe yönelik
tehdit olarak algılanan pek çok alan, güvenlik söylemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde güvenlik söylemlerine sıklıkla rastlanmakta ve
güvenliğin; ulusal güvenlik konuları ve iltica, göç konuları olarak ikiye ayrıştırıldığı
görülmektedir. (Brauch, 2008b, s. 15-16)
Terim olarak ‘’hayatta kalma’’ kavramı bizlere bir kesinlik sunmamaktadır. Bu boşluk ise
kimin hayatta kalacağı, kimin güvenliğinin söz konusu olduğu hakkında karmaşıklığa neden
olmaktadır. İnsanların mı? Devletin mi? Etnik bir grubun mu? Bireyin mi? Bu demek oluyor
ki, referans nesneleri arasında hayatta kalma ikilemi oluşmaktadır. Zorunlu göç ve ölüm
arasında birey, aile ya da belirli bir grup tercih yapmaya itilmektedir. Bu ikilem cazip olmayan
bir biçimde bireyi, aileyi, ya da belirli bir grubu hayatta kalma ya da ölüm arasında bir seçime
yönlendirilmektedir. (Braunch, 2008a, s.550) Uluslararası göç; askeri, sosyal, ekonomik,
politik, kültürel pek çok alan ile ilişkilendirilebilir bir konudur. İnsanların aşırı hareketliliği ile
bağlantılı olarak çeşitli politikalar devreye girmekte ve temelde ekonomik, sosyal, güvenlik
problemleri alanlarındaki işsizlik sorunları, suç oranlarındaki artış gibi pek çok alanda hiçbir
kanıt göstermeksizin korkuya dayandırılarak göç ile ilişkilendirilmektedir. (Faist, 2002, s. 12)
Korku, olumsuz bir kavram olmasına rağmen söz ediminde oldukça pozitif bir değer
taşımaktadır. Çünkü insanlar; diğer insanlardan, gruplardan, devletlerden, ekonomik düşüşten
ya da çevresel problemler gibi pek çok sebeplerden ötürü korkabilmektedirler. Bu bağlamda
siyasal aktörün varoluşsal bir tehdit yaratması oldukça kolaydır. Şiddet ve korku siyasi hayatın
bölünemez bir parçası haline gelmiştir. (Williams, 2011, s. 453-454)
İnsani güvenlik kavramı; devletin güvenliği yani dev bir askeri güvenlik anlayışından ziyade
birey ve toplum güvenliği, kimlik güvenliği anlamına gelmektedir. (Tadjbakhsh ve Chenoy,
2014) Avrupa devletlerinin güvenlik anlayışı; devlet/ulus boyutundaki güvenlik anlayışı ile
birlikte Avrupalı kimliği bağlamında da insan ve topluma yönelik tehditleri önlemek ve
Avrupa'yı korumak biçimindedir. (Ilgaz, 2017, s. 571) Toplumsal güvenlik ile kimlik
güvenliğini ilişkilendirdiğimiz için göç ve mülteci sorunları da toplumsal güvenlik
problemlerinin içerisinde barındırabiliriz. Ancak burada güvenliği iki perspektifte ele
alabilmekteyiz. İlk olarak Suriyeli göçmenler açısından ele aldığımızda bazı kesimlerin komşu
ülkelerin kamplarında yaşamaları, bazı kesimlerinse zor şartlar altında kendilerine daha iyi bir
hayat kurma hayali peşinde koşmaları, bu süreç içerisinde belirli bir kısmının insan
kaçakçılarının, fuhuş sektörünün eline düşmeleri, bir kısmınınsa sınırlarda kötü muameleye,
dışlanmaya maruz kalmaları ya da sınır dışı edilmeleri gibi pek çok açıdan kadın, erkek, çocuk
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demeden, birer can güvenliği sorunu olarak ele alınırken; (Telatar, 2019, s. 33) devletler ise göç
eden kesimlerin kendi ülkelerinde oluşturdukları sınır ve toplum güvenliği problemi, sosyal ve
iktisadi problemler karşısında endişelenmektedir. (Oğuz Gök, 2016, s. 78) Bu bağlamda mülteci
probleminin Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkilerinin gidişatı da karşılıklı havuç-sopa
göstergesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ne yazık ki uluslararası politikada insan hakları,
insan yaşamı ve kalitesi ile ilgili küresel problemler karar alıcılar tarafından ciddi birer güvenlik
problemi olarak görülebilmekte ve güvenlikleştirilmektedir. (Oğuz Gök, 2015, s. 16)
Göç konusunun gerek devletler açısından gerekse toplum, birey açısından ön planda
tutulmasının sebebi; sınırları aşarak ulusaşırılaşmış olması, artan yoğunluğu ve etkileridir.
Avrupa ise göç olayına ve göçmenlere yönelik tutumlarını Avrupa toplumu içinde yaşadığı
bütünleşme, entegrasyon politikalarının aksine ayrıştırıcı politikalar uygulamaya koyulmakta
ve güvenlik kaygıları ile şekillendirmektedir. (Sağır, 2019, s.115) Göçmenlerin Avrupa
ülkelerindeki konumları doğrultusunda pek çok önemli aktör kamuoyu algıları ile politikalarını
inşa etmektedir. Düzenlenen politikalar ise Avrupalı halkın göçmenlere yönelik bakış açılarını
oluşturmada oldukça etkin bir rol oynamaktadır. (Mandacı ve Özerdim, 2013, s. 106) 2011'den
bu yana milyonlarca Suriyeli, mülteci olarak gidebildiği imkanlar dahilinde sınır ülkeleri ve
Avrupa ülkelerine göç etmektedirler. Bu ulusaşırı göç ise ciddi derecede bir tehlike, sınır
güvenliğine tehdit olarak algılanmakta, hatta mülteciler içlerinde Almanya, İtalya,
Yunanistan, ABD, Avusturya, İsveç, Fransa ve İngiltere'nin olduğu pek çok ülke tarafından
istenmemektedir. (Özdemir ve Özdemir, 2018, s. 124) Daha kötüsü, Macaristan mültecilerin
ülkesine girmesini engellemek için pek de insani olmayan bir şekilde sınırlarına dikenli teller
çekip binlerce askerini sınırlarda görevlendirmiştir. Slovenya ise mülteci akımına bir önlem
olabilmesi ve Batı Avrupa'ya geçişlerini engellemek için Balkan sınırını kapatmıştır.
(Strıckland, 2016)
Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarında göçün hangi nedenle gerçekleştiği önemli
olmamakla birlikte göçün tüm çeşitlerine karşı çıkılmakta, ulusal kimliklerine yönelik bir
güvenlik tehdidi olarak adlandırılmakta ve ortak bir siyasi endişe olarak görülmektedir. Ancak
bunun aksine Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında gerçekleşen herhangi bir göçün ise
eleştirilerden muaf olacağını da dile getirmektedirler. Bu durumda Avrupalı devletlerin Radikal
sağ partilerince göç olayı milliyetçi-popülist hareketin birleşmesini sağlamış ve bu partilerin
gözünde ciddi bir rant meselesi haline dönüşmüştür. (Schierup vd., 2006, s. 3)
Göçün güvenlikleştirilmesi yalnızca yabancı düşmanlığı ya da öteki yaratma ile sınırlı değildir.
Başka bir deyişle, tek bir bakış açısı ile yani Avrupa ülkelerinin göç konusunda uyguladıkları
dışlayıcı, ayrıştırıcı, yabancı düşmanlığına yönelik politikaları ile göç konusunu
anlamlandırmamız, ilişkilendirilmemiz doğru kabul edilmemektedir. Avrupa devletlerince
göçmen karşıtlığı konusu pek çok aktör ve farklı boyutları ve araçlarıyla kurulmakta, temeli
oluşturulmaktadır. Aktörlerin artık "öteki" kavramını servis etmesi etkisini yitirmeye
başladığında, göç konusuna yönelik başka bir alan arayışına girilerek güvenlikleştirme devreye
girmektedir. Yeni güvenlik boyutu ile göçmenler, ekonomik problemlerin kaynağı olarak
görülüp, göçmen karşıtlığı farklı bir boyut ve araç ile kurulmaya devam edilmektedir. (Mandacı
ve Özerdim, 2013, s. 106-115) Güvenlik algısı ve korku yaratmak sadece terörizmle değil,
göçmenlerin ülkeye yerleşmesi ve beraberinde maddi tehditler ile de gerçekleştirilebilmektedir.
Korku ise göçün; ülkemize, işlerimize, gelirlerimize, kültürümüze, kimliğimize bir tehdit
oluşturduğu, bununla kalmayıp ülkemizde kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlar artacak ve refah
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ortamı bozulacak şeklinde ciddi bir söylem ile hayati bir tehlikenin varlığı oluşturulmakta ve
tehlike kaynağının ortadan kaldırılması gerektiği ile korku yaratılmaktadır. Böylece göçün
güvenlikleştirilmesi sağlanacak ve kontrol altına alınması gerçekleştirilecektir. (Faist, 2002, s.
12)
Avusturya'da göçün güvenlikleştirilmesi çoğunlukla; istihdam, sosyal güvenlik, eğitim, iş
sektörü, emekli maaşları gibi ekonomik nesneler ile gerçekleştirilmektedir. (Koç, 2008;
Michael Jandl, 2017) Yine aynı şekilde İsveç'te de yardım edilmesi gereken bir insan, istihdam
sağlanması gereken bir alan varsa temel amacının bu noktada önce kendi halkının refahının
korunmasını sağlamak olduğunu dile getirmektedir. (Bildt, 2021; Witte, 2021) Benzer bir
şekilde hem Avusturya hem de İsveç'in uluslararası göçü ekonomik güvenlik alanına yönelik
bir tehdit olarak algıladıklarını ve çeşitli söylemler ile güvenlikleştirmenin inşaa edildiğini
görmekteyiz. Yine aynı şekilde Avrupa devletlerinin göçü, Avrupa kimliğini korumak,
Hıristiyan değerlerine sahip çıkmak ve İslam karşıtlığını güvenlik alanıyla uyumlu hale
getirmek yaklaşımları ile çeşitli alanlara dahil ederek güvenlikleştirdiklerini görmekteyiz.
Siyasi aktörler ezici bir çoğunlukla ülkenin istihdamına yönelik bir tehdit, yasadışı göçmenlerin
çalıştırılması, sosyal güvenliğe yönelik fayda sağlayamama, göçmenlerin sağlık-eğitim ve
yardım masraflarının vatandaşlarına özellikle yaşlı, hasta, işsiz, eğitilecek genç kesimlerine
vaat edilecek sosyal güvencenin önüne geçmesi ya da sahip olacakları imkanlara engel teşkil
etmesi şeklinde göç unsuru ekonomik güvenlik konsepti içerisine dahil edilerek ikilem
oluşturulmaktadırlar. (Mandacı ve Özerdim, 2013, s. 116)
Göçün ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirilip terörizm ile ilişkilendirilmeye başlaması
ise, 11 Eylül saldırıları ile doruk noktasına ulaşmıştır. ABD'nin ardından İngiltere, İspanya ve
Fransa da çeşitli terör saldırılarını göçmenlerle ilişkilendirip devletin ve toplumun güvenliğine
yönelik bir tehdit olarak adlandırılmasına sebep olmuşlardır. Avrupalı devletler ve Amerika'nın
aksine Fas, Cezayir, Endonezya, Suudi Arabistan, Türkiye gibi devletler Irak'taki düzenli
saldırıları göç ve göçmenler ile ilişkilendirilmemiş, sınır kontrolüne odaklanmamışlardır.
(Collyer, 2006, s. 256) Göçmenler üzerinden güvenlikleştirmeyi en çok kullanan aktörlerden
biri Donald Trump'tır. Örneklendirecek olursak ilk olarak; Müslüman göçmenlere yönelik
hayat tarzlarımızı tehdit ediyorlar diyerek, Müslümanlara yönelik seyahat yasağı çıkarmıştır.
(Muslim Ban) Vizesi olmasına rağmen ABD de çalışan insanlar dahi sınırdan geçememişlerdir.
(BBC NEWS, 2018; Immigration History, 2020; Kenasari, 2019) Trump'ın kullandığı bir diğer
söylem ise; genelde dar gelirli ve siyasal istikrarsızlık yaşayan bölgelerden gelen göçmenlerin,
kervan (Migrant Caravan) içerisinde IŞİD'li teröristler var ve bu varlığımızda yönelik ciddi bir
tehdit deyip, insanları terörizm ile korkutarak Latin Amerika üzerinden ABD'ye geçişlerini
engellemiştir. (Fernandez, 2018; Al Jazeera, 2021) Tıpkı Avrupalı devletlerin Suriye
göçmenlerine yönelik duvar, dikenli teller örme gibi göstermiş oldukları katı tutumları,
Amerika'nın da Meksikalılara gösterdikleri gözlemlenmektedir. (Sağır, 2019, s.115)
Milyonlarca göçmeni, özelde ise Müslümanları "terörist" olarak, Meksikalıları ise "tecavüzcü,
uyuşturucu satıcısı" olarak etiketlendirilmekte ve onları sınır dışı etmeyi sağlayarak Amerika'yı
yeniden büyük yapmayı (Make America Great Again) hedeflemektedir. (Kraut, 2016) Trump
yönetiminin gerek seyahat yasağı gerekse göçmen kervanı gibi politikalarıyla göçmen karşıtı
duygular inşa ettiğini, göçün güvenlikleştirildiğini görmekteyiz. (March, 2020, s. 62)
Örneklerden de anlayabileceğimiz üzere; göç olgusu bazı durumlarda devletlerin çıkarlarına
hizmet ettiği için teşvik edilmiş, desteklenmişken bazı durumlarda ise göçmenler tehdit olarak
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algılanmış, gelişleri engellenmeye çalışılmıştır. Bu yüzden ülkelerin uygulamış oldukları göç
politikaları da sahip oldukları çıkarlar çerçevesinde şekillenmektedir. Bu demek oluyor ki;
devletler arz-talep bağlamında işgücüne ihtiyaç duyduğunda yabancı işçileri ülkelerine almış
ve ülkelerinde yaşayıp çalışmalarını teşvik etmişlerdir. (Şimşek ve İçduygu, 2017, s. 7)
Çıkarları ile uyuşmadığı şartlar altında ise insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi
sebepleri öne sürerek göçün kamu düzenini ve iç istikrarı bozduğunu dile getirip, tehdit olarak
tanımlamışlardır. (Huysmans, 2000, s. 756) Bu yüzdende göçmenin gelişini engellemişler,
mültecilerin ise temel hak ve özgürlükleri kısıtlamış ve sınır dışı etmişlerdir. (Şimşek ve
İçduygu, 2017, s. 6) Buradan da anlaşılacağı gibi, devletlerin ezici bir çoğunluğunun göç
olgusunu realist perspektif üzerinden değerlendirdikleri görülmektedir. Yani, göç olayına
devlet çıkarları ile uyumlu olduğu, devletlere fayda sağladığı zaman sıcak yaklaşılmış, aksi
takdirde bir katkı, çıkar sağlanmadığı durumlarda göçü güvenlikleştirerek engelleyici ve
sınırlayıcı politikalar oluşturmuşlardır. Bu bağlamda pek çok güçlü devlet tarafından göç, insani
bir olay olarak görünmemekte, çıkar ve rant meselesi olarak değerlendirmektedir.
Göç ve güvenlik ilişkisinin temelinde bireylerin biz ve onlar olarak ayrıştırılması,
kutuplaştırılası yatmaktadır. (Buzan vd., 1998) Küreselleşme ile birlikte dünya daha kozmopolit
bir yapıya dönüşmüş ve toplumsal alan artık sınırları aşarak ulus aşırı bir yapı haline gelmiştir.
Bireyleri artık göçmen olarak sınıflandırmak da doğru olarak kabul edilmemektedir. Bu
bağlamda göçmen olarak kabul edilen kişilerin toplumsal alan içerisindeki ilişkilerinde, iş
hayatlarında ve sosyal yaşantılarında dışlanmalarına yol açacak bir şekilde ‘’Biz ve Onlar’’
olarak ayrıştırmak da doğru bir anlam barındırmamaktadır. (Faist, 2003, s.15)
4. SONUÇ
''Yeni Bir Güvenlikleştirme Alanı: Göç'' adlı çalışmamız; araştırma süremizce ulaşılan
kaynaklardan elde edilen verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenip, değerlendirilip, özetlenmesi
öte yandan Türkçe literatüre de destek sunması ve küresel olarak göç konusunun önem
derecesine ve yaşanılan problemlere ışık tutmaktadır. Bunun yanında toplumsal ve eleştirel bir
bakış açısı geliştirme konusunda bize ve literatüre katkı sağlamaktadır.
Soğuk savaş döneminde iki kutuplu sistemin öngördüğü çerçevede gerek etnik gerek dini
çatışmalar bastırılmıştır. Ancak soğuk savaşa bittiğinde, bastırılan tüm bu problemlerin gün
yüzüne çıkması ve yeni tehditler olarak gündemde yerlerini almaları kaçınılmaz olmuştur.
İnsani güvenlikte bu noktada önemsenen bir alan olmuştur. Çünkü tıpkı devletlerin terörizm,
sağlık, silahlanma, insan kaçakçılığı, göç gibi problemlerle yüzleştiği gibi bireyler de
kendilerini bu problemler karşısında tehdit altında hissetmeye başlamışlardır. Bu kapsamda
güvenlik, sadece devletlere özel bir alan olmayıp içine birey faktörünü de katmıştır. Klasik
güvenlik anlayışının aksine yeni güvenlik anlayışında insanların sahip oldukları korku ve
endişelerden arınmalarına olanak tanınmaktadır. Bu bağlamda insan bekasının korunması ve
yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. İnsani güvenliği tehdit olabilecek sorunlar
karşısında evrensel bir tutum sergilenmesi, insani gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.
Güvenliğin içine bireyi de katarak genişlemesi, Kopenhag Okulunun sunduğu perspektif ile de
ele alınmakta ve güvenliğin insan ihtiyaçlarına göre şekillendiği görülmektedir. Kopenhag
Okulu güvenlik alanındaki boşluğu toplumsal ve bireysel güvenliğe de dikkat çekerek
doldurmaktadır. Toplumun kimliğinin ve geleceğinin korunması önem arz etmektedir. Amaç;
sadece devlete yönelik askeri ya da siyasi konuların güvenlik alanına girmesi değil çevresel,
ekonomik, toplumsal konularında varoluşa yönelik bir tehdit oluşturabileceği için güvenlik
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alanına taşınmasıdır. Bu alanlar normal siyasetin üstüne taşınırken söz edimine önemli bir rol
düşmektedir. Çünkü bu yol ile eylem ve politikaların meşrulaştırılması gerçekleşmektedir. Bu
durumda Kopenhag Okulu güvenlikleştirme yöntemi ile, belirlenen konu acil bir şekilde çeşitli
söylemlere başvurularak güvenlik alanına taşınmaktadır. Söz ediminin başarılı olabilmesi
içinse gerçekleştiren aktörün toplum yani dinleyici üzerinde etkili bir aktör olması
gerekmektedir. Böylelikle güvenlikleştirilmek istenilen konu dinleyicinin dikkatini çekebilir,
varoluşa yönelik bir tehdit olduğuna ikna edebilir ve ortadan kaldırmaya yönelik istenilen
eylem kolayca gerçekleştirilebilmektedir. güvenlik-dışılaştırma da oldukça önemlidir. Çünkü
aktörler her konuyu güvenlik alanında çekmeye çalışabilmektedirler. Aktörlerin
güvenlikleştirme yöntemine sıklıkla başvurmaması için belirli şartlar gerekmektedir:
güvenlikleştirici bir aktörün varlığı, varoluşa yönelik ciddi bir tehdit, koruması gereken bir
yaşam tarzı ve seyircinin bulunması gibi.
Yeni güvenlik yaklaşımının problemlerini ele aldığımızda en büyük sınavlarından birisini de
uluslararasılaşmış göç karşısında vermektedir. İnsanların doğal afet, çatışma, ekonomik
sıkıntılar, yoksulluk, istikrarsızlık, can güvenliğinin bulunmaması gibi pek çok sebepten ötürü
göç etmesi giderek yaygınlaşmakta ve bu artan insan hareketliliği hem göçmeni hem ev sahibi
ülkeyi hem de toplumları etkilemekte hatta güvenliklerine yönelik tehlikeler oluşturmaktadır.
Göçmen açısından; yolculuk sırasında hiçbir can güvenliğinin olmaması, şiddete, insan
kaçakçılığına ve hatta ölüme maruz kalabilmesi, devamında vardığı ülkede ayrımcılığa maruz
kalabilmesi açısından bir güvenlik sorunu oluştururken, toplumlar açısından; yabancılara
yönelik duyulan güven problemi, toplumun refahına ve huzuruna zarar verebilecekleri
düşüncesi bağlamında bir güvenlik sorunu, devlet açısındansa; sınır ve toplum güvenliğine
yönelik bir tehdit olabilmesi açısından bir güvenlik sorunu olarak algılanmaktadır. Ancak çoğu
devlet kendi çıkarları doğrultusunda göç alanını güvenlikleştirmeye kaydırarak toplum üzerinde
ayrımcılık, çatışma gibi daha ciddi sorunlara yol açmaktadır. Maalesef uluslararası siyasette
göç, insan hakları, insan yaşamı, refahını ilgilendiren ciddi konular küresel bir sorun olarak
görülüp güvenlikleştirilmektedir. Gerek Avrupa ülkeleri gerek ABD'nin göç ve göçmenlere
yönelik ayrıştırıcı politikalar uyguladıkları ve kamu algıları ile oynayarak güvenlik endişesi
yaratıkları, insani olmayan önlemlerle gelişlerini engelledikleri veya sınır dışı edildikleri
gözlemlenmektedir.
Göç; ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından çoğunlukla göç ve göçmenler terörizm, çatışma,
istikrarsızlık, işsizlik, suç oranlarındaki artış gibi olumsuz ve korku oluşturan faktörler ile
ilişkilendirilmektedir. Böylece topluma korku salınarak göçün insani bir süreç olmasını göz
ardı ederek varoluşa yönelik bir tehdit olduğu kabul ettirilmektedir. Öte yandan göçün
güvenlikleştirilmesi sadece terörizm ya da ayrıştırıcı politikalar ile gerçekleşmemektedir. Bu
politikaların yetersiz kaldığı noktalarda dinleyiciyi daha kolay etkileyebilecek olan ekonomik
problemler ve maddi tehditler ile kaygı oluşturulmaktadır. Bu bağlamda Avusturya ve İsveç
örneklerinde de görüldüğü gibi göç, istihdam ve sosyal alanlar yani ekonomik güvenliğe ciddi
bir tehdit oluşturduğu söylemlerine başvurularak güvenlikleştirmektedir. Öte yandan çoğu
devletin göç olgusuna realist perspektif üzerinden yaklaştığını varsaymaktayız. Devletlerin
çıkarları ile uyuştuğu noktada göçü desteklediği, çıkarlarına ters düştüğü noktalarda ise göçü
güvenlik alanında taşıyarak engellemeye çalıştıkları da bir gerçektir.
Göç olgusunun güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olduğu varsayımıyla güvenlikleştirme alanına
girmesi çalışmamızın vurguladığı temel çerçevedir. Çalışmamızda göç ve güvenlik tartışması,
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toplumda göçmenlerin birer tehdit olarak atfedilmeleri, devletlerin göç unsuruna yönelik
çıkarları doğrultusunda olumlu/olumsuz bir tavır takınmaları diğer bir deyişle çoğunlukla
güvenlikleştirme alanı olarak görülmesi öne sürülmüştür. Göç ve güvenlik konusunu ele
aldığımız da Kim için güvenlik? Hangi şartlar altında güvenlik? sorularını sormanız
gerekmektedir. Ancak ne yazık ki, bireyin güvenliği şeklinde gibi bir cevap bize göç
probleminin oluşturduğu boşluğu doldurmamızda olanak sağlamamaktadır. Uluslararası
düzeyde yani geniş kitlelere hitap edecek şekilde bir güvenlik uzlaşısının kurulması ve
uluslararası göç dalgalarının oluşturduğu siyasi çelişki ve söylemlerden kurtulmak için bu
uzlaşının uzun vadede gerçekleşebilecek müzakereler sonucunda başarılabileceğini kabul
etmemiz gerekmektedir. Şüphesiz ki, günümüzde bahsedilmesi mümkün olmayan küresel
alanda uluslararası bir göç yönetiminin kurulması gerekmektedir. Göç probleminin
çözülememesi ve ciddi bir problem haline gelmesinin önündeki en büyük engel; göç
dalgalanması değil, gerek devletler düzeyinde gerekse uluslararası çerçevede etkin bir
mücadele yöntemi, rejimi kurulamamasıdır. Kopenhag Okulu perspektifinde göç ve güvenliği
incelediğimizde göçün güvenlik alanına girmesi yani aktörlerin kısa vadeli çıkarlarının peşinde
koşmalarının ardından daha ciddi güvenlik problemlerine yol açtıkları gözlemlenmektedir.
Tıpkı güvenlikleştirme unsurunun Kopenhag Okulu tarafından ortaya atılması gibi her alanın
güvenlikleştirmeye kaymaması için yine Kopenhag Okulu tarafından ortaya atılan güvenlikdışılaştırma kavramı göç konusunda daha ciddi güvenlik problemlerle karşılaşmamızı
sağlayabilir.
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ÖZET
Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birim ailedir. Sanayi öncesi tarım
toplumundan, sanayi toplumuna geçişle birlikte toplumun diğer kurumları gibi ailenin değişimi
de kaçınılmaz olmuştur. Modernlikle birlikte toplumsal yapılar, bireysel ilişkiler, birey
davranışları değişmiştir. Sanayileşme ile birlikte kadının çalışma hayatında daha görünür hale
geldiğini görmekteyiz. Aile bütçesine katkı sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek,
toplumda prestij sahibi olabilmek, ekonomik anlamda özgürleşmek gibi birçok sebepten dolayı
kadın çalışma hayatında yerini almıştır. Kadının hem eş, hem annelik, hem de iş kadını rolü
ortaya çıkmış ve erkeğin rolü de bu değişimden etkilenmiş bunlara bağlı olarak ciddi rol
değişimleri meydana gelmiştir diyebiliriz. Geleneksel anlamda kadının rolü sayılan ev işleri
modern toplumla birlikte erkeğin de ev işlerinde rolünün olduğu anlayışına dönüşmüştür.
Ailede meydana gelen tüm bu değişimler aile içerisindeki değer kavramını da etkilemiş
ve ailedeki değerlerin anlamında değişimler olmuştur. Temelde var olan evrensel değerler
yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu değerlerin gündelik hayattaki görüntüsü, bazı değerlere
verilen anlamda değişimin var olduğunu göstermektedir. Aile başta kendisi bir değer olmakla
birlikte sevgi, saygı, özgürlük, empati, iletişim, güven gibi değerleri bünyesinde
barındırmaktadır. Biz çalışmamızda değişimin belirgin bir şekilde görüldüğünü düşündüğümüz
sevgi ve saygı değerlerini, bu değerlerde meydana gelen değişimleri inceleyerek geleneksel
dünyada değerlerin görünümünden günümüz teknoloji çağına kadar bu değerlerin hangi
şekillere büründüğünü göstermeye çalışacağız.
Bu çalışma “Modernleşme Sürecinde Türk Ailesinde Değişen Değerler(Karaman
Örneği)” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Burada tezde bahse konu olan değerlerden iki
tanesini sevgi ve saygı değerlerini konu ediyoruz. Araştırmamızın amacı ailede meydana gelen
değişim sürecini, ailedeki sevgi ve saygı değerlerindeki anlam değişimini gerek teorik gerekse
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saha çalışmamızla ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmamız saha çalışmasındaki ulaşılan
bulgular çerçevesinde, ailenin sevgi ve saygı değerlerine verdiği anlamda nasıl bir değişim
olduğu, ayrıca değişimin daha iyi anlaşılması için geleneksel, orta ve modern kuşaklara göre
değişimin farklı olup olmadığını, farklıysa bu farkların neler olduğunu tespit etmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Değişim, Değer, Sevgi, Saygı.

ABSTRACT
Family is the smallest social unit consisting of mother, father and children. With the
transition from the pre-industrial agricultural society to the industrial society, the change of the
family, like other institutions of the society, was inevitable. With modernity, social structures,
individual relations and individual behaviors have changed. With industrialization, we see that
women have become more visible in working life. Women have taken their place in working
life for many reasons such as contributing to the family budget, raising living standards, gaining
prestige in the society, and being economically liberated. We can say that the role of wife,
mother, and business woman have emerged and the role of the man has also been affected by
this change, and accordingly, serious role changes have occurred. Housework, which is
considered the role of women in the traditional sense, has turned into the understanding that
men have a role in housework together with modern society.
All these changes in the family have also affected the concept of value in the family and
there have been changes in the meaning of the values in the family. The fundamentally existing
universal values continue to exist. However, the appearance of these values in daily life shows
that there is a change in the meaning given to some values. Value; It is used to mean the whole
of the material and spiritual elements that include the social, cultural, economic and scientific
values of a nation. Although the family is a value in itself, it contains values such as love,
respect, freedom, empathy, communication and trust. In our study, we will try to show what
forms these values take from the appearance of values in the traditional world to today's
technology age, by examining the values of love and respect, which we think change is clearly
seen, and the changes that occur in these values.
This study was produced from the master's thesis named "Changing Values in the
Turkish Family in the Modernization Process (The Case of Karaman)". The aim of our research
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is to try to reveal the process of change in the family, the meaning change in the values of love
and respect in the family, both theoretically and with our field work. Our research, within the
framework of the findings obtained in the field study, aims to determine what kind of change
the family gives to the values of love and respect, and whether the change is different from the
traditional, middle and modern generations in order to better understand the change, and if
different, what these differences are.
Keywords: Family, Change, Value, Love, Respect.

1. Giriş
Aile; nüfusu yenileme, kültürü taşıma, sosyalleşme, ekonomik, biyolojik, psikolojik
fonksiyonları olan sosyal bir kurumdur (Erkal, 1995: 92). Aile, toplumun maddi anlamda en
küçük, manevi anlamıyla en önemli kurumudur. Toplumun meydana gelişinde, oluşmasında
temel birim ailedir (Vakkasoğlu, 2008: 9). Aile, bireyin toplumla olan ilişkisini doğrudan
etkilemektedir. Çünkü birey ile toplum arasındaki bağı kuran ve toplum hayatının temelini
sağlayan en temel sosyal kurum olarak aileyi görürüz (Dikeçligil, 2014: 16).
Toplumda meydana gelen değişimlerden en çok etkilenen kurumlardan biri ailedir. Aile
kurumu farklı yer ve zamanlarda farklı görünümler taşır. Bunun sebebi içinde bulunmuş olduğu
kültürlerin farklılığıdır. Toplumsal yapılardaki değişimlerle birlikte diğer kurumlar gibi aile de
değişime uğramaktadır (Zeybekoğlu Dündar, 2012: 40). İnsanlık tarihinin geçirdiği üretim
sistemi aileyi de doğrudan etkilemiştir. Avcı ve toplayıcı topluluktan, üretim aracının toprak
olduğu tarım toplumuna, sanayi devrimiyle üretim aracının fabrika olduğu sanayi toplumuna,
teknolojik gelişmelerle beraber enformasyon devrimi ve bilginin büyük sermaye olduğu sanayi
sonrası topluma geçmiştir. Aile bu süreçlerden doğrudan etkilenmiş ve sürekli değişime
uğramıştır (Köse, 2012: 15).
Modernleşmenin getirmiş olduğu özellikle hızlı kentleşme, iç göç ve sanayileşmenin
etkisiyle aile kurumunun koruyuculuk, ekonomik dayanışma, eğitim gibi temel işlevleri
etkilenmiştir (Vatandaş, 2012: 50). Ailenin işlevlerinden olan eğitim geleneksel ailede hayatta
kalma pratiklerinin, gelenek aktarımının, deneyim paylaşımının, dini bilgi ve pratiklerin
öğretilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Ailenin güvenlik işlevi özellikle evin erkekleri tarafından
sağlanmaktadır (Zeybekoğlu Dündar, 2012: 50). Modernleşme ile birlikte çocuğun
toplumsallaşması kreş ve anaokullarına, eğitimi örgün eğitim kurumlarına, dini bilgi ve
pratiklerin aktarımı örgün (okullar) ve yaygın (camiler) eğitim kurumlarına, meslek eğitimi,
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mesleki eğitim kurumlarına, deneyim aktarımı ise Youtube gibi sosyal mecralara havale
edilmiştir.
Geleneksel ailelerde kadın ve erkek arasında kesin bir işbölümü vardır. Yani üyelerin
rolleri bellidir. Kadın, ev işleri ve çocuklarla ilgilenirken, erkek dışarıdaki işlerle
uğraşmaktadır. Geleneksel ailede en az üç nesil bir aradadır. Ailede işbölümü hiyerarşik bir
düzen içerisindedir. Erkek kadından, yaşlı gençten, evli olan evli olmayandan, çocuğu olan
çocuğu olmayandan üstün konumdadır (Eyce, 2014: 229).
Anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin ortaya çıkmaya başladığı dönem
sanayi sonrası dönemdir. Yani modernleşme ile birlikte ailenin küçülmeye başladığını
söyleyebiliriz. Geleneksel geniş aile ve çekirdek aileyi ayıran en önemli özellikler, üye
sayısındaki ve işlevlerindeki azalmadır. Çekirdek ailenin iki temel işlevi vardır: Türün
devamının sağlanması için üreme işlevi ve aile üyelerinin psikolojik açıdan doyumunun
sağlanmasıdır (Zeybekoğlu Dündar, 2012: 50). Modern aile üyelerinin kişisel memnuniyeti
önemli olduğundan psikolojik aile adını da almaktadır (Sayar-Bağlan, 2012: 171). Geleneksel
kuşakta yaşlılar aile yaşamında söz sahibiyken zamanla etkileri azalmaya başlamış ve kadın
artık ev içinde “eş-anne” olma işlevine sahip olabilmiştir (Aytaç, 2007: 101). On dokuzuncu
yüzyıla kadar küçük bebeğin ruhsal bir yapısı olduğu hiç bilinmiyordu (Benjamin, 2001: 71).
Öncesinde çocuklar belli bir yaşa kadar söz sahibi olamıyorken artık daha anne karnında evin
bireyi olarak görülmeye başlanmıştır. Çocuk artık ailenin merkezi olunca, anne-baba arasındaki
işbölümü değişmeye başlamıştır (Aytaç, 2007: 99). Evde eşine yardım eden, çocuklarına daha
fazla vakit ayıran baba imajı ortaya çıkmıştır (Bayer, 2020: 40).
Çalışma açısından ele alınması gereken bir diğer kavram ise tranzisyonel kavramıdır.
Sözlük anlamına bakıldığında, biçimden biçime giren, değişken anlamına gelmektedir.
Sosyolojide ise tranzisyonel toplum dediğimizde geçiş toplumu olarak ifade edilmektedir.
Özellikle ülkemiz gibi geleneksellikten moderne yönelmiş ancak tam olarak geleneksellikten
sıyrılamadığı gibi tam anlamıyla modern olamamış yani gelenekselden moderne hızlı bir geçiş
süreci yaşamış ancak bunu tamamlayamamış bizim gibi toplumlar geleneksel ve modern
kurumları bir arada barındırabildikleri gibi, modern kurumlar geleneksel ilişki biçimlerinde ve
geleneksel bir usulle yönelebilmektedir. Bu yüzden de “tranzisyonel toplum” veya “geçiş
toplumu” şeklinde isimlendirilmektedir (Günay, 1998: 406).
Ülkemizde hızlı bir şekilde meydana gelen bu değişimler ailedeki değerleri de doğrudan
etkilemiştir ve anlamlarını farklılaştırmıştır. Bu farklılaşmalara bağlı olarak değerler yeni
anlamlar kazanmıştır. Toplumda değerlerin ifade edilişi sosyal roller sayesinde olmaktadır.
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 454

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Herkesin toplum içinde rolleri vardır. Bu rollere göre beklenilen ve değer olarak görülen
davranışlar vardır. Örneğin; bir erkek için cesaretli olmak beklenilen ve kendisinin de önem
verdiği bir değerdir. Değerler, değişik olaylara karşı ne yapacağımıza karar verirken, nasıl
davranmamız gerektiğini belirleyen inançlar ve bize yol gösteren pusulalardır (Cüceloğlu,
2019: 193). Aileye ilişkin değerler ise geleneksel aile değerleri, anne-çocuk ilişkisi, çocuğun
değeri, karar alma süreçleri, evliliğe bakış, kadının rolleri, sosyo-ekonomik değer, akraba
ilişkileri, duygusal bağ, sadakat, sevgi, dürüstlük, saygı, paylaşım, güven ve sıcaklık gibi
değerlerdir (Özyürek-Aydın, 2021: 124). Biz burada değişimin belirgin olarak görüldüğünü
düşündüğümüz saygı ve sevgi değerlerindeki değişimi ele alacağız. Çalışmamız hem teorik
alanı hem saha çalışmasını kapsamaktadır.
Görüşmelerimiz ortalama kırk dakika sürmüştür. Toplam 90 kişi ile görüşme
yapılmıştır. Görüşmecilerin uygun gördüğü yerlerde görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeciler
araştırmanın amacına uygun şekilde seçilmeye çalışılmıştır. Görüşmeye başlamadan önce
kişilere araştırmamızın konusu, amacı ve kendileriyle görüşmemizin katkıları anlatılmıştır.
Ayrıca kendilerini rahat hissetmeleri için isimlerinin kullanılmayacağı belirtilmiştir.
Sorularımızı sorarken kadın ve erkeklere farklı şekillerde hitap edildi. Kuşaklara ayırdığımız
bu kişilere her birinin kendi kuşağına göre sorularımızı yönelttik. Geleneksel olanlara geçmişte
nasıl oldukları sorulurken, modern olanlara şu an nasıl olduklarını sorduk. Böylece her kuşağın
döneminin yeterli şekilde temsil edilmesine gayret edildi.
2. Sevgi ve Saygı Değerlerinde Değişim
2.1. Sevgi Değeri ve Değişimi
Sevgi sözlükte; insanın gönülden duyduğu temiz duygu, aşk, muhabbet (Yelten-Özkan,
2002: 450), insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten
duygu (Akalın-Toparlı, 2011: 2081) olarak açıklanmaktadır. Sevgi, değerlerimizi ve
maneviyatımızı derinden etkileyen, bütün insan ilişkilerinin temelidir (Chapman, 2008: 19).
Katılımcılarımıza sorduğumuz “Sevgi nedir?” sorusuna verilen cevaplar kuşaklar
arasında farklılık göstermektedir. Geleneksel kuşak çoğunlukla “Aman kızım bu nasıl soru!”
şeklinde tepki göstermiştir. Geleneksel kuşaktan Sami Bey: “Sevgi mi hahay! Gençlerin işi ya
bizim ne işimiz olur. O zaman sevgi ne arar kızım ya kara düzen işte bağırma çağırmayla
ömrümüz geçti ne sevgisi. Sevgi, saygı bizim için iş güçtü. İyi yemek yaparsa sevgisini
gösterirdi. Sevgi göstermek ayıptı. Dip dibe yürüsen kucağına girecek derlerdi.” derken, Kemal
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Bey: “Sevgi mi? Anooo! ben hiç bilmem. Gençlere soracan sen onu(güldü)” şeklinde tepkilerle
cevap vermişlerdir.
Geleneksel kuşak sevgiyi yeni bir şey olarak görmektedir. Sevgiyi bilmek, sevgiyle ilgili
konuşmak geleneksel kuşak için tuhaf karşılanmaktadır. Çünkü geleneksel kuşağın sevgiyi bir
cinsellik göstergesi olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Sami Bey’in: “Kucağına girecek derlerdi”
cevabından da bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca bazı görüşmeciler sorulara cevap
vermekte zorlandıklarını ve cevap verirken çekindiklerini belirtmişlerdir. Yusuf Bey’in: “Ben
bunlara cevap vermesem olur mu?” şeklindeki talebi de bunu göstermektedir. Aysel Hanım:
“Sevgi hizmet etmektir.” ifadesini kullanırken, Kezban Hanım: “Sevgi hürmet göstermektir.”
demektedir. Buradan anlaşılacağı üzere kadınlarda sevgi gösteriminin hizmete bağlı olduğu
anlayışı ortaya çıkabilir. Sami Bey’in cevabında da görüldüğü gibi “İyi yemek yaparsa sevgisini
gösterirdi” şeklinde daha kapalı olarak hizmet etmeyi kastederken, kadınlar doğrudan “hizmet”
şeklinde açıkça söylemişlerdir. Ayrıca geleneksel kuşaktan Almanya’dan Türkiye’ye gelen
Hayrunnisa Hanım: “Sevgi karşılıklı hoşgörüdür.” diyerek orta kuşak gibi cevap vermesi sosyal
çevrenin insanlar üzerindeki etkisini adeta özetlemektedir. Çünkü yaşanılan çevrenin insan
düşünceleri üzerinde önemli etkisi vardır.
Orta kuşak zaman içerisinde sevginin geleneksel kuşağa göre daha açık hale geldiğini
göstermektedir. Orta kuşak için sevgi “duygusal” bir değer olarak görülmeye başlanmıştır.
Örneğin; Gül Hanım: “Sevgi fedakârlıktır, kırmamaktır.” derken, Atilla Bey: “Sevgi
paylaşmaktır. Güzel davranmaktır.” şeklinde yanıt vermiştir. Cevaplardan da göreceğimiz
üzere insanlar geleneksel kuşak gibi “sevgi nedir?” deyince şaşırıp kalmıyor, ayrıca çoğunlukla
saygıyla bir bütün olarak görüyorlar. Bu anlamda değerlerin birbirine bağlı olduklarını ve
birbirlerini tamamladıklarını söyleyebiliriz. Yakup Bey ve Hatice Hanım çoğunluğu temsil
eden şu sözleri söylemektedir: “Benim için sevgi saygıdır, güvendir. İnsanların birbirine
gösterdiği karşılıklı saygıdır. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Karşındaki insanı mutlu
etmektir.”
Eğitim seviyesine göre de orta kuşak cevapları değişiklik gösterebiliyor. Yüksek lisans
mezunu Tevfik Bey: “Sevgi her şeydir. En başta insan kendini sevmelidir.” cevabıyla aslında
modern bir söylemde bulunmuştur. Çünkü modernleşme artık geleneksel kuşak gibi grup
anlayışından çok ben anlayışındadır. Kendisini öncelemektedir. Burada eğitim seviyesinin
insanların değişimine olan etkisini görebiliyoruz. Eğitim seviyesi arttıkça bireyler daha kolay
değişime adapte olabiliyorlar.
Modern kuşağın cevaplarına bakacak olursak; Hülya Hanım: “Sevgi bence söylenmesi
gereken bir şeydir. Yapmam dediğim şeyleri de yapabilmektir. Sevdiğin kişi için tolerans
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gösterebilmektir.” derken, Burak Bey: “Sevgi evlilik için en önemli değerdir.” cevabını
vermiştir. Modern kuşak için sevginin daha net, daha açık olması ve gösterilmesi gereken
önemli bir değer olduğunu anlayabiliyoruz. Geleneksel kuşakta sevgiyi hizmet olarak görenler
vardır. Duygusal anlamda bir değer olarak algılandığını söyleyemeyiz. Modern kuşakta ise daha
duygusal görülmektedir. Ancak aynı kuşaktan kişilerin farklı cevaplar verdiği durumlar
olduğunu daha önce belirtmiştik. İnsanların sosyal çevresi düşünceleri üzerinde oldukça
etkilidir. Özellikle çalışmayan, ev hanımı olan modern kuşaktan Âmine ve Fidan Hanım “Sevgi
nedir” sorusuna; “Benim için eşim ve çocuklarım sevgidir.” şeklinde çalışan kadınlara göre
farklı cevaplar vermişlerdir.
Eğitim seviyesi lise terk olan Doğan Bey: “Sevginin tanımını yapamıyorum var olan bir
şey olduğunu biliyorum.” ifadeleriyle geleneksel kuşak gibi bir cevap vermiştir. Doğan Bey’in
eğitim seviyesi ve sosyal çevresinden dolayı böyle bir cevap verdiği söylenebilir. Ancak eğitim
seviyesinin yeterli olmadığını ve insanların bulundukları şehrin dışına çıkmalarının da
düşüncelerine etkisi büyüktür. Buna örnek olarak Ceyhun Bey: “Sevgiyi eyleme dökmem ben
içimde yaşarım. Gösteremem sevgimi illa bi tanımını yapamam. Ama şaka yaparım, oyun
yaparım şiddetli sevgi gösteririm.” cevabıyla sanki orta kuşak gibi cevap vermiştir. Kendisinin
karaman dışına çıkmadığı ve ön lisansını da yine Karamanda okumuş olması bize sosyal
çevrenin

değişmemesi

dolayısıyla

insanların

kendi

kuşaklarından

farklı

cevaplar

verebileceklerini göstermektedir.
Ayrıca sevgisini göster(e)meyen geleneksel kuşakta babalar, kendilerini yetersiz
görüyor ve kendi dönemlerindeki davranışların güzel olmadığını ve bu anlamda pişman
olduklarını söylüyorlar. Örneğin; İhsan Bey: “Ben çocuklarımı sevmedim, pişman oldum. Ama
hep söylerim siz sevin çocuklarınızı derim. Şimdi torunlarımızı seviyoruz. Eşime de sevgimi
gösteremem hiç göstermedim. Tek kalamazdık zaten eskiden. Ama belli bi yaştan sonra pişman
oluyorsun söylemeye çalışıyorsun.” derken, Sami Bey: “Eskiden çocuklara sevgimizi
gösteremediğimiz için şimdi torunları seviyoruz.” Benzeri cevaplardan geleneksel kuşağın
çoğunlukla çocuklarına göstermedikleri sevgiyi torunlarıyla telafi etmeye çalıştıklarını
anlıyoruz. Saygı başlığı altında ele alacağımız üzere özellikle geleneksel kuşakta büyüklerle
aynı evde yaşandığı için çocuğunu sevmek, büyüklere karşı bir saygısızlık olarak görülmüş ve
insanlar çocuklarını sev(e)memiş ve sevgiyi göstermek ayıp bir şey olarak görülmüştür.
Orta kuşak Mehmet Bey: “Büyüdüğüm evde sevgi açıkça söylenmezdi ben de bu
yüzden bu konuda eksiğim söylerken çekinirim. Babam “aferin” deyince çok sevinirdim onu
hatırlıyorum.” derken, Modern kuşak Murat Bey: “Büyüdüğüm evde sevildiğimi bilirdim. Ben
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çocuklarıma sevgimi belli ediyorum.” şeklinde ifadeleriyle kuşaklar arasındaki değişimi gözler
önüne sermektedir.
Eşler arasında sevginin gösterilmesinde kuşaklar arasında belirgin bir değişim söz
konusudur. Geleneksel kuşaktan birçok kişi eşlerine sevgi göstermediklerini ve sevgi
görmediklerini açıkça belirtmektedir. Özellikle geleneksel kuşak büyüklerle aynı evde
yaşamaktadır. Dolayısıyla eşlerin özel olarak yalnız vakit geçirmeleri çok mümkün
olmamaktadır. Büyüklerin yanında da daha mesafeli oldukları ve sevgilerini göstermekten
kaçındıkları görülmektedir. Huriye Hanım’ın paylaştığı bir hatırası bu durumu özetlemektir:
“Eşime sevgimi açıkça söyleyemem bizim böyle şeylerimiz yok. Bizimkiler kınardı kızııım.
İsmini bile çağıramazdım ben. Kayınbabam bir gün kova nerde diye sordu ben de İbrahim
abasına verdi dedim. İbrahim kimmiş yaa dedi ben de oğlun İbrahim dedim kocam diyemezdin
yani İbrahim kimmiş diyor gırgıra alıyor seni. Ayıptı yani ismini söylemek. Ne aşkımı ne
canımı! Senin kocan mı var derlerdi”
Orta kuşaktan Gül Hanım: “Eşime sevgimi gösterirken onun istediği gibi davranıyorum,
istediği yemekleri yapıyorum. Seni seviyorum adam derim.” derken, Hatice Hanım: “Eşime
sevgimi yemek yaparak gösteriyorum. Seni seviyorum da derim. Eşim bana avradım der, ben
herifim derim. Canım, aşkım yerine bunları kullanıyoruz. Eşim bana gülümsediği zaman beni
sevdiğini düşünürüm. Çok nadir gülümser.” demiştir. Daha önce bahsetmiş olduğumuz eğitim
seviyesi burada da açıkça kendini gösteriyor. İlkokul mezunu Ali Bey: “Ben hanımın yüzüne
hiç seni seviyorum demedim, diyemem. Aşkım, canım diyemem. İçimde bi durduran yer var
söyleyemiyorum. Zaten büyüdüğüm evde de yoktu böyle şeyler. Anne baba sevgisini
göstermezdi.” cevabını verirken, yüksek lisans mezunu Tevfik Bey: “Eşime seni seviyorum
derim. Sevgimi açıkça gösteririm. Yemek yaptığında teşekkür ederim kapıyı açtığında teşekkür
ederim iyi ki eşimsin derim. Küçük iltifatlar yaparım özel günlerde çiçek alırım.” şeklinde
cevap vermiştir. Aynı kuşaktan iki insan fakat oldukça farklı iki cevap olabiliyor.
Modern kuşakta ise eşler arası sevgi gösteriminde bir beklenti söz konusudur. Artık
insanlar, özellikle kadınlar, eşlerinden bunu duymak ve görmek istiyorlar. Kendileri de açık
açık ifade edebildiklerini ifade ediyorlar. Örneğin; Halide Hanım: “Ben sevgimi açıkça
gösteririm. Eşimden de bunu bekliyorum. Canım sıkkın olursa sarıl bana derim eşime. Sık sık
sevgi sözcükleri kullanırız. Eşim söylemese bile zorla söylettiriyorum. Seni seviyorum
dedirtirim. Eşim bulaşık makinesini boşaltırsa beni sevdiğini düşünürüm veya yemek yaparsa
o zaman da sevdiğini hissederim. Yani evdeki işlerde bana yardım etmesini önemserim.”
ifadelerinde bulunmuştur.
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Geleneksel kuşaktan modern kuşağa geçtikçe sevgi sözcükleri kullanılır hale gelmiş.
İnsanlar bunu ayıp olarak görmemeye başlamış ve eşler arasında iletişim için önemli bir konu
olmuştur diyebiliriz. “Sevgi de neymiş” diyen insanlardan “sevgi olmadan olmaz” diyen
insanlara doğru bir değişim gözlemlenmektedir.
Geleneksel ailede sevgi duygusu, evlilikle birlikte gelişmektedir (Yıldızçoban, 2018:
166). Aşk ve evliliğin bir arada olması gerektiği yani biriyle evlenebilmek için önce sevgi
olması gerektiği düşüncesi modernlikle ortaya çıkmıştır. Geleneksel düşüncede evlilik,
cinselliğin yani üremenin toplum açısından meşrulaştırılmasıdır (Aytaç, 2007: 156).
“Eşinizle severek mi evlendiniz?” sorusuna; Cemal Bey: “Ben görücü usulü evlendim
biz sevemezdik ki bol dayak vardı sevmeye hakkımız mı vardı. Bizim zamanımızda severek
almak yoktu ama tanıdık olurdu zaten ya akraba ya komşu kızı olurdu.” demiştir. Süleyman ve
Cemal Bey’in bu cevapları geleneksel kuşağın çoğunluğunu yansıtmaktadır. Ayrıca sevdikleri
olsa bile o kişiyle evlendirilmez ve ailenin uygun gördüğü kişiyle evlendirilirdi. Cemal Bey:
“Benim sevdiğim bi kız vardı. Ama babam bana sormadan tanıdık kız, iyi insanlar diye gitmiş
istemiş benim sonradan haberim oldu.” ifadelerinde bulunmuştur.
Zaman içerisinde artık insanlar aileleriyle sevdikleri kişiyi paylaşmaya ve sevdikleri
kişilerle evlenmeye başlamışlardır. Orta kuşaktan Hasan Bey: “Eşimle severek evlendik.
Annemle paylaştım anlayış gösterdi.” derken, Atilla Bey: “Eşimle severek evlendik. Tanışma
dönemimiz oldu.” şeklinde cevap vermiştir.
Modern kuşakta ise insanlar evlilik öncesinde “sevgili” olmaya başlamışlardır. Burak
Bey: “Eşimle severek evlendik. Bir flört dönemi oldu.” derken, Hülya Hanım: “Eşimle severek
evlendik flört dönemimiz oldu. Bence direkt evlilik amacıyla konuşmaktansa arkadaş gibi
tanışmak daha iyi diye düşünüyorum. Tanıştığımız insanla evlilik düşünmek mecburiyetinde
olmamalıyız.” derken, geleneksel kuşaktan Dursun Hanım: “Aman kızım birisiyle konuştun
mu, görüştün mü onu almak zorundasın.” demiştir. Modern kuşak sevdiği insanla evlenmeyi
önemserken ve bunun için birkaç kişiyle görüşebilmek gerektiğini düşünürken; geleneksel
kuşak etraf ne der, ne olursa olsun birisiyle konuştuysan, görüştüysen evlenmek zorundasın
düşüncesinde diyebiliriz. Geleneksel kuşağa “Evlilik öncesi flört/sevgililik dönemi olmalı mı”
diye sorduğumuzda; Akil Bey: “Evlilik öncesi sevgililik olmamalı, bu sual çirkin oldu. Bize
büyükler uygun gördü.” derken, Modern kuşakta ise çoğunlukla “kesinlikle sevgililik dönemi
olmalı, tanımadığımız birisiyle nasıl evlenelim” olarak dile getirilmektedir.
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2.2. Saygı Değeri ve Değişimi
Saygı; “değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir
şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.”
(Akalın-Toparlı, 2011: 2047). Başkalarını rahatsız etmekten çekinmek (Yelten-Özkan, 2002:
170) anlamlarına gelmektedir. Karşımızdaki kişinin fikirlerini ve haklarını anlayabilmek de
saygıdır.

Etrafımızdaki

insanlara,

hayvanlara

hatta

eşyalara

hoşgörü

ve

nezaket

gösterebilmektir (Coulthard, 2007: 123).
Görüşmecilerimizin saygı konusundaki cevap ve davranışları bizim genel çerçevemize
uygun cereyan etmektedir. Katılımcılara sorduğumuz “Büyüklerinizin yanında çocuklarınıza
karşı tavırlarınızda bir değişiklik olur mu/muydu? Mesela bir lakap taktıysanız bunu
büyüklerinizin yanında da kullanır mısınız/mıydınız? Çocuğunuzun altını değiştirip emzirebilir
misiniz/miydiniz?(kadına)” sorusuna; Geleneksel kuşaktan Nejla Hanım: “Büyüklerin yanında
çocukları kucağımıza almazdık emzirmezdik saygısızlık olurdu. Çocuğunu sevmek
saygısızlıktı. Çocuğa sahip çıkmazdık. Çocuğun altını başka odada değiştirirdik. Kucağımıza
alıp kuzum yavrum demezdik. Ama şimdi her şey normalleşti. Bu davranış eskiden saygısızlıktı
böyle bi şey yapsak anne-baba kızardı. Eskiden çorapsız büyüklerin yanına çıkılmazdı ayıptı.
Pijamayla babamızın yanına çıkamazdık. Saçımızı tarayamazdık. Başımızı açmak saygısızlıktı.
Babamızın yanında açamazdık.” derken, Huriye Hanım: “Çocuğunu sana verirlerse öyle alırdın
kusura bakma. Onların yanında biz hiç sevgi gösteremezdik çocuğa. Altını falan alamazdık
ayıptı. Öbür odaya gidecen öyle değiştircen. Pancar diliyorduk bir gün şakır şakır yağmur
yağıyordu çocukta ırmağın orda uyuyor ıslandı çocuk ben gidip çocuğumu alıp gelemezdim.
Korkardık onlar sana git al diyecen öyle alacan çocuğunu. Bir gün benim eltim çocuğunu
kucağına almış bahçeye gidermiş kayınnam sen kime danıştın da çocuğu götürüyon demiş
çabuk çocuğu indir çocuğu kucağından demiş. Eltim de indirmiş kendi gitmiş. Buyur yani
napabilirsin. Ya dayak yicen ya da söyleneni yapacan. Dayak boldu. Çocuk emzirde bi gör
bakalım ne olurdu. Kayınbaba kaynana elimize yüzümüze tükürürdü ne çektim ben.”
Çoğunlukla büyüklerle aynı evde yaşayan geleneksel kuşak çocuklarını sevme konusunda da
baskı altındadır. Eğer çocuğunu severse toplum tarafından dışlanacakları düşüncesindedirler.
Çocuğuna sevgi göstermek büyükleri saymamak, lakayt bir tavır içinde olmak olarak
anlaşılmaktadır.
Orta kuşak çoğunluğu temsilen Tevfik Bey: “Büyüklerin yanında çocuklarımı severim
çekindiğim olmaz.” şeklinde cevap vermiştir. Modern kuşak ise bu konuda geleneksel kuşağı
tuhaf karşılamakta ve bunun doğru olmadığını söylemektedir. Kendileri ise çoğunlukla oldukça
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rahat olduklarını belirtmektedirler. Burak Bey: “Büyüklerin yanında çocuğumu severim
eskiden gaddar bir nesil varmış çocuklar dövülürmüş bunlar bence doğru değil. Bazen babam
başım ağrıdı çocuklar sessiz olun der baba bizi susturdunuz çocuklar oynasın bırak derim ben.
Biraz daha özgür davranıyoruz çocuklara bu anlamda. Büyüklerin yanında çok rahat hareket
edemezdik diye hatırlıyorum çocuklarımın da yaşamasını istemem.” derken, Doğan Bey:
“Büyüklerimin yanında çocuğuma tavrım değişmez hep aynıdır. Severim öperim. Şimdiye
kadar hiç bağırmadım bile. Lakap taktıysam genelde onu da kullanırım. Benim çocuğum değil
mi?” diyerek kuşaklar arasındaki değişimi adeta özetlemektedir.
Otorite; emretme, yaptırma, alanındaki en üstün olan kişi, şey (Yelten-Özkan, 2002:
407) anlamlarına gelmektedir. Geleneksel kuşakta otoriter disiplin yaygındır. Çocuğun çoğu
davranışı yasaklanır, katı ve serbestlik olmayan bir disiplin uygulaması söz konusudur. Dayak,
korkutma, ayıplama ile disiplin sağlanmaya çalışılır (Erdil, 1991: 49). Geleneksel ailede otorite
sahibi olan kişiler; büyük baba- büyük oğul- büyük anne şeklindedir (Vatandaş, 2012: 69).
Geleneksel baba profili ise mesafeli, ceza veren ve katı olandır (Aytaç, 2007: 100). Korkulacak
bir güç varsa kurallar vardır. Ortamda bir güç varsa eğer bu korkunun kaynağına ‘saygı’ duyulur
(Cüceloğlu, 2019: 196).
“Çocuğunuzun sizin karşınızda bacak bacak üstüne atıp oturmasını nasıl karşılarsınız?
Siz Yapabilir miydiniz?” sorusuna geleneksel kuşaktan Muhterem Hanım: “Büyüklerle aynı
yerde bile oturamazdık ki kurban olun! ne bacak üstüne atması.” cevabıyla geleneksel kuşağın
pek çoğunun bakış açısını ortaya koymaktadır. Tuncay Bey: “Benim yanımda bacak üstüne
atamazlar saygılılar. Benim zamanımda anne babayla konuşamazdık. Dizimizin üstünde
otururduk. En uçta otururduk. Yumuş* buyururlarsa yapardık buyurmazlarsa diz üstü otururduk.
Bize laf düşmezdi. Dedem rahmetli kösteğnen** vururdu ayağımıza.” cevaplarından da
anlaşılacağı üzere geleneksel kuşak bacak bacak üstüne atılmasından rahatsız olmaktadırlar.
Kendilerinden önce de bunun saygısızlık olarak görüldüğünü ve çoğunlukla kendilerinin de şu
an saygısızlık olarak gördüklerini ifade etmektedirler.
Orta kuşak ise bu konuda geleneksel kuşağa göre daha ılımlı bir tavır sergilemekte ve
kendilerinin yanında bacak bacak üstüne atılmasını saygısızlık olarak görmemektedirler. Ancak
kendileri bu konuya dikkat edip büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atmadıklarını
söylemektedirler. Hasan Bey: “Çocuklarım bacak üstüne atsa saygısızlık olarak görmem. Ama

*
**

Görev vermek, iş buyurmak.
Baston.
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ben yapamam. Biz korkardık dayak yerdik babam döverdi.” Burada korkuya dayalı bir saygı
söz konusudur. İnsanlar korktukları için oturma şekline dikkat etmek durumunda kalıyor.
Korkuya dayalı bir saygı söz konusu. Ancak kendileri çocuklarının yapmasından rahatsız
olmadıklarını belirtiyorlar. Ancak orta kuşakta da geleneksel kuşak gibi bunu saygısızlık olarak
görenler vardır. Özellikle eğitim seviyesinin ve sosyal çevrenin cevaplara olan yansımasını
burada da görebiliyoruz. Hatice Hanım: “Çocuklarımın bacak üstüne atmasından rahatsız
olurum bacağını düzelt diye uyarırım. Ben de buna dikkat ederim ama eğer bacaklarım ağrırsa
annemlerden izin alıp uzattığım da olabiliyor. Ama çoğunlukla yapmam saygısızlıktır benim
için. Ben kundak bile yapmam saygısızlık olarak görüyorum.” ifadelerinden rahatsız olanların
da olduğunu anlayabiliyoruz.
Modern kuşak ise artık büyüklerin yanında bacak bacak üstüne attıklarını ve bundan
dolayı rahatsızlık duymadıklarını belirtmektedirler. Ayrıca modern kuşak için saygı bacak
bacak üstüne oturmak, uzanmak gibi oturma şekillerinden çok karşındaki kişiyi incitmemek,
iletişim kurarken onu dikkatle dinlemek gibi anlamlarla karşılık bulmaktadır. Âmine, Sümeyye
ve Tuğçe Hanım çoğunluğu temsilen şu sözleri söylemektedir: “Çocuğum bacak üstüne atsa
rahatsız olmam, kendim de anne babamın yanında atarım.” Modern kuşakta ilişkiler büyük
küçük ilişkisinden arkadaş ilişkisine dönmüştür diyebiliriz. Artık erkek otoritenin
zayıflamasına da bağlı olarak aradaki ilişkilerin daha rahat olduğu, iletişimin daha rahat
kurulduğu gözlemlenmiştir. Modern kuşaktaki bireylerin büyüklerinin yanında rahatlıkla
çocuklarıyla vakit geçirdikleri, sevdikleri, oyun oynadıkları söylenebilir.

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İnsan, toplum içerisinde yaşayan sosyal bir canlıdır. Aile ise yaşanılan bu toplumun en
küçük birimidir. Geçmişten günümüze kadar her toplumda olan ve olmaya devam edecek olan
en önemli kurum ailedir. Ailede yetişen her birey toplum için büyük öneme sahiptir. Toplumda
meydana gelen değişimler aileyi etkilediği gibi ailede doğrudan toplumu etkiler.
Bu çalışma ailede meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerden değerlerin nasıl
etkilendiğini, kuşaklar arasında nasıl bir değişim yaşadığını ortaya koymaktadır.
İlk olarak kuşaklar arası kesin bir ayrımın varlığından söz edilemez. Aynı kuşak
içerisinde farklı cevaplar aldığımız gibi farklı kuşaklar arasında aynı cevabı aldığımız kişiler
olmuştur. Kişilerin sadece kuşakları değil aynı zamanda eğitim seviyesi ve yaşadıkları sosyal
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çevreleri de düşüncelerinde oldukça etkili olmaktadır. Genel bir kanıya varırken çoğunluğun
verdiği cevaplara ve gözlemlerimize dayandık. Kuşaklar arası değişim söz konusudur.
Geleneksel, orta ve modern olarak ayırdığımız üç kuşakla yapılan görüşmeler sonucu verdikleri
cevaplar ve yapılan gözlemlerle kuşaklar arası değişim görülmektedir.
Geleneksel kuşak “sevgi nedir” sorusuna “Amanin kızım! O nasıl soru!” gibi tepkiler
verirken, modern kuşak bu soruya çok daha rahat ve duygusal bir açıklama yapabilmektedir.
Çünkü sevgi artık gösterilmesi ayıp olarak görülen bir şey değildir.
İkinci olarak kuşakların kendi içerisinde de değişim söz konusudur. Özellikle köyden
kente göç ettikten sonra baskının daha az olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla kendilerini de
daha rahat ifade etmeye başlamışlardır. Geleneksel kuşakta sevgi değerinde çocuklarına sevgi
göstermeyen, bunu ayıp gören kişiler zaman içerisinde böyle davrandıklarına pişman
olduklarını ve bunu torunlarıyla telafi etmeye çalıştıklarını belirtmeleri buna bir örnektir.
Üçüncüsü ise değişim var fakat Karaman kırsal kesim olmasından dolayı
gelenekselliğin hala ağır bastığı gözlemlenmiştir. Özellikle erkeklerin değişimi çok daha zor
olabilmektedir. Çünkü evden çıkmayan kadın artık her alanda gözükmeye başlamaktadır.
Dolayısıyla erkeğin otoriter rolü zayıflamıştır. Karamanda çoğunlukla erkeğin bu otoriter
rolünü modern kuşakta da devam ettirmeye çalıştığı ancak modern kadının geleneksel kuşak
kadın gibi sessiz kalmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum ise eşler arasında çatışmaya sebep
olabilmektedir. Örnek verecek olursak modern kuşaktan Şule Hanımın eşi, ailesi misafir olarak
gelmeden önce “ailemin yanında benden yardım isteme” şeklinde bir istekte bulunmuş ve Şule
Hanım bu konuya tepki gösterdiğini belirtmiştir.
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Abstract

The organization of Turkic States was established in 2009, it was formerly known as the
cooperation council of Turkish-speaking states. Though this Organization is a relatively new
organization, however, it has already started to take a significant role both in forming structured
and systematized cooperation among the Turkic States (Kocaman, 2021). With its increasing
influence, Turkey can take a more important role to solve the issues among the Turkish
Speaking states such as Kazakhstan, Uzbekistan, and Kirgizstan which are critical members of
the Shanghai Cooperation Organization led by China and Russia. The more Turkey is powerful,
the more Turkic States will come closer to Turkey and cooperate with each other under the
umbrella of the organization. One of the specific examples of these cases is Azerbaijan.
Azerbaijan, for instance, with the military and international support of Turkey got an important
victory against Armenia.
Recently Turkey has increased its international impact on world politics. Turkey’s this raising
impact comes from Turkey’s influential political attempts that make Turkey have a critical role
both in the field and on the table by using its vital geostrategic position between Eurasia and
the Middle East. Though currently, the organization of Turkic States has four pillars such as
common history, common identity, common language, and common culture. However, in the
future, the organization may also have political, economic, and military cooperation dimensions
as well. The Organization of Turkic States can be more active under the leading role of Turkey
both in Eurasia and the Middle East. Turkey therefore can be a game-changer in the political
and economic formation of Eurasia and the Middle East. Obviously, some Members of the
organization of Turkic states are playing a vital role in providing energy resources to Asian and
European countries. Thus, considering recent international energy crises, taking the leading role
of such an organization will not only make Turkey able to change the geopolitical policies of
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these regions but will also make Turkey take a critical role in reshaping the political and
economic balances of the regions and the world.

Keywords: Turkey, Organization of Turkic States, Eurasia, Middle East

1.

Introduction

The Organization of Turkic States is a new and developing project for the Turkic States
established by Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, and Kyrgyzstan. In 2019 Uzbekistan was also
accepted as a member of the organization. Turkmenistan and Hungary are currently observer
members of the organization (Turkkon, 2022). TURKSOY the International Organization of
Turkic Culture (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) is another Turkic state organization
established in 1993 by the Republic of Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan,
Turkmenistan, and Kyrgyzstan to cooperate with the member countries in the fields of
language, history, and cultural values. It was mainly aimed to establish a platform for Turkic
states to cooperate multilaterally (Purtaş, 2017). TURKPA was also established in 2009 in
Azerbaijan to form a cooperation atmosphere in diplomatic issues and legislative bodies (Buyar
and Ünal, 2022). Though the Organization of Turkic States is a new cooperation form of Turkic
states, however, it seems quite successful in the context of encouraging the member states to
deepen multilateral cooperation.

The organization of Turkic States is an advanced version of TURKSOY. It does not only have
a function to preserve Turkic history, language, and cultural values. It also aims to encourage
the Turkic states to cooperate in the political and economic fields, as well as to prevent conflicts
and wars between the Turkic States. (Akilli, 2019). In this concept, the Organization of Turkic
States can be a self-sufficient organization to conduct a stable way of communication among
the member states to find solutions to the issues among the member states, as well as to be a
representative organization of Turkish and Muslim people living in other countries and regions.

2.

The long-run objectives of Turkey and its power struggle in Central Asia and
the Middle East politics

In order to increase its power and influence, Turkey is trying to improve its relations with the
Middle Eastern, Central Asian, Caucasian, European, and Asian countries. As President
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Erdogan said, “We cannot turn our back to Syria or to Palestine, Libya, Pakistan, Afghanistan...
we cannot ignore Iraq or Iran; neither can we remain indifferent to any corner of Asia, from
Azerbaijan to Kazakhstan, Uzbekistan to Turkmenistan and Kirghizstan to Crimea. Therefore,
it is our duty to protect the rights of our kins in Cyprus, Greece, and Bulgaria, and it is equally
our responsibility to view the whole Balkan and European geography in the same way”
(Presidency of the Republic of Turkey, 2019). Turkey, therefore, needs to cooperate with the
other Turkic States to achieve its regional and global multilateral targets.
Under the administration of President Erdoğan, Turkey aims to be more active in the political
arena by emphasizing that, “powerful diplomacy at the table and on the ground”, as President
Erdogan stated, “None of the insidious efforts undertaken at the table or on the ground will be
successful.” (Presidency of the Republic of Turkey, 2020). One of the specific examples of this
argument is Turkey’s role in the Nagorno-Karabagh conflict when it supported Azerbaijan in
the international arena. Another specific example is Turkey’s role in Syria, Iraq, and Libya.
Since Turkey has conducted an impressive policy both on the table and on the stage, Turkey
could affect the political course of events in these countries.

The Turkish Government aims to engage in vast geographies to provide support and assistance
to the regions and the countries. As President Erdoğan stated, Turkey’s extraterritorial activities
do not aim to occupy, annex, or exploit other countries. Turkey engages in the same struggle
for Turkey itself and Turkey’s friends, Turkey’s goal is also to maintain security, peace, and
welfare for Turkey and Turkey’s friends (Presidency of the Republic of Turkey, 2019). Parallel
to this statement, Turkey is increasingly going to be more proactive in these regions, more
importantly, Turkey aims to play a significant role in the future of the Middle East, Central
Asia, Caucasia, and the Balkans.

3.

Turkey’s role in the development of Central Asia

Regional cooperation is getting more and more important in the international arena. Taking a
glance at the regional organization, we can see that some countries have cooperated well, even
though some of them are not as near as the Turkic States ethnically, culturally, and
linguistically. Shanghai Cooperation Organization (SCO), the Asia-Pacific Economic
Cooperation Organization, MERCOSUR-Southern Common Market Countries (Brazil, Chile,
Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay), NAFTA, and the Caribbean Community came
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together and formed structures to increase their effectiveness. The European Union (EU), is one
of the pioneers of regional political, financial, and commercial cooperation. The best way to
keep up with globalization is to create regional economic integration processes. Monitoring and
examining these processes give Turkey the opportunity to draw important strategic lessons. The
Eurasian geography has great economic and commercial potential for Turkey. Having enhanced
relations with Eurasia, Turkey will have the opportunity to expand and deepen its position and
influence as it develops economic and commercial relations with the region and Eurasia (Çora
and Mikail, 2020).

The Lapis Lazuli Corridor was funded by the Asian Development Bank with an amount of more
than $2 billion. It took more than 3 years to be signed by the member countries such as Turkey,
Afghanistan, Azerbaijan, Georgia, and Turkmenistan (Siddiqui, 2019). It is thought to have an
important contribution to building an integrated transportation system by expanding the
economic and cultural relations between Asia, Europe, and the Middle East (RECCA org,
2020). At the beginning of 2008, the concept of reviving the modern “Silk Road” came to the
fore in the context of developing trade between Turkey, Azerbaijan, Iran, Georgia, Kazakhstan,
and Kyrgyzstan. In April 2012, the then Prime Minister came to the fore again during President
Erdogan's visit to China, during his meeting with Chinese President Xi Jinping, and the two
leaders emphasized the importance of both the construction of the modern "Silk Road", (Lİ,
2017). Another important project is the “Caravanserai” Project which came to the agenda in
2008 as a concept of developing cooperation of customs among the member states. This project
was thought to facilitate the economic relations between Turkey and Eurasia by integrating the
Belt and Road Initiative to Yavuz Sultan Selim Bridge, Eurasia, and Marmaray tunnels
(Yıldırımçakar, 2019, 145-169. Turkey and the Turkic States have common interests in the
geopolitical and security issues of both the Middle East and Central Asia. Given the need for
energy and the increase in terrorist acts, maintaining peace and security is crucial to the longterm interests of Turkey and Turkic States.

Turkic States are located on the Middle Corridor of the BRI which is a critical direction of the
BRI Economic Belt. By the means of this point, Turkic States will have advantages to increase
their influence both in the region and in world politics. On the other hand, Turkey is an
important factor in its role in the “Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project” (TANAP) and
“Turkish Current” projects. Turkey has also taken a significant role in energy security and
connecting the BRI to the `Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia ́ (TRACECA) which was
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established in 1998 as a corridor of Euro-Caucasia-Asia. The connection of this corridor to the
Baku-Tbilisi-Kars (BTK) railways is an important component of the “China-Central-West Asia
Economic Corridor” (CCWAEC). Yıldırımçakar, 2019). In this regard, Turkey can play a more
significant role in the concept of establishing fully-fledged multilateral cooperation among the
Turkic States.
1. Conclusion
Turkey can establish a new concept of multilateral cooperation among Turkic states.
considering the recent development in world politics, this is not only an opportunity for Turkey
but also a necessity for Turkey and Turkic states. Some of the Turkic States are taking a crucial
role in energy supplements for Europe and Asia. Furthermore, The Middle Corridor which is
an important component of China’s Belt and Road Initiative is almost completely passing
through the territories of Turkic states. Thus, without the territories of the Turkic states, The
Belt and Road Initiative cannot reach Central Asia, Caucasia, Europe, and the Middle East
through the Middle Corridor or “China-Central-West Asia Economic Corridor” (CCWAEC).
Therefore, full-fledged political and economic cooperation should be established among the
members of the Turkic States Organizations. This will not only help these states to solve the
conflicts among themselves, but also it will be a helping hand to the other Turkic ethnicity and
Muslim people oppressed or suffering by the other states' or nations' political oppression. In
this concept, political and economic cooperation should be formed immediately. At least, as a
prior step, facilitating a customs regime should immediately be established among the members
of the organization to make them cooperate economically.
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ÖZET
İslam dini sosyal adalet ve dayanışmayı temin için bazı ibadetleri teşri kılmıştır. Bu amaçla
Yüce yaratıcı her ümmete kurban kesmeyi de bir ibadet biçimi kılmıştır. Müslümanlar Kurban
bayramında ibadet maksatlı belirli cins hayvanlardan kurban kesmektedir. Gerek Kur’ân
ayetleri gerekse hadisi şerifler kesilen kurbandan yemeyi ve dağıtmayı talep istemektedir. Buna
uygun olarak kurban kesenler kurban etlerinin bir kısmını kendilerine, bir kısmını fakirlere bir
kısmını da komşu ve akrabalarına dağıtmaktadırlar. Kurban etinin bir miktarının sadaka olarak
dağıtılması bazı mezheplerde bir tavsiye olarak değerlendirilirken, bazı mezheplerde ise etin
bir kısmının dağıtılması vacip sayılmaktadır. Bunun yanında kurbanın derisi dahi fakirlere veya
hayır kuruluşlarına verilmektedir. Adak, kefaret ve ceza kurbanlarının tamamı fakirlere
tasadduk edilmektedir. Günümüzde yurt içinde ve yurtdışında vekaletle kurban kesildiği ve
bunun büyük bir organizasyon haline geldiği görülmektedir. Her yıl ülkemizden yüzden fazla
ülkeye kurban kesim organizasyonu için gidilmektedir. Bu kurbanlar daha çok sosyo ekonomik
durumu zayıf olan bölgelerde kesilmekte ve oranın muhtaçlarına dağıtılmaktadır. Hac’da
kesilen kurbanlar, muhtaçlara dağıtılmak üzere farklı ülkelere nakliye uçakları ile
nakledilmektedir. Kurban kestirenler bizatihi bulunduğu yerleşim yerlerinde kurbanlarını
kesiyorsa daha çok tanıdıkları kimselere dağıtırken ve yüz yüze gelirken; vekaletle kestirenler
ise hiç tanımadıkları insanlara kurbanlarını göndermektedirler. Kurban ibadeti sosyal adalete
katkı sağlayan, müminleri birbirlerine daha çok yaklaştıran, insani duyguları pekiştiren ve
ekonomik düzeyi düşük aileleri sevindirmeye, onları da bayrama ortak etmeye yönelik erdemlik
değerleriyle donanmış bir ibadettir. Bu anlamda kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Kardeşlik
bağını kuvvetlendirmektir. Küreselleşen dünyada kardeşliğin ve yardımın da küreselleşmesini
sağlamaktadır. Kurban ve bayram, toplumun huzuruna, psikolojisine olumlu katkılar
sağlamaktadır. Burada Peygamber Efendimizin “Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz” hadisini
de hatırlayabiliriz. Kıtlık, felaket vb özel durumlarda ise, bu özel koşullara uygun olarak
davranılması icap etmektedir. Bu anlamda kıtlık zamanında bir kurban bayramında Medine’ye
badiyeden çok sayıda fakir gelmesi üzerine Hz Peygamber (sav) bu bayramda, kurban etlerinin
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üç günden fazla evlerde bırakılmamasını emretmiştir. Bir sonraki sene Hz. Peygamber Kurban
etlerini üç günden sonraya bırakabileceklerini, geçen sene kıtlık sebebi ile üç günle
sınırlandırdığını ifade etmektedir. Her ne kadar kurban kesen bulunduğu yerde kesmesi uygun
ise de kıtlığın, fakirliğin hâkim olduğu yerlerde kesilmesi ve bu anlamda o bölge halklarının
desteklemesi ihtiyaca daha uygundur. Kurban kesme bir yardımlaşmadır, sevgisi sönmüş ve
ogoizmin zirve yaptığı, insani değerlerin adeta yerle bir edildiği çağımızda, elindekini
paylaşarak, iyiliğin, sevginin topluma yayılmasını, bayramın sevinçle kutlanmasını sağlayan
bir erdemliliktir.
Anahtar Kelimeler: Kurban, Bayram, Erdemlilik, İyilik, Sosyal Adalet.
GİRİŞ
Kurban kelimesi “Yaklaşmak, Allah’a yakınlaştıran şey” manasında olup, ıstılâhi olarak
“Allah’a yaklaşmak yani ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde belirli cins hayvanları
kesmektir.”1 Kurban kesmenin meşruiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir. Kurban
kelimesi Türkçede yalın kullanıldığında kurban bayramında kesilen kurban yani udhiyye
kastedilmektedir.2 Biz burada başta kurban bayramında kesilen kurbanlıkları olmak üzere diğer
kurbanları da konumuz bağlamında ele alacağız. Bütün kurban çeşitlerini içine alacak bir tarif
yaparsak kurban; “Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyetiyle belirli hayvanların
kesilmesidir.”3
Yüce Rabbimiz: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah’ın
adını ansınlar diye biz her ümmete kurban kesmeyi bir ibadet biçimi kıldık.”4, “Kurbanlık büyük
baş hayvanları da sizin için Allah’ın dinin işaretlerinden kıldık... Kurbanların ne etleri ne de
kanları Allaha ulaşacaktır. Allaha ancak sizin takvanız ulaşır.”5, “O halde rabbin için namaz
kıl, kurban kes.”6 buyurmaktadır. Ayeti kerimelerden kurbanın bir ibadet biçimi olduğu ve
insanlık tarihi boyunca bütün ilahi dinlerde mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Bk. Ahmet Güç, “Kurban”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/433;
Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1991),
5/16; Muhammed b. Ahmed el-Hatîb eş-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî Elfâzi’l-Minhâc (Kahire:
el-Mektebetü’t-Tevfîkiyye, ts.), 6/126.
2
Bk. Selahattin Yılmaz, Teslimiyetin ve Sevincin İfadesi Kurban ve Bayram (İzmir, 2014), 13; Ali Bardakoğlu,
“Kurban”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/436.
3
Bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali (İstanbul: Kahraman Yayıncılık, 1996), 415.
4
Hac 22/34.
5
Hac 22/36,37.
6
Kevser 108/2.
1
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Müslümanlar kestikleri kurbanın etinden bir kısmını kendileri istifade etmekte, bir
kısmını ise erdemli ahlakın bir gereği olarak komşularına, fakirlere dağıtmaktadırlar.
Günümüzde hayır dernekleri kurban kestirmek isteyen Müslümanlardan topladıkları vekaletle
kurbanları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başta Afrika olmak üzere 100’den fazla ülkeye
ekipler göndererek oralarda kurban kestirmekte ve ihtiyaç sahiplerine etlerini dağıtmaktadırlar.
Adak, ceza ve kefaret kurbanlarında kişinin bundan istifade etmesi yerine kurbanın tümünün
yoksullara dağıtılması ihsan, ihlas ve erdemlilik açısından ayrıca dikkate değer bir konudur.
Özellikle çağımızda ulaşım araçlarının artması, hızlıca bir yerden bir yere gitme fırsatı ve
nakliye imkanı sebebi ile Hac’da kesilen kurbanlar muhtaç insanlara verilmek üzere nakliye
uçakları ile taşındığı görülmektedir. Bu yönü ile kurban kesimi ve dağıtımı bireysel bir ibadet
sorumluluğunu da aşarak bir iyilik, erdemlilik hareketine dönüşmektedir. Bu makalede
erdemlilik bağlamında Kurban çeşitleri, sosyal dayanışma açısından Kurban ibadetinin dini
boyutu, Kurbanın yardımlaşma boyutu ve bazı hikmetleri ele alınacaktır.
A. KURBAN ÇEŞİTLERİ
İslam dininde Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlar dışında da ibadet maksadı ile
kesilen birtakım kurbanlar vardır. Bu kurbanlar ibadet nevinden kesilmektedir. Udhiyye, hedy,
akîka ve adak olarak adlandırılan bu kurbanların hükümleri ve işlevleri de birbirinden farklıdır.
1. UDHİYYE KURBANI
Kurban Bayramı günlerinde Allah rızası için kesilen kurbana udhiyye denir.7 Kurban
ibadeti(udhiyye) hicretin ikinci yılında (624) eda edilmeye başlanmış ve Hz. peygamber (sav)
hicretten itibaren on yıla yakın bir süre bu ibadeti hiç terk etmemiş ve hep kurban kesmiştir.8
Dinen kurban kesmek için aranan şartları taşıyan kimselerin kurban bayramı günlerinde
kurban kesmeleri Ebu Hanife9, Evzaî, Leys b. Sad’a göre vacip; bunlar dışında başta İmamı
Şafii olmak üzere, Ahmed b. Hanbel, Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî (ö. 270/884) ve İmamı Malik,10

Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Rağbet Yayınları, 1998), 255.
Tirmizî, Edâhî, 11.
9
Hanefî mezhebinde kurban kesmek Ebu Hanife’ye göre vaciptir. Hanefî mezhebi kaynaklarında İmam-ı
Muhammed ve Ebu Yusuf’tan kurban kesmenin vacip ve sünnet olduğuna dair iki görüş nakledilmiştir. Bk.
Şemsu’l-Eimme Ebû Sehl Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrût: Dâru’l-Ma‘rife,
1993), 12/8; Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1986), 5/62; Ebu’l- Hasan Burhânuddîn Ali b. Ebû Bekr b. Abdülcelîl el-Fergânî el-Mergînânî, el-Hidâye fî
Şerhi Bidâyeti’l-Mübtedî (Beyrut: Dâru-İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), 4/355; Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’lMuhtâr, 5/16; Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed el-Hafîd İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’lMuktesid (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2000), 2/237; Bardakoğlu, “Kurban”, 26/436.
10
Diğer görüşüne göre kurban kesmek vacibtir. İbn Rüşt, Bidayetü’l-Müctehid, 2/237.
7
8
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Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf ve Muhammed’den nakledilen iki görüşten birine göre
müekked sünnettir.11 Kurbanın meşruiyeti noktasında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.
Kurban kesim vakti, kurban bayramı günleridir.12 Her sene kurban bayramı tekrar
ettikçe ömür boyu bu ibadette tekrar eder. Hanefîlere göre kurban zamanında kesilmezse borç
düşmeyip zimmette kalır. Alınan hayvan canlı olarak tasadduk edilir. Zengin kimse almamışsa
ve vakit geçmişse bedelini tasadduk eder.13
Müslümanlarca yılda bir sefer de olsa kurban kesmeye imkanı olanların umumi bir
şekilde ve belli günlerde kurban keserek bir kısmını komşu ve akrabalarına, bir kısmını
yoksullara vermeleri hem insani bir erdemlilik hem de imanî bir vazifenin ifası anlamını taşır.
İmani ve insani olan bu ibadet İslam toplumunun şiarı sembolü haline gelmiştir.
2. HEDY KURBANI
Hac ve umre esnasında Harem’de kesilen kurbanlık hayvanları ifade etmektedir. Hedy
kavramı, ibadet maksadı ile kesilen temettü‘ ve kırân kurbanlarına, nafile olarak Harem’de
kesilen kurbanlıklara ve hac yasaklarını ihlalden dolayı ceza veya keffâret olarak kesilen
kurbanlara şamildir.14 Kırân ve temettü‘ haccında kesilen kurbanlar Hanefîlere göre şükür
kurbanı sayıldığından kesen kimse ve yakınları yiyebilir. Şafiîlere göre ise bunlar ceza kurbanı
oluğundan yiyemezler, sadaka olarak dağıtılması gerekir. Ceza hedyi ve ihsar hedyi tümü ile
fakirlere dağıtılır.15 Burada da dikkatimizi çeken husus; yaratıcı kullarının hatalarına ve eksiklik
uygulamalarına karşı kendilerinden fakirleri mutlu edecek bir amelin gerçekleştirmesini
istemektedir. Yanlış bir tutum ve davranışa karşılık bir iyilik emredilmektedir. Böylece dini
saiklerle insanlar arasında iyiliğin arttırılması sağlanmaktadır.

Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 6/126; Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr (Beyrut:
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999), 15/71; Vecdi Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali (İstanbul: İz Yayıncılık,
1995), 4/290.
12
Ayrıntılı bilgi için bk. Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Dâru’l-Marife, 1990), 2/248; Serahsî,
Mebsût, 12/9; Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, 5/19; Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 6/134; İbrahim el-Beycûrî,
Haşiyetu Eş-Şeyh İbrahim el-Beycûrî ala Şerhi’l-Allame İbni’l-Kasım el-Ğazzî (Beyrut: Dâru’l Kutubi’l
İlmiye, 2010), 2/562, 563. Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanın son kesim vakti üçüncü gün,
Evzâî’ye göre dördüncü gündür. Bkz. İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, 2/246, 247; Akyüz, Mukayeseli İbadetler
İlmihali, 4/293.
13
Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, 5/19; Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/317; Abdurrahman elCezîrî, el-Fıkhu ale’l-mezâhibi’l-erbaa (Kahire: Dâru’l-Fecr li’t-Turâs, 2004) 2/170.
14
İbnü’l-Hümâm Kemâlüddîn Muhammed b. Abdulvâhid es-Sivâsî, Fethu’l-kadîr (Lübnan: Dâru’l-Fikr, 1970),
3/160; İsmail Narin, Kur’an Ve Sünnet Açısından Kurban İbadeti (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009), 113; Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/249.
15
İrfan Yücel, “Hac ve Umre”, İlmihal I (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 558; Mehmet Keskin, Büyük Şafii
İlmihali (İstanbul: Semerkant Yayınları, 2005), 444.
11
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3. AKÎKA KURBANI
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Cenabı Hakka karşı bir şükran ifadesi olarak kesilen
kurbana “akîka kurbanı” denir.16 Yüce Allah’ın, bize verdiği evlat nimeti karşılığında bir şükür
olarak kurban keserek; dostlarla, fakirlerle insanî bir bağın kurulmasına, mutluluk ve
sevincimizi onlarla paylaşmaya; böylece erdemli bir davranışla toplumda iyilik ve sevincin
paylaşılması ve yayılması hedeflenmiştir. Akîka kurbanı Şafiî, Hanbelî ve Malikilere göre
sünnet, Hanefi’lere göre mubah, Zahiri’lere göre vaciptir. Hz. Peygamber (sav), torunları Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiştir. Yeni doğan erkek ve kız
çocuklar içinde akika kurbanı kesilmesini tavsiye etmiştir.17 Ali b. Ebî Tâlib (r.a.)’den rivâyete
göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.), Hasan’ın doğumu için bir koyun kurban etti ve dedi
ki: Ey Fatıma çocuğun başını tıraş et, ağırlığı kadar gümüş tasadduk et. Fatıma diyor ki: Saçı
tarttım ağırlığı bir dirhem veya bir dirhemden biraz eksikti.”18
4. ADAK KURBANI
Adak kurbanı, dinen mükellef olmadığı halde kişinin Allah’a karşı vaadde bulunarak
üzerine vacip kıldığı kurbandır. Adanan hayvanın, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan
olması gerekir. Şartları gerçekleştiğinde adak kurbanını kesmek hem zengine hem fakire
vaciptir.19
Kuranı Kerimde “Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler”20
denilerek adağın yerine getirilmesi emredilmektedir. Peygamberimiz (sav) “Kim Allaha itaat
etmeyi adamışsa O’na itaat etsin. Kim de O’na isyan etmeyi adamışsa O’na isyan etmesin”21
buyurmaktadır.
Hanefî ve Şâfiîlere göre adak olarak kesilen kurbanın etinden, adakta bulunan kimse ve
bakmakla yükümlü olduğu kimseler –hanımı, anne babası, dedeleri, çocukları ve torunlarıyiyemezler. Şayet yiyecek olsalar bedelini fakirlere vermeleri gerekir. Mâlikî ve Hanbelîler’e
göre ise yiyebilirler.22

Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/69; Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 337.
Bk. Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 6/143; Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/338; Yılmaz, Teslimiyetin ve
Sevincin İfadesi,77; Fahrettin Atar, “Akîka”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
1989), 2/263, 264.
18
Tirmizi, “Edahi”, 20; Malik, “Akika”, 1.
19
Bk. Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/331; Ali Bardakoğlu, “Adak ve Yeminler”, İlmihal II (Ankara:
TDV yayınları, 2002), 2/21.
20
El-Hac 22/29.
21
Buharî, “Eyman ve’n-Nuzur”, 28.
22
Celal Yeniçeri, Kutsal Kesim Kurbana Yeniden Bakış (İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2009) 89; Akyüz,
Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/332; Bardakoğlu, “Adak ve Yeminler”, 2/25.
16
17
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Kur’an-ı Kerim’de adakta bulunulmasını teşvik eden veya yasaklayan herhangi bir
hüküm yoktur. Ancak ayetlerde “adaklarını yerine getirsinler”23, “O kullar verdikleri sözü
yerine getirirler…”24 beyanı adakların yerine getirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Bu ise, esasen diğer birçok ayette zikredildiği üzere ahde vefa gösterilmesi gerektiğine dair
genel İslâmî kuralın bir gereğidir.25
B. SOSYAL DAYANIŞMA VE ERDEMLİLİK AÇISINDAN KURBANIN DİNİ
BOYUTU
Kurbanın rükün ve şartları yanında infak ile ilgili yönü vardır. Kesilen kurbanların
etlerinden bir kısmı veya tamamı başkaları ile paylaşılmakta, deri vb. hayvanın faydalanılan
kısımları da fakirlere tasadduk edilmektedir. Dini hüküm açısından kurban etinin ne kadar
dağıtılması gerektiği; derisi, yünü, sütü vb kısımlarının nasıl kullanılması gerektiği ifade
edilecektir.
1. KURBANIN ETİ KİMLERE VE NE KADARI DAĞITILACAĞI
İslam dini, kurbanla toplumda sevgi ve saygıya dayalı bir havayı oluşturmayı
hedeflemekte, paylaşmayı öğretmektedir. Bu amaçla kurban sahibi ve bakmakla yükümlü
olduğu aile fertleri kendilerine ait kurban etinden yiyebilecekleri gibi özellikle ekonomik
durumu düşük ihtiyaç sahibi kimselere, zenginde olsalar komşularına, misafirlerine ve
akrabalarına hatta gayrı müslimlere kurban etinden verebilirler. Kurban eti herkesle
paylaşılabilir, herkes yiyebilir.
Kurban etlerinin ne kadarının evde bırakılacağı ve ne kadarının dağıtılacağı konusunda
kesin bir sınır yoktur. Kurban etini üç parçaya bölüp, bir parçasını kurban sahibi ve bakmakla
yükümlü olduğu aile fertlerinin tüketmesi, ikinci parçayı zengin bile olsa dost akraba ve
komşulara verilmesi, üçüncü parçasını ise kurban kesemeyen fakirlere dağıtılması
müstehaptır.26 Adak ve ceza kurbanlarında ise etlerinin tamamen fakir ve muhtaçlara
dağıtılması esastır. Sahipleri, usul ve furûu ve zenginler bundan yiyemezler.27
Kurban sahibinin kurban etinden yemesi, başkalarına ikram etmesi ve fakirlere
dağıtması esastır. Ancak ailesi kalabalık olan kimseler durumlarına göre kurban etinin çoğunu
23

El-Hac 22/29.
El-Müminun 23/8; el-İsra 17/34.
25
Yunus Demircan, Hanefilerin Kurbanın Vücûbiyetiyle İlgili Delilleri Ve Bu Delillerin İslâm Hukuk Usûlü
Açısından Değerlendirilmesi (Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2008), 24.
26
Bk. Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/81; Cezîrî, el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, 2/173.
27
Yeniçeri, Kutsal Kesim Kurbana Yeniden Bakış, 89; Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, 4/332; Bardakoğlu,
“Adak ve Yeminler”, 2/25; İrfan Yücel, “Hac ve Umre”, 558; Keskin, Büyük Şafii İlmihali, 444.
24
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evde tüketmelerinde bir sakınca yoktur. Dağıtma konusunda kesin bir sınır olmamakla beraber
kurban diye kesip hiç dağıtmamak kurbanın manasına terstir. Şafii ve Hanbelî mezhebine göre
kurban etinden bir kısmını fakirlere vermek farzdır.28 Zira Allahu Teala kurbanlar hakkında
“Artık sizde (kesilen kurbanların etinden) yiyin, yoksula fakire de yedirin.”29, “Hem kendiniz
yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin.”30 buyurmaktadır. Bu sebeple
onlara göre kurban etlerinin bir kısmı dağıtılmalıdır. Maliki ve Hanefîlerde böyle bir şart
yoktur.31 Kişi birden fazla kurban kesebileceği gibi bir evde ekonomik olarak nisap miktarını
geçen her bir kimse ayrı ayrı kestirebilir. Kişi istediği takdirde kurbanın tümünü de tasadduk
edebilir. Günümüzde duyarlı birçok aile vekalet yoluyla yurt içinde veya yurt dışında
kestirmekte ve daha muhtaç olan insanlara ulaştırmaktadırlar.
Bazı kurbanlarda kurban etinin tamamının fakirlere verilmesi, bazı kurbanlarda ise
zengin-fakir, müslim gayrı müslim ayrımı yapılmadan herkese verilebilmesi bu ibadetin
paylaşma, erdemlilik ve insani boyutlarını öne çıkarmaktadır. İslam dini kurban ibadeti ile
toplumda veren el olabilmeyi, yardımlaşmayı ve paylaşma duygularını teşvik etmektedir.
2. KURBAN DERİSİ VE DİĞER PARÇALARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİ
Kurban Allah rızası için kesildiğinden eti ve derisi onun rızasının olacağı yerlere,
fakirlere veya hayır kurumlarına bağışlanmaktadır. Kurbandan herhangi bir parçayı (et, yün,
sakatat veya derisi) gelir temini amacıyla satılmaz, fakirlerin hakkı, kasap ücreti ya da bakımı
karşılığı verilmez. Kurbanın yan ürünleri satıldığı takdirde, alınan bedel tasadduk edilir.32
Hz. Ali (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav), kendisine ait kurban edilen hayvanlarının
üzerinde durmamı ve onun etinden, derisinden ve üzerine atılan çul ve benzeri şeyleri fakirlere
vermemi ve bunlardan kasaba da bir şey vermememi emretti. Hz. Ali: “Biz kasaba kendi
yanımızdan bir şey verirdik” demektedir.33

Şirbinî, Muğni’l Muhtac, 6/139; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla Ahkam Hadisleri (Konya: Uysal Kitapevi, 1992),
4/392; Beycûrî İbrahim, Haşiyetu Eş-Şeyh İbrahim el-Beycûrî ala Şerhu’l-Allame İbn Kasım el-Ğazzî, 2/567. Ebû
Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû‘ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1431),
9/328.
29
el-Hac 22/28.
30
El-Hac 22/36.
31
Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/81.
32
Ebu Davut, “Menasik”, 20; Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/78; Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, (ö.1250/1834),
Neylü’l-Evtâr Şerhu Münteka’l-Ahbâr (Mansûra: Mektebetu’l-Îmân, 1999), 5/158; Cezîrî, el-Fıkhu ale’lMezâhibi’l-Erbaa, 2/173; Yeniçeri, Kutsal Kesim Kurbana Yeniden Bakış, 88; Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 420;
Murteza Bedir, Kurban Kitabı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007), 89; Keskin, Büyük Şafii İlmihali, 444;¸ Din İşleri
Yüksek Kurulu Fetvalar, Diyanet İşleri Başkanlığı, (İzmir: DİB Yayınları, 2018) 352.
33
Ahmed b. Hanbel, 1/132,154; Ebu Davut, “Menasik”, 20; Buhari, “Hac”, 120,122.
28
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Et dışındaki kurbanın derisi, sakatatı vb. diğer parçaları kestiren ve ailesi istifade
edebilir. Kurbanın derisinden mest, seccade vb. şekilde yaralanabilirler. Veya tasadduk etmenin
dinen caiz olduğu kişi veya yerlere verilebilir.
Kesimden önce kurbanın sağılan sütü ve kesilen yününü sadaka olarak vermek daha
güzeldir. Çünkü kurbanlık hayvan her şeyi ile Allah için hazırlanmış ve vakfedilmiştir.34
Adak ve ceza kurbanlarında ise kurbanın istifade edilebilecek her birşeyi yoksullara
dağıtılmaktadır. Kurban sahibi kendisi istifade edememektedir.
3. KITLIK ZAMANINDA DAYANIŞMA BOYUTU
Kıtlığın, fakirliğin hakim olduğu muhtaçların sayıca çok olduğu bir zaman ve mekanda
kurbanın etinin çoğunu dağıtmak veya tümünü dağıtmak ayrı bir ehemmiyet kazanmaktadır.
Bazı bölgelerde yoksulluk, fakirlik olmasa da yaşanılan ülkenin diğer bir bölgesinde veya
dünyanın farklı ülkelerinde acilen yardım bekleyen milyonlarca insan olabilmektedir.
Globalleşen dünyada bunlara ulaşmak artık kolaydır. Birçok uluslararası yardım kuruluşu
vasıtasıyla yardımlar buralara ulaştırılabilmektedir.
Resulullah (sav) kıtlığın hakim olduğu dönemlerde kurban etlerinin evde üç günden
fazla kalmasını ashabına yasaklamıştır. Resulullah (sav), bir kurban bayramında Medine’ye
gelen fakirler sebebi ile “Kurbanlarınızın etlerini üç gün evlerinizde tutabilirsiniz. Ondan
sonra kalan bir şey olursa tasadduk ediniz.” emrini verdi.
Bir sonraki kurban bayramında kendilerine bu emir hatırlatılınca “Ben o zaman çöl
halkından birçok ev halkının gruplar halinde bitkin bir vaziyette gelmeleri sebebiyle, etin üç
günden fazla kalmasını men etmiştim. Şu an (öyle bir durum olmadığından) kurbanlarınızın
etinden hem yiyiniz, hem saklayanız, hem de tasadduk ediniz.”35 diyerek zenginlerin ihtiyaç
sahiplerini/fakîrleri doyurmalarını ve sahip çıkmalarını emretmektedir. Bu hadis kıtlık
zamanında kurban etinin daha çok dağıtılmasını, evde biriktirilmemesini istemektedir.
Çevrede ekonomik şartlar ağır olduğu dönemlerde bu şekilde eti depolamamak, dağıtmak
efdaldir. Ekonomik sıkıntı olmadığı dönemlerde de daha uzun süre eti saklamanın bir sakıncası
yoktur.

34
35

Bk Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/78.
Buhari, “Edahi”, 25; a.mlf., “Hudud”, 31; Muslim, “Dahaya”, 28,29; Ebû Davud, “Dahaya”,10.
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4. VEKÂLETLE KURBAN KESMENİN MEŞRUİYETİ
Kurban kesimi kişinin bizatihi şahsı tarafından gerçekleştirilebileceği gibi vekâlet
yoluyla da eda edilebilir. Kişinin kurbanını bizzat satın alarak, kendisinin kesmesi veya
kesilirken yanında bulunması güzeldir. Ancak kurban ibadeti için bunlar şart değildir. Kurban
mali bir ibadet olduğundan vekâlet de caizdir. Güvendiği bir şahsa veya kuruma kendi adına
kurban almak ve kesmek üzere vekâlet verilebilir, bu caizdir. Vekâlet sözlü veya yazılı olarak
ya da telefon, internet, faks, vb. iletişim araçları ile verilebilir. Yurt içinde ve yurt dışında daha
muhtaç insanlara kurban etlerinin ulaşmasını sağlamak açısından, vekâlet yoluyla kurban
kesmek ehemmiyet arz etmektedir. Vekalet yolu ile kurban da hayvanın tüm eti ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmaktadır.36
C. İNSANÎ BİR ERDEM OLARAK KURBAN KESİMİNİN BAZI HİKMETLERİ
Kurban ibadeti sosyolojik, psikolojik, kültürel ve dini pek çok hikmetin ve mananın
bulunduğu cami/kapsayıcı bir ibadettir. Kurban sadece bir infak ameliyesi olmayıp, belirli cins
hayvanların Allaha yaklaşma gayesi ile kesilmesidir. Kurbanın taabbüd boyutu yanında
erdemlilik bağlamında infak, yardımlaşma ve sevince ait mana ve hikmetleri vardır. Bunlardan
bazıları şunlardır.
1. YARDIMLAŞMA BOYUTU
İslam dini sosyal adalet ve dayanışmayı temin için bazı emir ve uygulamaları
müesseseleştirmiştir. Zekât, kurban ve bazı kefaret cezaları bunun en güzel örnekleridir. Mali
bir ibadet olan kurbanda taabbüdî yönler de bulunmakla beraber, fert ve toplum yararı daha ön
plândadır. Kurban ibadeti sosyal adaleti sağlayan, müminleri birbirlerine daha çok yaklaştıran,
insani duyguları pekiştiren ve ekonomik düzeyi düşük aileleri sevindirmeye, onları da bayrama
ortak etmeye yönelik bir görevdir.
Zekât ve sadaka gibi kurban da, sosyal dengeyi takviye etmekte; kardeşlik, yardımlaşma
ve dayanışma ruhunu canlı tutmaktadır. Böylece para ve servetin bir amaç olamadığı, insanın
kendisi ve insanlık için, bir araç olduğunu hissettirmektedir. Sıcak bir hava oluşturmaktadır.
Özellikle yıl boyunca çocuklarına, ailesine et satın alma imkânı olmayan veya nadiren
alabilen fakir kimseler için bir sevinç günüdür. Bu anlamda kurban İslam dininin bir
yardımlaşma kampanyasıdır, dayanışma seferberliğidir.

36

Bk. Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, 5/67; Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalar, 356.
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Bayram günleri, yeme içme ve sevinç günleridir. Bu günlerde herkes yiyip içerken
yoksulların, yetimlerin mahzun kalmaması için onlarla paylaşmak, bayramı sevinçle
kutlamalarına yardımcı olmak insani ve dini bir vazifedir. Ramazan bayramında fıtır sadakası
verilmesi, kurban bayramında kurban kesilmesi bir tesadüf değildir. Sevinci topluma yaymak
Müslümanlığın ve Allah a imanın bir gereğidir.
Peygamberimiz (sav) kurbanını musallada37 keserdi. Bunun hikmeti fakirlerin önünde
kesip kendi paylarına düşeni rahatlıkla alabilmeleri içindir.38
Yeryüzünde her gün milyonlarca hayvan kesilmektedir. Bu kesilen hayvanlardan daha
çok durumu iyi olanlar istifade etmektedir. Kurban bayramı günü ise Allah rızası için birçok
hayvan kesilmekte, bunların etlerinden ve derilerinden fakirlerde yararlanmaktadır. Kurban
etleri Müslüman olmayanlara da verilebilmektedir. Kurban ibadetinde toplumun menfaati göz
önünde bulundurulmaktadır. Bu anlamda kurban, insani ve sosyal boyutu olan bir fedakarlıktır.
Kesilen kurbanın dağıtılması, derisi ve diğer parçalarından azami ölçüde yararlanılması
kurbanın özünden ayırmamız mümkün değildir. Çünkü toplumsal dayanışmayı sağlamak da
Allah’ın rızasına giden bir yoldur. Bu yönüyle kurban ibadetinde hem Allah’a yakın olma
gayesi hem de ictimai boyut bir bütün olarak değerlendirilmelidir.39
Kişi kurban kesmekle dini anlamda Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini
koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olmaktadır. Bunu yaparken de malını Allah için
telef etmesi değil, en yakınlarından başlayarak insanlara yararlı bir şekilde değerlendirmesi
istenmiştir. Kuran’da kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının Allah’a
ulaşacağının belirtilmesi buna işaret etmektedir.40
2. KURBANIN KÜRESEL BİR KARDEŞLİĞE VESİLEDİR
Kurban etinin dağıtımı, öncelikle kurbanı kestirecek olan kimsenin yaşadığı bölgede
yapılması uygundur. Daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerlere
gönderilebilir. Nitekim gerek hacda kesilen kurbanlar gerekse vekaletle kesilen kurbanların bir
kısmı başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafında gönderilmektedir.

Musalla yada diğer ismiyle namazgah, bayram, yağmur, cuma ve cenaze namazları gibi toplu namazların
kılındığı, üstü açık geniş meydanlardır. Bk. Nebi Bozkurt, “Namazgah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/357.
38
Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, 5/149, Bkz Buharî, “Edahi”, 6; Ebu Davut, “Dahaya”, 8.
39
Demircan, Hanefilerin Kurbanın Vücübiyeti ile ilgili Delilleri, 3.
40
Demircan, Hanefilerin Kurbanın Vücübiyeti ile ilgili Delilleri, 3,4.
37
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Kesilen kurbanlardan komşu, akraba ve fakirlerin istifade etmesi lokal bazda bir
kardeşlik oluşturduğu gibi, durumları çok daha vahim olan, açlık ve sefalet içinde yaşayan uzak
ülkelere ekipler göndererek kurbanları kestirmek, oradakilere takdim etmek küresel bir
yardımlaşmaya, kardeşlik duygularına sebep olmaktadır. Kurbanları oradaki kardeşlerinin
dualarıyla buluşturmaktadır.
İslami hayır kurumları ve dernekleri fakir ve zenginler arasında bir köprü vazifesi
görmektedir. Vekaletle kurban hizmeti yardımlaşma hizmetlerini sınır tanımaz hale getirmekte,
dünyanın her bir tarafına gidilebilmektedir. Küreselleşen dünyada kardeşliğin, yardımın da
küreselleşmesi konusunda müminlere büyük görev düşmektedir.
3. KURBAN ŞÜKRETMENİN BİR İFADESİDİR
Zengin, kurban kesmekle Allah’ın emrini yerine getirmenin, başkalarıyla paylaşmanın
Allah yolunda harcamanın zevk ve mutluluğunu yaşar. Allah’ın kendisine verdiğinden başkası
ile paylaşarak malın şükrünü eda etmiş olur. Cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan
kurtulur.
Fakirde “Rabbim beni görüyor ve varlıklı kullar aracılığı ile beni gözetiyor.” der ve
böylece şükreder. Nitekim fakir, yeryüzünde rızkın farklı dağılımı konusundaki karamsarlıktan
ve zengin düşmanlığından kendini kurtarır. Toplumun bir ferdi olduğunu hisseder. 41 Böylece
dünyamıza merhamet, sevgi ve iyilik duyguları yayılır.
Yüce Allah; “Öyleyse siz Ben’i anın ki, Ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın
nankörlük etmeyin”42 buyurmuştur. Bir iyilikten dolayı iyilik sahibine teşekkür gerekli olduğu
gibi, verdiği nimetlerden dolayı da Allah’a şükür kulluğa ait bir vazifedir.
Nitekim Kevser süresinde “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes” denilerek
verilen nimete şükür olarak, rabbinin hatırı için namaz kılma ve kurban kesme emredilmektedir.
Namaz kalben, lisanen ve bedenen bir şükür olup, mali ibadetlere şamil değildir. Allah Teala
namazın yanında kurban ile mali fedakarlığı emr etmektedir. Hac süresinde de kurban etlerinin
muhtaçlara yedirilmesi emredilmektedir. Bu şekilde kurban keserek şükretmekle/tahdisi
nimetle Rabbinin kerem ve atasını duyurulması ve bayram yapılması gerektiği
anlaşılmaktadır.43

Bardakoğlu, Kurban, 26/436.
Bakara 2/152.
43
Bk. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili (İstanbul: Yenda, 2000), 9/351, 352.
41
42
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4. KURBAN, HEMCİNSİNE KARŞI BİR ŞEFKAT VE İYİLİK EYLEMİDİR
Kurban bir yardımlaşma kampanyasıdır, dayanışma seferberliğidir. Fakirlik yoksulluk
kıskacında ihtiyacını karşılayamayan, et satın alamayan kimselere uzatılan bir yardım elidir. Bu
yönü ile kurban merhamet etmektir, şefkattir, kardeşliğimizi hatırlamaktır, hatırlanmaktır.
Ümidi, güzelliği, iyiliği paylaşmaktır, tebessümü bölüşmektir. Kardeşimize infak ve ikram
etmekle, mutluluğu yaşamak ve yaşatmaktır. Yardımlaşma ve kardeşliğin en güzel bir
örneğidir. Allah için yapılan bir ziyafettir. Şefkat ve merhameti izhar ederek sevgiyi paylaşarak
bayram etmedir. Dinin insanlar arasında merhamet oluşunu, infak ve şefkat boyutunu hissetmek
ve hissettirmektir.
Kurban küreselleşen dünyada, ne kadar uzak olursa olsun dünyanın öbür ucunda da olsa
yıllardır bayram yapamayan, sevinemeyen açlık ve ölümle karşı karşıya kalan, Müslüman
oldukları için vatanlarından sürülen, ambargoya maruz kalan, mazlum, mağdur ve muhtaç
kardeşlerine ulaşıp “Selam kardeşim! Ben geldim” demektir.
Kurban kimsesizlere aş, yüzlerde tebessüm, gözlerde sevinç olmakta ve yakınlaşmaya
sebep olmaktadır. Kurban bayram olmakta, sevinçler büyümektedir. Giderek yitirdiğimiz infak,
sevgi, kardeşlik ve dayanışma gibi insani değerlerimizi kurban yeniden topluma
kazandırmaktadır.
Yardımlaşmayı imanla temellendiren, beni biz yapan, egoistlikten/nefsani yaşamdan
müslümanları uzaklaştıran Kur’ân’ın rahmet kaynaklı şu çağrısı ne kadar manidardır?
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız
Allah onu bilir.”44
İslam elleri almaktan çok vermek için uzatılmasını istenmektedir. Peygamberimiz (sav)
“Veren al alan elden hayırlıdır”45 buyuruyor. Sevgisi sönmüş insanlara ve çağa rağmen
paylaşmak önemli bir erdemdir.
Bu dünya ve hayat bir emanettir. Herkes bir diğerine emanettir. Fakirler zenginlere,
hastalar sağlam olanlara, yetimler diğerlerine, bilmeyenler bilenlere emanettir.46
Kısaca kurban kardeşlik duygularını canlı tutan, kişinin elindekini paylaştıran bir
ibadettir. Allah’a inanan insan; başkalarıyla paylaşarak, teslim olduğu rabbi yolunda harcama
zevk ve alışkanlığını elde edecektir. Cimrilik hastalığından, katı kalplilikten uzaklaşacaktır.

Ali İmran 3/92.
Buharî, “Zekat”, 18.
46
“Kurbanlarımız Kardeşlik İçin” cd’si, TDV, Kurban 2012.
44
45
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Kesmekle, kan akıtmakla katılığını merhametsizliğini kesecektir, fakirdeki karamsarlığı
alacaktır.
5. SEVİNCİN TOPLUMA YAYILMASIDIR
Bayram kişinin tek başına veya sadece ailesi ile yaşadığı bir sevinç hali olmayıp,
toplumsal olarak topyekün yaşanılan bir sevinci ifade etmektedir. Bu sebeple bayramların bir
ziyafet boyutu vardır ve herkes bu sevinç ve coşkuya ortak edilmektedir. Bayramda imkanı
olanların -kurban eti, fitre gibi cüzi maddi yardımlarla- maddi imkanı olamayanlarla
imkanlarını paylaşarak bu sevinç ve coşkunun tüm topluma yayılması hedeflenmektedir.
Adak ve ceza kurbanlarında ise yapılan bir hataya karşılık veya adanan bir kurban sebebi
ile toplumdaki maddi olarak ihtiyaç sahibi kimselere iyilik yapılması istenmektedir. Akika
kurbanında kişi sevincini dostları ile paylaşmaktadır.
6. KURBAN KURBİYETTİR
Kurban kelimesi, “kendisi ile Allah’a yaklaşılan şey” manasındadır. Bu anlamda
kurban yaradana yaklaşma olduğu gibi; komşuya, akrabaya, dünyanın dört bir tarafındaki
Müslümanla bir iletişimdir, selamdır, yaklaşma ve yakınlaşmadır. Uzaklıkları yakın eylemektir.
Kalpleri buluşturup, tebessümleri artırıp rabbini razı etmektir. Bu sebeple Kurban sadece ikram
edilen bir et değildir.
SONUÇ
İslam dininde kurban kesme bir ibadet biçimidir. Kurban bayramında, Haremde hac ve umrede,
çocuk yeni doğduğunda, adak durumunda ve sadaka niyeti ile kurbanlar kesilebilmektedir.
Kurban çeşidine göre ya kurbanın bir kısmı veya tümü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır.
Kurbanın istifade edilen derisi, yünü vb hususları fakirlere tasadduk edilmektedir. Kurbana ait
et, deri vb. istifade edilen parçaları satılamamakta, satıldığı takdirde ücreti fakirlere
verilmektedir. Udhiyye, akika ve tatavu kurbanları zengin fakir toplumun her kesimi ile
paylaşılabilmektedir. Adak ve ceza kurbanları ise etleri tamamen fakir ve muhtaçlara
dağıtılmaktadır.
Günümüzde vekaletle kurban hizmeti ile yurt içinde ve yurt dışında başta Afrika olmak
üzere yüzlerce ülkeye ekipler gönderilerek kurban kestirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine etler
dağıtılmaktadır. Hac’da kesilen kurbanlar da muhtaç insanlara verilmek üzere nakliye uçakları
ile nakledilmektedir. Kurban kesimi ve dağıtımı bir iyilik hareketine dönüşmektedir.
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için

bazı

uygulamaları

müesseseleştirmiştir. Zekât, kurban ve bazı kefaret cezaları bunun en güzel örnekleridir. Mali
bir ibadet olan kurbanda taabbüdî yönler bulunmakla beraber, fert ve toplum yararı ön
plândadır. Kurban ibadeti sosyal adaleti sağlayan, müminleri birbirlerine daha çok yaklaştıran,
insani duyguları pekiştiren ve ekonomik düzeyi düşük aileleri sevindirmeye, onları da bayrama
ortak etmeye yönelik erdemlik değerleriyle donanmış bir ibadettir.
Kurban ibadeti sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve dini pek çok hikmetin ve mananın
bulunduğu cami‘ bir ibadettir. Kurban sadece bir itlaf ameliyesi olmayıp takarrub/Allaha
yakınlaşma boyutu yanında erdemlilik ve ihsan bağlamında infak, yardımlaşma ve sevince ait
mana ve hikmetleri vardır. İslam dini, kurbanla toplumda sevgi ve saygıya dayalı bir havayı
oluşturmakta, paylaşmayı öğretmektedir.
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POLİTİK KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN İNCELENMESİ
M. Bahri KIRIKÇI
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0002-4427-5124
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de 1990-2020 dönemi için Politik Kuznets Eğrisi Hipotezi geçerliliğinin
sınanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda demokrasi, kişi başına düşen reel GSYH,
finansal gelişmişlik ve küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkileri ARDL sınır test
yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre kısa dönemde ekonomik
büyüme gelir eşitsizliğini bozarken, uzun dönemde gelir dağılımı üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olduğu tespit edilmiştir. Finansal gelişmişliğin kısa dönemde gelir eşitsizliği ile pozitif
yönlü, uzun dönemde istatistiki olarak anlamsız bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir.
Küreselleşmenin kısa dönemde gelir eşitsizliği ile olumlu, uzun dönemde ise olumsuz bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Demokrasi ve gelir eşitsizliği arasında ters-U ilişkisinin
olduğu, dolayısıyla Politik Kuznets Eğirisi Hipotezinin desteklendiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Demokrasi, Politik Kuznets Eğrisi
INVESTIGATION OF THE POLITICAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS
FOR TURKEY
ABSTRACT
In this study, it is aimed to test the validity of the Political Kuznets Curve Hypothesis
for the period 1990-2020 in Turkey. For this purpose, the effects of democracy, real
GDP per capita, financial development and globalization on income inequality were
examined by ARDL bounds test method. According to the findings obtained in the study,
it has been determined that while economic growth deteriorates income inequality in the
short term, it has a positive effect on income distribution in the long term. It has been
observed that financial development has a positive relationship with income inequality
in the short run and a statistically insignificant relationship in the long run. It has been
determined that globalization has a positive effect on income inequality in the short term
and a negative effect in the long term. It has been observed that there is an inverted-U
relationship between democracy and income inequality, thus the Political Kuznets Curve
Hypothesis is supported.
Keywords: Income Inequality, Democracy, Political Kuznets Curve

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 486

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

1. GİRİŞ
Gelirin adil bir biçimde bölüşümü, refahın tabana yayılması ekonomiler için önemli bir konuyu
oluşturmaktadır. İktisat literatüründe gelirin nasıl bölüşüleceğine çeşitli yaklaşım biçimleri
geliştirilmektedir. Kurumcu iktisat yaklaşım biçimine göre gelirin adil bir biçimde dağıtımında
kurumsal faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ana motivasyonu gelir
eşitsizliği üzerinde kurumsal bir faktör olan demokratikleşmenin etkilerinin incelenmesidir.
Çalışmanın ana hedefi demokrasi ve gelir eşitsizliği arasında ters-U ilişkinin geçerli olduğu
yönünde geliştirilen Politik Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğinin sınanmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda Türkiye için 1990-2020 gözlem aralığında ampirik analiz yapılmaktadır.
Analizde ARDL sınır test yönteminden yararlanılmaktadır.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmanın ana hedefinin yer aldığı ve
çalışmanın ana hatlarının çizildiği giriş bölümü, ikinci bölümde ise gelir eşitsizliği demokrasi
arasındaki ilişkinini incelendiği ampirik literatür, üçüncü bölümde çalışmada kurulan model,
serilerin elde edildiği verilerin kaynağı ve yöntemin yer aldığı model, veri ve yöntem, dördüncü
bölümde çalışmada yapılan analiz sonucu ulaşılan bulgular, beşinci bölümde ise elde edilen
bulguların değerlendirildiği ve politika önerilerin yer aldığı son kısım sonuç ve önerileridir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Demokrasi ve gelir eşitsizliği ilişkisinin ele alındığı ampirik literatür incelendiğinde görüş
birliğine varılmadığı, farklı görüşlerin mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Ampirik literatürde
teorik bir modele bağlı kalınmadığı modellerde açıklayıcı değişken olarak farklı serilerin
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ampirik literatür incelendiğinde Politik Kuznets Eğirisi
hipotezinin incelendiği çalışmaların sınırı olduğu gözlemlenmektedir.
Çizelge 1: Demokrasi ve Gelir Eşitsizliği Literatürü

Yazar(lar)
Chong ve
Calderon
(2000)
Chong (2001)

Örneklem
105 Ülke, 19821995

Yöntem
GMM

Gösterge
Kurumsal
Kalite

Bulgular
Ters-U
ilişkisi

51 Ülke, 19601995

GMM-Dinamik
Panel

Demokrasi

Ters-U
ilişkisi

Panel Veri

Demokrasi

Negatif
Yönlü

Dinamik Panel

Demokrasi

GMM

Demokrasi

Ters-U
ilişkisi
Pozitif
Yönlü

FMOLS, ARDL

Demokrasi

Reuveny ve Li 69 Ülke, 1960-1996
(2003)
Tam (2008)
54 Ülke, 19601995
Paleologou
82 Ülke, 1960(2015)
2010
Pakistan,1975-2016
Mukhtar vd.
(2021),
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3. MODEL, VERİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye’de 1990-2020 dönemi demokrasi gelir eşitsizliği ilişkisi Politik Kuznets
Eğirisi Hipotezinin geçerliliğinin sınanması ile birlikte ekonomik büyüme, finansal gelişmişlik,
küreselleşme ve gelir eşitsizliği ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Tam
(2008) çalışmasını takiben oluşturulan modelin fonksiyonel form hali:
𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐼𝑁𝑆𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑡2 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑌𝑡 + 𝛽5 𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛽6 𝑇𝑅𝑡 + 𝜀𝑡

(1)

1 numaralı denklemde yer almaktadır. Modelde yer alan lnGINI bağımlı değişkeni gelir
eşitsizliğini temsilen kullanılan Gini indeksini ifade etmektedir. INS bağımsız değişkeni
demokratik yapıyı temsilen kullanılan politik haklar endeksini temsil etmekte, 𝐼𝑁𝑆 2 bağımsız
değişkeni politik haklar endeksini karesini ifade etmektedir. Açıklayıcı değişkenlerden lnY
ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan kişi başına düşen reel GSHY, FDI değişkeni finansal
gelişmişlik düzeyini temsilen finansal gelişmişlik düzeyini, TR değişkeni küreselleşmeyi
temsilen kullanılan ticari açıklık oranını ifade etmektedir. 𝛽 parametresi modeldeki seriler
arasında ilişkinin yönünü ve kuvvetini gösterirken, 𝜀 hata terimini ifade etmektedir.
Politik Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin sınandığı modelde gelir eşitsizliği ve demokrasi arasındaki
ilişkide 𝛽2 < 0 ve 𝛽3 > 0 olması durumunda hipotezin geçerli olduğu sonucuna varılmaktadır.
Çalışmada yer alan modelde gelir eşitsizliğini temsilen Gini indeksi 0 ile 100 arasında değer
almakta, Gini katsayısı 0’ a yaklaştıkça gelir eşitsizliği azalmakta, 100’e yaklaştıkça gelir
dağılımında adalet bozulmaktadır. Demokratik yapıyı temsilen kullanılan politik haklar endeksi
1 ile 7 arasında değer almakta endeks 7’ye yaklaştıkça ülkenin demokratikleşme seviyesi
artmakta, 1’e yaklaştıkça demokratikleşme düzeyi azalmaktadır. Ekonomik büyümeyi temsilen
kullanılan lnY açıklayıcı değişkeni kişi başına düşen GSYH 2017 dolar cinsinden sabit
fiyatların satın alma gücü paritesine göre hesaplanması ile elde edilen değeri göstermektedir.
Finansal gelişmişlik düzeyini gösteren finansal gelişmişlik endeksi 0 ile 1 arasında değer
almakta, değer 1’ yaklaştıkça ülkenin finansal gelişmişlik seviyesi artmaktadır. Küreselleşmeyi
temsilen kullanılan TR [(ihracat+ithalat)/GSYH] serisi ticari açıklık oranını ifade etmekte,
ticari açıklık oranı toplam mal ve hizmet reel ihracat ve reel ithal serileri 2015 sabit fiyatlar
(dolar cinsinde) ve reel GSYH serisi 2015 sabit fiyatlar (dolar cinsinden) ifade etmektedir.
Çalışmada kullanılan Gini katsayısı Solt (2021) tarafından oluşturulan SWIID 9.3 veri setinden,
politik haklar endeksi Freedom House (Özgürlük Evi) veri setinden, finansal gelişmişlik
endeksi IMF (International Monatery Found) veri tabanından, reel ihracat, reel ithalat, reel
GSYH, kişi başına düşen reel GSYH veri Dünya Bankası tarafından yayımlanan World
Development Indicators (WDI) elde edilmiştir.
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Demokrasi ve gelir eşitsizliği ilişkinin kurgulandığı modelde ARDL sınır test yöntemi
kullanılmaktadır. Çalışmada ARDL sınır test yönteminin kullanılması bir takım avantajlar
sunmakta; farklı dereceden durağan serilerin uzun dönemli tahminci katsayıları üretmesi,
modelde otokorelasyon ve içsellik sorunlarına karşın etkin ve tutrarlı sonuçlar üretmesidir
(Pesaran ve Shin, 1997; Pesaran vd. 2001). 1 numaralı denklemde yer alan regresyon
modelinin ARDL formuna uyarlanmış hali:
2
∆𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1 + 𝛽2 𝐼𝑁𝑆𝑡−1 + 𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑡−1
+ 𝛽4 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 + 𝛽5 𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝛽6 𝑇𝑅𝑡−1
𝑝

𝑝

𝑝

2
+ ∑ 𝛾1,𝑖 ∆𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾2,𝑖 ∆𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾3,𝑖 ∆𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖
𝑖=1
𝑝

𝑝

𝑖=1

𝑝

(2)

𝑖=1

+ ∑ 𝛾4,𝑖 ∆𝑙𝑛𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾5,𝑖 ∆ 𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾6,𝑖 ∆𝑇𝑅𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

2 numaralı denkleminde kısa ve uzun dönemli parametreler yer almakta, uzun dönem parametreleri
(𝛾1 , 𝛾2 , 𝛾3 , 𝛾4 , 𝛾5 , 𝛾6 ), kısa dönem parametrelerini (𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4 , 𝛽5 , 𝛽6 ) , p gecikme sayısını, ∆

fark işlemini temsil etmektedir. Modelde eş bütünleşme ilişkisini sınandığı ve eş bütünleşme
ilişkisinin olmadığı yönünde olan boş hipotez 𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5 = 𝛽6 = 0
şeklindeyken, alternatif hipotez ise 𝐻1 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 𝛽5 ≠ 𝛽6 ≠ 0 şeklinde ifade
edilmektedir.
4. AMPİRİK BULGULAR
Çalışmanın bu bölümde kurulan model doğrultusunda yapılan ampirik analizin sonuçları ele
alınmaktadır.
Çizelge 2’de modelde yer alan serilerin birim kök testlerinin analizi yer almaktadır. Yapılan
birim kök testlerinin amacı modelde sahte regresyon ilişkisinin varlığı önlemektedir. Elliot vd.
(1996) tarafından geliştirilen DF-GLS (Dickey-Fuller- Generalized Least Squares) birim kök
testi ve Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştirilen Philips Perron birim kök testi analiz
yöntemleri kullanılmaktadır.
Birim kök test analiz sonuçları değerlendirildiğinde DF-GLS ve Philips Perron testlerine göre
lnY, FDI ve TR değişkenlerinin düzey değerlerinde durağan olmadığı, fark değerlerinin
durağan bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmektedir. INS ve 𝐼𝑁𝑆 2 değişkenleri DF-GLS birim
kök testine göre düzeyde durağan, Philips Perron birim kök testine göre ise fark değerlerinde
durağan olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda DF-GLS ve Philips Perron birim kök
testlerine göre INS ve 𝐼𝑁𝑆 2 serilerinin düzey değerlerinde durağan olmadığı hipotezi güçlü bir
şekilde reddedilmediği için düzey değerlerinde durağan olduğu kabul edilmektedir. lnGINI
serisi DF-GLS ve Philips Perron birim kök testlerine göre düzey değerinde durağan olmadığı,
DF-GLS birim kök testine göre fark değerinde durağan olduğu, Philps Perron birim kök testine
göre ise far değerinde durağan olmadığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda lnGINI serisinin fark
değerinde durağan olmadığı yönündeki hipotez güçlü bir şekilde reddedilmediği için fark
değerinde durağan olduğu kabul edilmektedir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 489

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Çizelge 2. Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler
Düzey Değerleri
lnGINI
INS
𝐼𝑁𝑆 2
lnY
FDI
TR
Fark Değerleri
∆𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼
∆INS
∆𝐼𝑁𝑆 2
∆𝑙𝑛𝑌
∆𝐹𝐷𝐼
∆𝑇𝑅

DF-GLS

Philips Perron

-0.960
-2.292∗∗
-2.390∗∗
0.720
-0.326
-0.946

-0.481
-2.011
-1.828
0.138
-2.047
-2.401

-2.134
-1.933∗
-3.826∗∗∗
-3.536∗∗
-3.735∗∗∗
-3.405∗∗
∗∗∗
-5.084
-6.027∗∗∗
∗∗∗
-6.438
-6.788∗∗∗
-4.136∗∗∗
-4.453∗∗∗
Kritik Değerler
%1
-2.647
-3.670
%5
-1.952
-2.963
%10
-1.610
-2.621
Not: “***, **, *” simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki açıdan anlamlılık düzeylerini
göstermektedir.
Çizelge 2’de yer alan birim kök test analiz sonuçlarına göre lnGINI, lnY, FDI ve TR serilerinin fark
değenlerinde durağan olduğu, INS ve 𝐼𝑁𝑆 2 serilerinin ise düzey değerlerinde durağan olduğu
tespit edilmektedir. Serilerin farklı dereceden durağan olduğu modellerde analiz imkanı sunan
ARDL sınır test yönteminden faydalanılmaktadır (Pesaran ve Shin, 1997). Pesaran vd. (2001) ARDL
sınır test yönteminin boş hipotez 𝐻0 𝜕𝑡 = 0 şeklindeyken ,alternatif hipotez ise 𝐻1 𝜕𝑡 ≠ 0

şeklindedir. Boş hipotez eş bütünleşme ilişkisinin var olmadığı, alternatif hipotez ise eş
bütünleşme ilişkisinin var olduğu hipotezini sınamaktadır. ARDL sınır test sonuçlarının yer
aldığı Çizelge 3’de boş ve alternatif hipotezler sınanmaktadır. Bu bağlamda %1 anlamlılık
düzeyinde F- istatistik değeri I(1) bandının üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan
gözlem sonucuna göre boş hipotez reddedilmekte, alternatif hipotez kabul edilmektedir.
Dolaysıyla çalışmada kurulan modelde yer alan seriler arasında eş bütünleşik bir ilişkinin var
olduğu tespit edilmektedir.
Çizelge 3: ARDL Sınır Test Sonuçları

Tahmin Edilen Model

Optimum Gecikme

F-İstatistiği

Uzunluğu
(1, 3, 3, 3, 0, 3)

11.961∗∗∗∗

Kritik Değer

I(0)

I(1)

%1

3.41

4.68

%2.5

2.96

4.18

%5

2.62

3.79

%10

2.26

3.35

𝑙𝑛𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡
= 𝑓(𝐼𝑁𝑆𝑡 , 𝑙𝑛𝐼𝑁𝑆𝑡2 , 𝑙𝑛𝑌𝑡 , 𝐹𝐷𝐼𝑡 , 𝑇𝑅𝑡 )
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Not: “****, ***, **, *”simgeleri sırasıyla %1, %2,5, %5 ve %10 istatistiki açıdan anlamlılık düzeylerini
göstermektedir. Tablo ’da yer alan kritik değerler Pesaran vd. (2001) çalışmasında yer alan Tablo’
CI(iii)’ den elde edilmektedir. Optimum gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirtilenmektedir.

Uzun ve kısa dönemli katsayı tahminci sonuçları ve teşhis testlerinin yer aldığı Çizelge 4’te
katsayı tahminci sonuçları değerlendirilmeden önce, modelde elde edilen bulguların
güvenirliliğini test eden teşhis testlerinin sonuçları değerlendirilecektir. Teşhis testlerinde hata
teriminin normal dağılımını sınayan, Jarque-Bera testine (NORMALITY) göre hata teriminin
normal dağılma sahip olduğu, modelde otokorelasyonun varlığını sınayan Breusch-Godfrey
LM testine (SERİAL) göre modelde otokorelasyonun var olmadığı, hata terimin sabit varyansa
sahip olup, olmama durumunu sınayan ARCH testine göre hata teriminin sabit varyansa sahip
olduğu, modelde doğru fonksiyonel formun kullanılmasını sınayan Ramsey testine göre
modelde doğru fonksiyonel formun kullanıldığı, katsayıların istikrarlı bir yapıya sahip olup
olmadığının sınandığı CUSUM ve CUSUMQ (Cumulativesum and cumilativesum of squares)
testlerine göre katsayıların istikrarlı olduğu tespit edilmektedir. Teşhis testlerinin sonuçlarına
göre modelde üretilen bulguların güvenilir ve tutarlı bir yapıda olduğu sonucuna varılmaktadır.
Çizelge 4 : ARDL Kısa ve Uzun Dönemli Katsayı Tahminci Sonuçları
Değişken
Katsayı
t-İstatistiği
Uzun Dönem
INS
-1.942
-0.205∗
2.170
0.035∗∗
INS 2
∗∗∗
lnY
-3.252
-0.327
-0.331
FDI
-1.628
∗∗
TR
2.215
1.116
Kısa Dönem
-4.877
∆INS
-0.016∗∗∗
3.913
0.001∗∗
∆lnINS 2
∗∗∗
3.543
∆lnY
0.029
∗∗∗
3.747
∆FDI
0.050
∗∗∗
-6.191
∆TR
-0.110
∗∗∗
ECT(-1)
12.423
1.685
Teşhis Testleri
F-İstatistiği
Olasılık
1.144
0.564
𝜒 2 NORMALITY
2
1.769
0.252
𝜒 SERIAL
2
1.045
𝜒 ARCH
0.392
2
0.009
0.923
𝜒 RAMSEY
CUSUM
İstikrarlı
İstikrarlı
CUSUMSQ
İstikrarlı
İstikrarlı
Not: ***, **,* simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki açıdan anlam düzeylerini ifade
etmektedir.
Teşhis testlerinin sonuçları doğrultusunda modelde elde edilen katsayı tahmincilerinin
bulgularının güvenilir olduğuna karar verildikten sonra Çizelge 4’de yer alan bulgular
değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgulara göre kısa ve uzun dönemde Gini indeksi ve politik
haklar endeksi değişkeni arasında negatif yönlü, Gini indeksi ve politik haklar endeksinin

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 491

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

karesi serisi arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda kısa
ve uzun dönemde Gini indeksi ve politik haklar endeksi arasında ters-U ilişkisinin var olduğu,
Politik Kuznet Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Kısa dönemde Gini indeksi
ve kişi başına düşen reel GSYH arasında pozitif yönlü, uzun dönemde ise negatif yönlü bir
ilişkinin var olduğu tespit edilmektedir. Kısa dönemde Gini indeksi ve finansal gelişmişlik
indeksi arasında pozitif yönlü, uzun dönemde istatistiki açıdan anlamsız bir ilişki olduğu
gözlemlenmektedir. Kısa dönemde Gini indeksi ve ticari açıklık oranı arasında pozitif yönlü,
uzun dönemde ise negatif yönlü bir ilişki saptanmaktadır.
Görsel 1:CUSUM ve CUSUMQ Test Sonuçları
1.6

10.0
7.5

1.2
5.0
2.5

0.8

0.0

0.4

-2.5
-5.0

0.0

-7.5

-0.4

-10.0
2012

2013

2014

2015

2016

CUSUM

2017

2018

2019

2020

2012

2013

5% Significance

2014

2015

2016

CUSUM of Squares

2017

2018

2019

2020

5% Significance

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Kurumsal yapı ve gelir eşitsizliği ilişkisinin incelendiği çalışmalarda farklı görüşler mevcuttur.
Demokrasi ve gelir eşitsizliği arasında tesrs-U ilişkisinin var olduğunu ileri süren Politik
Kuznets Eğrisi Hipotezi demokratikleşmenin başlangıç dönemlerinde gelir eşitsizliğinin
artacağı, belirli bir düzeyden sonra demokratikleşme ile birlikte gelir eşitsizliğinin azalacağı ve
refahın tabana yayılacağı şeklinde olduğu bilinmektedir. Bu çalışma Türkiye için Politik
Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin geçerliliği 1990-2020 dönemi için sınanması amaçlanmıştır. Diğer
taraftan çalışmada gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme, finansal gelişmişlik düzeyi ve
küreselleşme arasındaki ilişki ampirik olarak analiz edilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda
çalışmada ARDL sınır test yönteminden faydalanılmıştır.
İlk olarak, çalışmada ampirik analiz yapılması amacıyla kurulan modelde yer alan seriler
arasında eş bütünleşik bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Kısa ve uzun dönemli katsayı
tahminci sonuçlarının ürettiği sonuçlar incelendiğinde kısa ve uzun dönemde Politik Kuznets
Eğrisi Hipotezi’nin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği
ilişkisi incelendiğinde kısa dönemde ekonomik büyümenin gelir eşitsizliğini bozduğu, uzun
dönemde ise ekonomik büyümenin gelir dağılımda adaleti sağlayıcı bir etkiye sahip olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan finansal gelişme ve gelir eşitsizliği ilişkisi incelendiğinde
kısa dönemde finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini bozduğu, uzun dönemde ise istatistiki
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açıdan anlamsız bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiş, gelir eşitsizliği ve küreselleşme ilişkisi
incelendiğinde ise kısa dönemde küreselleşmenin gelir dağılımında adalet üzerinde olumlu bir
etkiye sahipken, uzun dönemde ise gelir eşitsizliğini bozucu bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir.
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ÖZET
İnsanların korunma ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı barınma ihtiyacı, günümüzde
konut yapı tipi tarafından karşılanmaktadır. Konutun, dış hava koşullarından koruyan bir
mesken olmanın çok ötesinde, mahremiyet oluşturan, ait hissedilen kendine özgü yapım ve
tasarım gereklilikleri bulunmaktadır. İç mekan tasarımı konusunda ise, yapı ile benzer biçimde
pratik, işlevsel ve estetik olması gerekmektedir. İç mekan tasarımının özellikle konut ölçeğinde
teknik ve estetik gereklilikleri bulunmaktadır. Mobilya ve donatı belirtilmiş olan bu
gereksinimler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle ergonomik olarak insan temel
ihtiyaçlarının (yeme, uyuma, dinlenme vb) karşılanmasında mobilya ve donatılar iç mekanda
temel ihtiyaç olarak değerlendirilebilmektedir. Başka bir deyişle mobilyalar, insanların
hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturan, gün içinde devamlı olarak kullanılan ve mekan
tasarımından ayrı düşülemeyecek ürünlerdir. Ülkemizde ve dünya genelinde artan nüfus
oranıyla birlikte konut sayılarında büyük oranda artışlar olmuş ve bu durum her geçen yıl
mobilya sektörünün de büyümesine katkı sağlamıştır. İnsanların farklı beklenti ve estetik
anlayışlarından hareketle mobilyalar, çok farklı çeşitlerde üretilerek tüketicinin beğenisine
sunulmaktadır. Fiziksel ve demografik özellikleri birbirinden farklı olan bireylerin konut iç
mekanında tercih ettikleri mobilyalar ihtiyaçları doğrultusunda farklılık gösterebilmektedir.
Dolayısıyla, mobilya markaları birbirini tekrar eden tasarımlardan kaçınmak ve rakiplerinden
farklılaşmak adına tasarımlarına yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır.
Her geçen yıl, bir milyondan fazla bebeğin doğduğu ve genç nüfus oranının fazla olduğu
ülkemizde mobilya sektörü pazarlama faaliyetlerini bu yönde yoğunlaştırarak bebek, çocuk ve
gençlere hitap eden mobilyaların üretim faaliyetlerine büyük miktarlarda bütçe ayrılmış ve bu
sektörün ülkemizde de hızlanarak büyümesine neden olmuştur. Pazar payında yerini büyütmek
isteyen firmaların ise, pazarlama stratejilerinin değişiklik gösterdiği ve sosyal medyada da aktif
bir biçimde dikkat çekme ihtiyaçları oluşmuştur. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile
birlikte her marka kendi web sitesini oluşturarak müşterilerine görünür olmayı ve satış
faaliyetlerini bu siteler üzerinden yürütmeyi sürdürmektedir. Bu çalışma kapsamında,
ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve çocuk mobilyası kategorisine odaklanmış
üç marka yargısal örneklem tekniğinden hareketle seçilmiş olup çocuk kategorisinde yer alan
ürünler “Web İletişim Stratejileri” kapsamında belirlenen içeriklerden hareketle analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Mobilyası, Çocuk Kullanıcı, İletişim Stratejileri.
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ABSTRACT
The need for shelter, where people meet their protection and security needs, is met by the
housing type today. The house has its own unique construction and design requirements that
create privacy and feel belonging, far beyond being a house that protects from external weather
conditions. In terms of interior design, it should be practical, functional and aesthetic, similar
to the building. Interior design has technical and aesthetic requirements, especially at the
residential scale. Furniture and equipment have an important place among these requirements.
Furniture and accessories can be considered as a basic need in the interior, especially in meeting
the basic human needs ergonomically. In other words, furniture is products that make up an
important part of people's lives, are used continuously throughout the day, and cannot be
separated from space design. With the increasing population rate in our country and throughout
the world, there has been a great increase in the number of residences and this has contributed
to the growth of the furniture sector every year. Moving from the different expectations and
aesthetic understanding of people, furniture is produced in many different varieties and
presented to the taste of the consumer. The furniture preferred by individuals with different
physical and demographic characteristics in the interior of the residence may differ in line with
their needs. Therefore, furniture brands aim to bring an innovative and creative perspective to
their designs in order to avoid repetitive designs and to differentiate themselves from their
competitors. Every year, in our country where more than one million babies are born and the
young population is high, the furniture industry has intensified its marketing activities in this
direction, spending large sums of money on the production activities of furniture that appeals
to babies, children and young people, and this has caused this sector to grow in our country. On
the other hand, companies that want to increase their market share have changed their marketing
strategies and they need to draw attention actively in social media. With the developments in
the field of technology, each brand creates its own website and continues to be visible to its
customers and to carry out its sales activities through these sites. Within the scope of this study,
three brands operating in the furniture sector in our country and focused on the children's
furniture category were selected based on the judicial sampling technique, and the products in
the children's category were analyzed based on the contents determined within the scope of
"Web Communication Strategies".
Keywords: Child Furniture, Child User, Communication Strategies.
1. GİRİŞ
Günümüzde barınma ihtiyacımızı karşılayan konutlar, tüketici/müşteri için temel
gereksinimlerin çok daha ötesinde tasarım yaklaşımları ile karşımıza çıkmaktadır. Yapı
teknolojisinin gelişmesi, yeni malzemelerin üretimiyle kişiselleştirilme ihtiyacına yönelik
alternatifler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu noktada özellikle müdahalesi çok daha kolay
olan (maliyet, mevzuat gereksinimi bulunmaması vb. özellikleri ile) iç mekanın kullanıcısına
uygun olarak tasarımının gerçekleştirilmesi ihtiyacı yaygınlaşmaktadır. İç mekan tasarımı ise,
yaratıcı uygulamalarla pek çok ortak noktası olan disiplinlerarası bir alandır. Başka birçok
konuda sınırlayıcı olan kurallar ve limitlerle engellenmeyen bir etkinliktir (Brooker ve Stone,
2011, s. 27). Hayal gücü ile sonsuz alternatifli bir dünyayı ifade eden bu yaklaşım ile, her geçen
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gün piyasa da oluşan çeşitlilikle, herkes için kendine uygun ve ait hissedebileceği karakterde
uygulama, mobilya ve donatı alternatifi oluşmaktadır.
İç mekan tasarımının gereklilikleri arasında yer alan; fiziksel, teknik ve estetik ihtiyaçların
karşılanması, tasarım bütünlüğü oluşturacak biçimde kullanıcı odaklı yaklaşım ile sürecin hem
teorik hem de pratik (uygulama) olarak tamamlanmasını içermektedir. Mekansal olarak
gerçekleştirilen uygulamalar (zemin, duvar, tavan uygulamaları vb) yanında kullanılacak
mobilya ve donatı da büyük öneme sahiptir. Belirtilen gereklilikler içerisinde çok fazla eleman
olmasına karşın, her bir basamağın benzer yaratıcı bakış açısı ile, bir araya gelmesi
beklenmektedir.
Kişisel olarak biricik tasarım yaklaşımı talebindeki çoğu günümüz kullanıcısı için, mekan
içerisinde işlevsel olarak kullanılan ve önemli bir konfor elemanı olan mobilya da her geçen
gün büyüyen bir sektör halini almaktadır.
Mobilya sektörü içerisinde farklı ürün, tarz ve yaş grupları bulunmaktadır. Özellikle çocuk
mobilyasında, çocuk kullanıcıya hizmet ettiği için farklı tasarım seçenekleri yer almaktadır.
Renk, doku, alışıldık formların dışına çıkan tasarımlar, eğitsel ihtiyaçlara uygun mobilya vb.
yaklaşımlarla işlevsel, pratik ve estetik mobilyalar devamlı olarak güncellenmekte ve markalar
sektördeki payını artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca çocuk mobilyasında kullanıcı antropoloji
ölçülerinin farklılaşması sebebi ile, ergonomik olarak yetişkin mobilyasından ayrılarak mobilya
içerisinde ayrı bir kol oluşturduğunu da belirtmek gerekmektedir.
Çocuk, literatürde 0-18 yaş aralığında yer alan kullanıcı kitlesini belirtilmesine karşın, belirtilen
aralık içerisinde de farklı antropometri ölçülerine sahip olması sebebiyle gruplara
ayrılmaktadır. Çocuk mobilya sektörü; bebek, çocuk ve genç olarak üç ayrı tüketici grubuna
sahiptir. 0 -2 yaş arasında dış dünyaya dair ilk izlenimler edinilirken, 6 yaş sonrası okul çağı,
10-18 yaş aralığı ise ergenlik ve dönemi olarak nitelendirilmektedir. Çalışma, özellikle oyun
çağı (2-6 yaş) çocuğunun özellikle çocuk mobilyası üzerine yoğunlaşmaktadır. Belirtilen yaş
aralığı çocuğun oyunla beraber, yeni şeyler öğrendiği ve sosyal anlamda bağlar kurduğu bir
dönem olarak görülmektedir. Ebeveynden ayrılmaya başlayan çocuk, kendine özgü kararlar
alabilmekte ve seçimler gerçekleştirebilmektedir. Bu anlamda kendisi için temin edilecek
gereksinimlerinde beğenisini ortaya koyabilmektedir. Çocuk mobilya üreticilerinin ise hem
ebeveynlerin hem de çocukların ilgisini çekmesi gerekmektedir.
Mobilya sektörü içerisinde rakipleri arka planda bırakmak ve pazar payını genişletmek isteyen
üreticilerin, pazarlama anlamında geleneksel yöntemlerin haricinde çağımıza ayak uyduracak
yeni iletişim stratejilerinden faydalanması gerekmektedir. Bu anlamda sosyal medya, internet
sitesi, yazılım uygulamaları gibi mecralarda görünür olması günümüzde bir zorunluluk halini
almaktadır.
2. METOT
TÜİK 2020 araştırması kapsamında ülke nüfusunun %27,2’sini çocuk nüfusu oluşturmaktadır
[13]. Nüfusun önemli bir payını oluşturan çocuk kullanıcılar için mobilya sektörü incelemesi
gerçekleştirilmiştir. Çocuk mobilyası kapsamında, kullanıcı özelliklerinin daraltılması için
yazınsal akademik çalışmalar incelenmiş ve belirtilen kullanıcı içerisinde yer alan oyun çocuğu
(2-6 yaş) olarak çalışma sahası belirlenmiştir. Özellikle iç mimarlık ve tasarım alanlarında
belirtilen incele grubu üzerinde yazınsal (basılı ve elektronik) kaynaklar incelenmiştir. Çalışma
kapsamında reklam ve pazarlama alanı ile disiplinlerarası olarak niceliksel araştırma yöntemi
kullanılmış, sektör ve iletişim stratejileri bağlamında literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır.
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Pazarlama alanında özellikle web içerik ve analizleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren
kaynaklar doğrultusunda inceleme kriterleri belirlenmiştir [1][2][3][4][5]. Belirtilen çalışmalar
içeriğince web iletişim stratejilerini üç ana başlık altında inceleyen Okazaki ve Rivas’a ait
çalışma kapsamında araştırma;
1. Bilgi içeriği
2. Kültürel değerler
3. Yaratıcı stratejiler olarak ayrı kategoriler değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir [5].
Belirtilen ana başlıklar içerisinde çok sayıda alt başlık bulunmaktadır. Belirtilen her alt
başlık kendi başına bir çalışma konusu oluşturabileceği için çalışmanın kapsamı, marka
web siteleri ve açılış sayfaları, içerikleri ve özellikle çocuk mobilyasına ilişkin
sayfalarının içeriğini oluşturacak biçimde daraltılmıştır.
Konu kapsamında ülkemizde yer alan endüstriyel çocuk mobilyası markaları, iletişim
stratejileri ve web sayfaları incelenmiştir. Bu bağlamda sektörde yer alan ve web, uygulama
alanları üzerinden satış ağı bulunan firmaların çalışma içeriğine uygunlukları
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çocuk mobilyası sektörüne ilişkin üretim ve satış yapan çok
sayıda firma ile karşılaşılmıştır. Çalışma alanını daraltma amacı ile yargısal örneklem tekniği
ile üç çocuk mobilya markası belirlenmiştir.
3. ÇOCUK MOBİLYALARI
Mobilya, iç mekanda yer alan işlevsel bir öğe olmaktan çok daha fazlasıdır. Yüzey malzemesi,
kaplaması, boyutları, rengi gibi çok kapsamlı ve uzmanlık gerektiren teorik ve pratik bir çalışma
alanıdır. Yüzey, insan dokunuşu ve yapılar arasında doğrudan ilişki kuran bir detaydır.
Herhangi bir öğenin yüzeyi, çevresel ve ergonomik ölçekte kontrol sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda binanın kimliğini de yansıtır [6]. Başka bir deyişle mobilya mekanın bütünü ile insan
arasında bağ kurabilecek niteliktedir.
Mobilya sektörü içerisinde endüstriyel olarak üretilen alternatifleri ise, daha çok kullanıcıya
ulaşım sağlayan daha ekonomik bir alternatifi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kullanıcı, daha
az maliyetle kendi iç mekanı içerisinde ait hissedebileceği bir bütün oluşturma eğilimindedir.
Çalışma kapsamında yapılan marka araştırması sonucunda; Caploonba, Çilek ve Almila
markaları yargısal örneklem ile seçilmiştir.
3.1. Caploonba
1983 yılında İzmir’de mobilya üretim faaliyetlerine başlamış ve kısa zamanda sektörde
büyüyen bir marka olmayı amaçlamaktadır. Ancak markanın ortaya çıkışı 2004 yılıdır. Bebek
odaları, genç odaları, çocuk odaları, tamamlayıcılar, tekil ürünler, montessoriler başlıklarıyla
ürün kategorileri firmanın internet sitesinde bulunmaktadır.
3.2. Çilek
1996 yılında aile şirketi olarak kurulan firma günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bebek, çocuk, genç, mobilyalar, tamamlayıcı ürünler, ve diğer başlıklarıyla ürün kategorileri
firmanın internet sitesinde yer almaktadır.
3.3. Almila
2004 yılından 2013 yılına kadar yapmış oldukları proje ve dekorasyon imalatlarından kazandığı
kalite anlayışı ve tecrübe ile günümüze kadar tecrübelerini aktarmaya çalışmıştıkları bilgisi web
sitelerinde yer almaktadır. 2003 yılı itibari ile çocuk mobilyası markası ortaya çıkmıştır.
Tasarım anlayışlarını çizgisini belirten firmanın yalnızca mobilya değil iç mekan uygulamaları
ile de sektörde yer almak istediği görülmektedir. Genç odası, çocuk odası, bebek odası, akıllı
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mobilyalar, Almila life ve Almila’dan başlıkları altında ürün kategorileri firmanın internet
sitesinde yer almaktadır.
4. MARKA VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ
İşletme ve tüketici açısından önemli bir unsur olan marka kavramı, içinde görsel ve algısal
özellikler barındırmaktadır. Diğer bir deyişle, yazı, harf, şekil vb. unsurlar ile tüketici için
fiziksel anlamda bir önem taşırken, tüketicilerin zihinlerinde yer alan anlamları ile birlikte de
psikolojik bir boyutu da kapsamaktadır. Marka kavramı özelinde çok sayıda inceleme alanı
bulunmakla beraber, bazı tanımlar markanın fiziksel özelliklerine vurgu yaparken bazıları ise
markanın tüketici için zihinsel olarak nasıl anlamlar taşıdığına odaklanmaktadır. Amerikan
Pazarlama Birliği markayı “bir ürün veya bir satıcı grubunun sattığı ürün ya da hizmetleri
belirlemeye, tanımlamaya ve sektördeki rakiplerinden kendi ürünlerini farklılaştırmaya, ayırt
etmeye yarayan isimi terim işaret, sembol, tasarım, ya da tüm bunların birleşimi” olarak
tanımlamaktadır [7]. Günümüzde markalar web sitelerine büyük miktarlarda paralar harcayarak
profesyonel bir görünüm elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Yeygel’e göre marka web sitelerinin
özellikleri;
• İnsanların tek bir tuşla marka ve şirket hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama
• Müşteri hizmeti
• Aracı olmadan satış yapma
• Markanın zihinlerde var olan imajına değer katma olarak belirtilmektedir [8].
Sanal bir ortam olarak web sitelerini aktif olarak kullanan markalar kurum kimliği unsurlarını
yayarak hedef kitlesine bilgi vermekte ve pozitif yönde bir algı oluşturabilmektedir [8].
Pazarlama iletişimi ise; açıklama yapmak, ikna etmek, farkındalık yaratmak ve hedef kitlede
satın alma niyeti oluşturmak için kullanılan bir kavramdır. Sosyal medya, reklamcılık,
sponsorluk, sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler de pazarlama iletişimini oluşturan temel
kavramlardır. Bu kavramlar temelde ürün ya da hizmetlerin sağlayabildiği faydalı yönleri
anlatıp hedef kitlede satın alma niyeti oluşturmayı amaçlamaktadır. Kültürel farklılıklardan
dolayı pazarlama iletişim stratejileri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir [9]. Hedef
kitleye istenilen mesajları iletmek marka iletişimi ile mümkündür. Çok sayıda bilginin çok hızlı
bir biçimde yayıldığı günümüz dünyasında işletme ve markaların iç ve dış çevre ile kurduğu
iletişim kendileri için önemli bir rol oynamaktadır. Eğer markanın hedef kitle ile kuracağı
iletişim için geliştirmesi gereken stratejiler mevcut değil ise bu markanın pazardaki şansı
azalacak ve bulunduğu konumu kaybetme ihtimali ortaya çıkabilecektir. Markalar
profesyoneller yardımıyla geliştirdiği doğru iletişim stratejileri ile birlikte hedef kitlesinin
zihninde doğru bir konumda yer alabilir ve mevcut satışları geliştirerek elde edebileceği karı en
yüksek seviyeye çıkartma potansiyelini artırabilmektedir [10]. İşletmeler, çok sayıda insana
duyurum yapmak ve hedef kitlesini genişletmek amacıyla sosyal medya platformlarında varlık
göstermektedirler. Gelişen iletişim teknolojileri, sağladığı faydalar ile birlikte marka ve
işletmelerin iletişim faaliyetlerini çok daha hızlı yürütebileceği bir yapı haline gelmiştir. Bu
sebeple işletmeler gelişen web 2.0 teknolojisi ile sosyal medyada görünür olmayı ve daha fazla
etkileşime girmeyi amaçlamaktadırlar. Markaların tüketici zihninde doğru bir konumda ve
pozitif bir biçimde yer almaları için kendilerine en uygun marka iletişim stratejilerini
belirlemeleri gerekmektedir [11].
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Bu bağlamda belirlenen markalara ait web sayfaları incelemesi, açılış sayfası içerikleri ve çocuk
mobilya başlığı altında yer alan görsel bilgilendirmeler üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnceleme
kapsamı ise; daha önce belirtildiği gibi bilgi içeriği, kültürel değerler ve yaratıcı stratejiler
kapsamında değerlendirilmektedir. Belirlenen markalara ilişkin web açılış sayfalarında kendi
logolarında yer alan renklerin giriş sayfasında da kullanıldığı ve markaya ait ürün görsellerinin
hareketli şekilde ekranda aktığı görülmektedir. Caploonba markasının, yeşil ve yeşilin tonlarını,
Çilek markasının kırmızı, beyaz, yeşil renkleri tercih ettiği, Almila markasının ise genel olarak
beyaz tonlarında giriş sayfaları bulunmaktadır. Anlaşılır ve sade bir yapıda oluşturulan web
siteleri ana sayfalarının, renkli ve geçişli görseller kullanılması ile birlikte çocuklara hitap eden
bir yapıya sahip olduğu görülmektedir (Görsel 1, 2, 3).

Görsel 1. Caploonba Mobilya web sitesi giriş sayfası, kaynak, 2022

Görsel 2. Çilek Mobilya web sitesi giriş sayfası, kaynak, 2022
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Görsel 3. Almila Mobilya web sitesi giriş sayfası, kaynak, 2022
Marka web sitelerinde sayfa geçişlerinde kullanılan simge için yalnızca Almilla markasında
renkli ve geometrik formalardan oluşan hareketli bir tasarımdan faydalandığı görülmektedir
(Görsel 4). Kullanılan hareketli tasarımda, markanın logosu ile benzer karakter ve renklerden
faydalanılmıştır. İncelemesi yapılan diğer markalar, standart yaklaşımlar aracılığı ile
izleyici/müşteriye geçişleri doğrudan sunmaktadır.

Görsel 4. Almila Mobilya web sitesi sayfalar arası hareketli geçiş tasarımı görseli,
kaynak, 2022
Araştırmaya konu olan çocuk odası kategorisinde yer alan ürünler incelendiğinde ise;
Caploonba markasına ait sekiz adet çocuk odası takımı bulunmaktadır. Pollina, Korsan Jack,
gibi isimlere sahip, montessori mobilya özellikleri taşıyan mobilya alternatifleri karşımıza
çıkmaktadır (Görsel 5). Ahşap ve PVC içerikli malzemelerin kullanımı ile pembe ve mavi
renklerin sıkça kullanılarak kız ve erkek çocuklara uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.
Ürünlerde araba, korsan figürleri, gemiler, renkli çiçekli motifler kullanılmıştır. Sayfanın
akışında yer alan öğelere bakıldığında ürünler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı “incele”
butonu ve satılan ürünlerin fiyatlarının yer aldığı görülmektedir.
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Görsel 5. Caploonba Mobilya çocuk yatak odası örnekleri
Çilek markasına ait web sayfasında yer alan çocuk odaları bölümünde de toplam sekiz yatak
odası takımı bulunduğu ve bu ürünlerin isimlerinin Pirate, Prenses, Racecup gibi isimlere sahip
olduğu görülmektedir. Farklı konseptlerle belirlenmiş uygulamaları yanında pembe, mavi,
beyaz ve kırmızı renklerin ağırlıklı olarak tercih edilmektedir (Görsel 6). Ahşap ürün
alternatiflerinin yanında, PVC içerikli malzemelerden de faydalanılmıştır. Seçilen ürün
sayfasında ise yatak odasına ilişkin tüm mobilyaların ve tamamlayıcı ürünlerin fiyatları, aynı
sayfa akışında yer almaktadır.

Görsel 6. Çilek Mobilya çocuk yatak odası örnekleri
Almila markasına ait web sayfasında ise; toplam altı çocuk yatak odası takımı ve bir ürün grubu
yer almaktadır. Lora, Castle, Pilot gibi isimleri kullanmanın yanında yalnızca ahşap ürünleri
tercih ettiği görülmektedir. Çocuk mobilyalarında ağırlıklı olarak beyaz renktir, ancak pembe
ve mavi renk baskın olan ürünler de belirtilen kategoride yer almaktadır. Sayfanın akışında yer
alan ürün grubundan detaylı inceleme gerçekleştirebilmek için “keşfet” butonu ve satılan
ürünlerin fiyatlarının yer aldığı görülmektedir.
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Görsel 7. Almila Mobilya çocuk yatak odası örnekleri
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ürün tasarımcısı Jasper Morrison; günümüz nesnelerinin mümkün olduğunca dikkat çekici hale
getirilmesinin bir yarışma haline geldiğini belirtmektedir. Renk, şekil ve sürprizlere
odaklanıldığını ayrıca hem endüstriye hem de aynı anda mutlu mesut tüketici kitlesine aynı
anda hizmet etmek üzere, nesneleri daha kolay bir yaşam sağlamak ile ilgili tarihi ve idealist
amacı, yolundan sapmış durumda olduğuna dair eleştiride bulunmaktadır. Dikkat çekmek için
ticarete duyulan ihtiyacın, bu hastalık için mükemmel bir taşıyıcısı haline geldiğini
belirtmektedir [12]. Aslında günümüz mobilya sektörü ve pazarlama araçları arasında
belirtildiği üzere bir ilişkiyi yok saymak mümkün değildir. Kullanıcılar neredeyse her alanda,
yönde ve devamlı olarak temas halindeki iletişim strateji öğeleri tarafından sarılmış
durumdadır. Bu durum çeşitlilikle beraber, istenilen nitelikte ürün bulunması ihtiyacını da
kolaylaştırırken aynı zamanda da benzer biçimde zorlaştırabilmektedir.
İletişim stratejilerinden web aracılığı ile mekanın bir öğesi olan mobilya ve donatıya ilişkin
inceleme üç ayrı marka için gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kriterler doğrultusunda ;
1. Bilgi içeriği kapsamında; üç firmanında ana sayfasında, benzer biçimde kaydırmalı olarak
yer alan büyük boyutlu yatak odası takımları ve kampanyalara ilişkin bilgilendirmelerin yer
aldığı görülmektedir. Çocuk grubuna ait mobilya ürünleri bebek, çocuk ve genç olmak
üzere üç ayrı kategoride izleyiciye sunulmaktadır. Caploonba ve Çilek markaları
kategorilerini ana sayfada yer alırken, Almila markasının farklı bir yöntemden faydalandığı
görülmektedir. Benzer biçimde ilk iki marka web sitesi ana sayfasında fiyat bilgisi yer
almazken Almila markasında yer almaktadır. Ürünlerin detaylı bilgisine ulaşmak için
kullanılan yöntem benzer şekilde kurgulanmıştır. Çocuk odalarına ilişkin kategorilerde ise
büyük boyutlu iç mekan fotoğraflarının, firma kurumsal kimliğine uygun olacak biçimde
çoklu olarak paylaşıldığı görülmektedir.
2. Kültürel değerler kapsamında; web sitelerinde yer alan kullanıcı gruplarının benzer biçimde
şekillenmesi, birbirinden farklı baskın renkler tercih edilse de en üstte bulunan yatay bant
üzerinde kategorilerin açık bir biçimde yer alması özellikleri ülkenizde yer alan markalar
için ortak olarak tercih edilen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen bant
üzerinde ayrıca marka logolarının yer almakta, ve arka plan ile üzerinde bulunan logo ve
menü içerikleri ile kontrast oluşturacak biçimde kurgulanmaktadır. Çocuk mobilyası ürün
grubu içerisinde ise; benzer konsept çalışmalar ile karşılaşılmaktadır. 2021 TÜİK raporunda
belirtildiği üzere çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar
oluşturmaktadır [13]. Bu durum neredeyse yarı yarıya dağılım sağlayan erkek ve kız
çocuklar için sektörel pazar payının benzer biçimde ayrılmış olmasında etkili olmaktadır.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet algısı açısından incelendiğinde; ailedeki geleneksel eğitimin
ayrımcı etkilerini güçlü bir şekilde koruduğu tespit edilmektedir. Geleneksel ailede kız
çocukları hem yetiştikleri hem de gelin gidecekleri ailede ataerkil yapıya uyum sağlamak
üzere yetiştirilmektedirler. Kız çocuklarının bu doğrultuda toplumsallaşmasını sağlayan en
önemli öğelerden biri oyun ve oyuncaktır. Kız çocuğu bebek, minyatür mutfak eşyaları gibi
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oyuncaklarla, çok küçük yaşlardan başlayarak ev içi rollere ısındırılırken, erkek çocuk
saldırganlık simgelerini barındıran silah, araba, uçak gibi oyuncaklara yönlendirilmektedir
[14]. Bu doğrultuda web sayfasında yer alan ürünlerin, konsept tasarımların ve renk
seçimlerinin kültürel değerler kapsamında ele alınarak pazarlama stratejisine katkı
sunulduğu söylenebilmektedir.
3. Yaratıcı stratejiler kapsamında ise; sembolik anlatımlara başvurulduğu, çocuklar için
tasarım fikrine uygun olarak ürün çeşitliliği ve web tasarımı konusunda uygulamalara
dikkat çekildiği görülmektedir. Ancak web sayfalarının baskın renklerinin birbirinden farklı
şekillenmesinin, sektörde yer alan diğer çocuk mobilya firmalarının araştırılması ve renkmarka arasında kurumsal bağa katkı sunmak olduğu düşünülmektedir. Belirtilen özellik,
Caploonba markası için yeşil, Çilek markası için kırmızı, Almila markası için mavi renk
olarak izlenmektedir. Ayrıca Çilek web sitesinde çocuk görsellerinden faydalanılmazken,
diğer iki marka baskın olarak çocuk imajlarını web sayfalarında konumlandırmıştır. Bu
durumun Çilek Mobilya’nın diğerlerinden çok daha önce sektöre öncülük eden firmalar
içinde yer alması ve kurumsal kimliği üzerinde büyük değişiklikler yapmaya ihtiyaç
duymaması ihtimalinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak; mekan bireylerin beraberinde taşıdıkları bir izler bütünüdür ve toplumda
küreselleşmenin izi ne kadar görülürse görülsün, yaşanılan bölgenin yansımaları, sayısal ortam
başta olmak üzere, tüm iletişim kanallarında kendini hissettirmektedir [15]. Markalara ait web
siteleri belirtilen iletişim kanalları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Markanın kurumsal
kimliği, mağazası, sektörel fuar standa tasarımları yanında web sitesi, instagram ve facebook
gibi sosyal pazarlama aracıları bir bütün olarak pazarlama stratejilerini belirlemelidir. Bu
bağlamda Türkiye’de sektörel olarak çocuk mobilyası alanında üç mobilya markası iletişim
stratejilerinden web sayfaları üzerinden değerlendirilmiştir. Markaların tamamının 1990 sonra
kurulduğu ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile, kurumsal kimliklerine uygun olarak web
sayfalarına sahip olduğu görülmektedir. Ürün gruplarının, konsept ürünlerinin ve ürünlerde
kullanılan renk temalarının benzer olduğu görülmektedir. Belirtilen durumun özellikle sektörde
yer alan talep ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Web sitelerinin bilgi paylaşımının açık ve net
bir biçimde izleyiciye ulaştırılmasının hedeflendiği, kolay kullanım sağlayan ara yüzlerden
faydalanıldığı ve ufak farklar ile web sitesi karakterlerinin birbirinden ayrıldığı görülmüştür.
İnceleme kapsamında belirlenen kriterler arasından en zayıf parametrenin yaratıcı stratejiler
olduğu görülmektedir. Bu durumun mobilya tasarımı konusuna odaklanılması sebebi ile
internet sitelerinde kolay kullanımı olan kullanıcıların kullanımına alışkın olduğu ara yüzlerin
tercihi sebebi ile olabileceği düşünülmektedir. Çocuk mobilyası özelinde web sitelerinin önemli
bir pazarlama aracı olduğu unutulmamalı ve bilgi, kültürel değerler ve yaratıcı stratejilerle
markaların sektörlerdeki pazar payına sunacağı katkı göz ardı edilmemelidir.
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TEKNOLOJİ VE MALZEME İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HEYKELDE MALZEME
OLARAK TERAKOTA
Öğretim Görevlisi Dr. Metin Kar
Kocaeli Üniversitesi
metin.kar @ kocaeli.edu.tr.– 0000-0001-5736-0726
ÖZET
Malzeme, insanlık tarihine koşut bir şekilde doğa insan arasındaki ilişki sonucunda ortaya
çıkmış bir biçimsel ifade aracıdır. Uygarlık gelişimlerinde insanoğlunun, ateş ve toprağın
buluşması sonucu kendi yararına bir malzeme olan pişmiş toprağı keşfetmiş ve bunu günümüze
kadar değişik teknik ve uygulamalarla gelmesini sağlamıştır. Terakota kelimesi köken olarak
Latincedir. Fırınlanma yöntemiyle pişmiş kil olarak bilinmektedir. Bu malzemeden yapılmış
figür, kabartma, vazo vb. eserleri içerir. Antikçağ ve sonraki dönemlerde terakota genellikle,
günümüz seramik yapımında kullanılan yöntemlere benzer tekniklerde yapılmışlardır. Tarihsel
olarak geçmişe günümüz sanat ve teknoloji perspektifinden baktığımızda, putlardan, mimari
yapılara, değişik süs eşyaları, belgeleme, iletişim için kullanılan tabletlere kadar her uygarlıkta,
pişmiş toprak ürünleriyle karşılaşılmıştır. Neolitik kültürlerde ortak eser olarak değerlendirilen;
bereket, doğurganlık, hayvanlar ve bitkilerin de temsilcileri olarak kabul gören Ana Tanrıça
figürleri de çoğunlukla bu malzemeden yapılmıştır. Eski uygarlıklarda Anadolu’nun yanı sıra
Orta Asya, Avrupa, Çin’de, vb. bu malzemeyle önemli eserler ortaya konulmuştur. Antik
Helenistik dönemde ise İonya’da Smyrna, önemli terakota üretim yerlerinden birisi olarak
bilinir. Arkeolojik araştırma ve yapılan kazılar sonucu günümüzden 2200 yıl önce Çin’de
yapılan Qin terakota asker figürleri plastik açıdan heykel sanatı için önemli bir örnek olarak
gösterilir. Günümüzde de teknolojinin imkânlarıyla heykel sanatında farklı biçimlerde kilin
pişirilmesine dayanan ve bu yöntemle ürün çeşitliliği olarak zengin bir yapıya evirilmiştir. Bu
araştırmada geleneksel malzeme ve günümüz teknolojisi ile alternatif üretim yöntemleri
irdelemek ve günümüz heykel sanatında alternatif malzeme olarak uygulanabilirliğini yapılan
eserler üzerinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ele alınan konu gereği geleneksel
malzeme olan eski kültürlere ait eserler ele alınmış ve süreç içerisinde teknolojinin de devreye
girmesiyle biçimsel ve teknik olarak değerlendirmek için literatür taramasına gidilmiştir. Sonuç
olarak terakota insanın sanatsal üretimine, hissiyatına, sosyal-kültürel olarak gereksinimlerine
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yanıt verebilir. Doğal malzeme olmasından dolayı doğayla uyumlu, kolay ulaşılabilirliği,
uygulanabilirliği ile de heykel sanatında daha fazla tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Heykel, Teknoloji ve Malzeme. Pişmiş toprak,
Abstract
Material is a formal expression tool that emerged as a result of the relationship between nature
and human in parallel with the history of humanity. As a result of the meeting of fire and earth,
mankind discovered terracotta, which is a material for their own benefit in the development of
civilization, and has brought it to the present day with different techniques and applications..
The word terracotta is Latin in origin. It is known as baked clay by baking method. Figures,
reliefs, vases, etc., made of this material. Includes works. In ancient and later periods, terracotta
tiles were generally made in techniques similar to those used in ceramics today. When we look
at the past from the perspective of today's art and technology, terracotta products have been
encountered in every civilization from idols to architectural structures, various ornaments,
tablets used for documentation and communication. Considered as a common artifact in
Neolithic cultures; Mother Goddess figures, which are accepted as representatives of fertility,
animals and plants, are mostly made of this material. In addition to Anatolia, Egypt, Central
Asia, China, etc. Important works have been revealed with this material. In the Ancient
Hellenistic period, Smyrna in Ionia is known as one of the important terracotta production areas.
As a result of archaeological research and excavations, the Qin terracotta soldier figures made
in China 2200 years ago are shown as an important example for plastic sculpture art. Today,
with the possibilities of technology, it has evolved into a rich structure based on the firing of
clay in different forms in the art of sculpture and as a product variety with this method. In this
research, it is aimed to examine traditional materials and alternative production methods with
today's technology and to reveal their applicability as an alternative material in today's sculpture
art on the works made. Artifacts belonging to ancient cultures, which are traditional materials
due to the subject discussed in the research, were handled and a literature review was made to
evaluate them formally and technically with the introduction of technology in the process. As
a result, terracotta can respond to human artistic production, feelings and social-cultural needs.
Since it is a natural material, it can be preferred more in sculpture art with its compatibility with
nature, easy accessibility and applicability.
Keywords: Culture, Sculpture, Technology and Material, Terracotta.
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1. HEYKEL SANATINDA MALZEME OLARAK TERRACOTTA
Malzeme olarak kil; heykel yapımında kullanılan, kolay bulunan ve doğada var olan
doğal bir maddedir. İnsanlık yaşamının başladığı andan itibaren çeşitli araç, gereçler ile insan
ve hayvan figürleri yapımında kolay şekillendirilmesinden dolayı tercih edilen önemli bir
malzeme olmuştur. Yapısı yağlı, su geçirgenliği olmayan ve kuruduğunda pişirmeden de
sertleşebilen bir malzemedir. Hem nemli iken çalışılabilen hem de kuruduğu zaman yontularak
çalışılan bir özelliktedir. Bu malzeme belirli kıvamda sıvı hale getirildiğinde kalıplar içerisine
dökmek yoluyla ürünler alınabilir. Heykel sanatında genellikle kil etüt yapmakta ve model
oluşturmak için kullanılır. Kil, eğer ateşle pişirilirse kalıcı hale gelir. Pişme sürecinden sonra
kilin yapısında değişiklikler meydana gelir ağırlığı ve rengi değişir. Kilin yapısındaki su 600
°C ısıya bağlı buharlaşma yoluyla atılır. İçerisinde var olan organik maddeler 177-204 °C
kurutma derecesinde yanar ve görünümü bu sayede farklı renklerde olur. İnsanlar bu malzemeyi
en fazla yaşamları için ihtiyaç duyduğu kullanım eşyaları çeşitli kap, vazo, çanak vb. yapmışlar
ve bu günümüze kadar sürmüştür. Genellikle kil bulunduğu yerlere göre değişiklikler gösterir.
Bunun yanında pişirildiği ortamlara bağlı olarak, pişirilme yöntemleri ürünün farklı renklerde
ortaya çıkmasına neden olur. Güneşli ve bol odunla pişirilen ürünler daha koyu renkli siyah ve
boz olurlar. Daha sıcak iklimlerde pişirilen ürünler pembe ya da yeşile yakın renkler de ürünler
elde edilir. Bu elde edilen ürünlerin üzeri demir oksidi fazla kil ince bir tabaka sürüldüğünde
renk olarak kırmızı ürünler elde edilir (Dirican, 1998, s.64). Gündelik yaşam için kullanım
amaçlı çanak çömlek ürünler genellikle 1100 °C’nin altında, düşük ısıda pişerler. 950°C ısıda
pişen kırmızı renkli killerden yapılan heykeller ve diğer ürünler ortak olarak “Terakota” ismiyle
adlandırılır (Germaner, 1997:780)
Başka bir araştırmacı olan Langland’a göre kilin malzeme olarak biçimlendirmede
tasarımcıya çok özgür alanlar yarattığına ve deneysel olarak çalışmada çok pratik malzeme
olduğuna dikkat çeker. Kilin yapısı gereği yumuşak elastiki bir malzeme olup kuruduğunda ya
da pişirildiğinde sert bir malzemeye dönüşebilme özelliklidir. Bu şekilde nesneler üretilen
eserler kalıcı hale gelirler. Direkt model yapıp çalıştıktan sonra kurumaya bırakılıp pişirilme
yöntemin yanında teknik olarak da kili model olarak kullanmak ve kalıbını alarak başka bir
malzemeyle sonuca gidilir ve bu durumda kil ara malzeme olmaktadır. Heykelde bu yöntem
çoğunlukla kullanılmaktadır. Pişirmek direkt sonuca o malzemeyle gitmek anlamına gelir ve
diğer malzemeler gibi ara işleme gerek kalmaz, yalnızca ateşte pişirilir ve sonuca ulaşılır. İsteğe
bağlı olarak bu malzemeden yapılan ürünlere renklendirme işlemi de yapılabilmektedir. Heykel
sanatında kil üç şekilde kullanılır. Sulu kil, yağlı kil, kendindi kendine sertleşen ya da düşük
ateşte sertleşebilen kildir (Langland, 1999: 18).

2. TEREKOTA HEYKEL ÜRETİM, PİŞİRİM VE SIRLAMA YÖNTEMLERİ
Heykel yapımında genellikle ya kil ya da diğer geleneksel malzemeler taş, ahşap metal
vb. çalışılır. Pişmiş toprakla heykel yapımı günümüz heykelinde çok tercih edilmese de bazı
heykel sanatçılarının bu yöntemle çalışmalar ortaya koydukları bilinir. Bu yöntemi daha çok
seramik sanatçıları kullanır ve serbest elle, döküm yoluyla biçimlendirdikleri modellere
uygulamaktadırlar. Heykel sanatında terakota yapımındaki biçimlendirme seramik sanatındaki
gibi teknik ve uygulamalar izlenir. Terakota yapımındaki şekillendirme çeşitlerini şu şekilde
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sıralamak mümkündür Serbest Şekillendirme, Kalıp ile Şekillendirme, Masif Kütleden biçim
verme, Döküm Tekniğiyle form oluşturmak. Bu aşamalardan sonra ve pişirme yöntemlerini
uygulanarak eser hazır hale gelir
Pişirme yöntemleri teknolojinin devreye girmesiyle birlikte daha pratik ve hızlı
olmaktadır. Burada en eski kil pişirme yönteminden bahsetmek gerekmekte ve yer yer
sanatçılar tarafından bu geleneksel yöntemler uygulanmaktadır. En eski pişirme
yöntemlerinden biri olarak bildiğimiz teknik, “çukurda pişirmedir”. Pişirilmesi gereken
modellerin, formların büyüklüğüne göre derin bir çukur hazırlanır ve bu pişirme olayını
gerçekleştirecek fırının ana yapısını oluşturulur. Çevresi tuğla gibi malzemelerle kabaca örülür.
Çukurun tabanına ufak parçalı odun çalı gibi şeyler veya odun talaşı döşenir. Önceden yapılmış
ve kurumuş heykeller, üç boyutlu biçimler bu açılan çukurun içerisine üst üste birbirine zarar
vermeyecek biçimde dizilir. Bu işlem bittikten sonra bu hazırlanan modellerin üzeri bol
miktarda odun, talaş ve kuru ağaç dallarıyla kapatılarak yakma işlemi gerçekleştirilir. Bu dallar
arasında çam dalı kullanılması tercih edilir çünkü sıcaklığın yüksek olmasında etkilidirler. Bu
ilkel pişirim fırınların yanına en eski fırın yapımı araştırmalarda; “En eski fırın örnekleri
M.Ö.5000 yıllarında Halep’in güney doğusunda bulunan Hububa Kabira’da ortaya çıkmıştır.
İlk çağlarda yapılan bu fırınların yapı malzemesi ve bağlantı malzemesi samanlı kildir”
(Strommenger1980. s.77). Başka terakota yapımında kullanılan fırınlardan bilinenleri
Uzakdoğu’daki basamaklı, Japonya’daki Kömür pişirimli Raku fırınları da ilkel pişirim fırınları
içerisinde gösterilir. Teknolojinin devreye girmesiyle birlikte yeni pişirim fırınları yapılmıştır.
Aşınmaya ve kayıpları azaltma gereksinimden dolayı, zaman içerisinde teknolojiye bağlı olarak
daha yüksek ısılarda pişirim yapılabilen dayanıklı fırınlar yapılmıştır. Fırınların yapımında
kullanılan kil ve kerpicin yerini zamanla tuğla, harçlar ve cam elyaflar almıştır. Elektrik ve
doğalgazla çalışan günümüz pişirim fırınlarda kayıplar ve bundan doğan zararlar en aza
inmiştir. Bugün bu alanda kullanılan ve sürekliliği olan pratik olarak adlandırılan (Tünel, zigzag
fırınlar) bu fırınlarda çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Sır uygulama sanatçının tavrına göre
değişmektedir.
3. ESKİ UYGARLIKLARDA TERAKOTA HEYKEL UYGULAMALARI
İnsanlığın kültürel gelişimini incelediğinde M.Ö. 10.000’den sonra Neolitik dönemle
birlikte terakota uygulamaların başladığına rastlanır. Bunu yapılmış ve kazılar yoluyla ortaya
çıkarılmış eserlere bakarak kesin olarak söylememek mümkündür. Bu çağı çanaklı-çömlekli,
çanak-çömleksiz olarak sınıflandırmaların gösterdiği değişimdir. Kazı yapan arkeologlar ve bu
alanda çalışmalar yapan araştırmacılar, insanların gündelik yaşamda kullandıkları araç ve
gereçlerden dönemlerinin öğrenildiğini saptamışlardır. Bu biçimde insan tarafından ortaya
konulan nesneler, yaşanılan çağ hakkında bilgi vermesi bakımından son derece önemli ve
geçmişin bilinmezliklerini aydınlatan yaratılar durumundadırlar (Tok 2000, s.99).
Farklı uygarlıklar içerisinde bu alanda çok önemli eserler meydana getirmiş ve insanın
yaratım sınırlarının ne derecede zorlandığını eserler üzerinden görmek mümkündür. Çin’de
“Tang” 1618-9071 ve “Song” 1960-12791 hanedanlıklarının dönem heykelleri, Helenistik
Dönemi’n “Tanagra” heykelcikleri ve Etrüsk lahitleri ile Rönesans döneminin Della Robbja’nın
renkli boyanmış heykelleri, malzeme olarak kilin bu dönemlerin yanında farklı dönemlerde
kullanımına rastlamıştır. Diğer yandan tüm Neolitik kültürlerde görülen, iri göğüslü, kalçalı ve
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çıplak olarak betimlenmiş Ana Tanrıça figürleri örnek verilebilir. Orta Anadolu coğrafi
bölgesinde var olduğu saptanan ve Neolitik Çağda yapıldığı saptanan Köşk Höyük‟te yapılan
kazılar sonucu, kilden yapılmış Ana Tanrıça figürleri, ortaya çıkartılmış, içerik ve üslup olarak
başka yerleşim yerlerinde kazılar sonucu ortaya çıkarılan ana tanrıça heykelciklere benzer
biçimdedir. Ana Tanrıça, oturur durumda olup kollarını göğüs hizasında kavuşturarak tasvir
edilmiştir. Baş kısmında, arka tarafa doğru eğimli bir başlık görülür. Gözleri iri ve badem
şeklinde olup burun ve ağız gibi detaylar verilerek yapılmıştır (Görsel 1). Bu figürler bereket
ve doğurganlığın yanı sıra hayvanlar ve bitkiler kümesini de temsil ettiği düşünülmüştür. En
çok Anadolu’da, Mezopotamya’da, Mısır, Orta Asya ve Antik Yunan’da pişmiş toprak ürünler
görülmektedir. İnsanın var olduğu tüm kültürlerde, Çin, Hindistan, Asya ve Afrika’da da
toplumsal yaşam içerisinde etkili bir malzeme olarak yerini korumuş ve teknolojinin devreye
girmesiyle zaman içerisinde daha kullanışlı, yeni estetik yaklaşımlar doğrultusunda sanat
içeresinde etkili malzeme olarak yerini korumuştur.

Görsel 1. Ana tanrıca, Pişmiş toprak, yükseklik 7cm, Neolitik Dönem. M. Ö. 6. binin ilk
yarısı, Köşkhöyük.
Arkeolojik araştırma ve yapılan kazılar sonucu günümüzden 2200 yıl önce Çin’de
yapılan Qin terakota asker figürleri gün ışığına çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkan figürler
incelendiğinde, form ve plastik olarak heykel sanatında çok önemli birer örnek olarak gösterilir.
Bu heykeller devasal büyüklükte, çukurlar içerisine yerleştirilmiş figürler; askerler, atlar, savaş
arabaların olduğu büyük bir ordu olarak uygulanmıştır. Bu kalabalık figürlerden oluşan heykel
gurubundan oluşan kompozisyonu yapılabilmesi için kalabalık heykel ustalardan yararlanılmış
olacağı düşünülür. Uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde 700 bin figürden bir ordu
betimlenmiştir. Ortaya çıkartılan bu figürlerin üzerinde yapılan araştırmalarda figürleri
renklendirmek için birçok minerallerin kullanılmış olduğunu gösterir. Bu renkler doğada
bulunan ve bildiğimiz renklerden beyaz, yeşil, kırmızı vb. renklerle renklendirilmiş bu heykel
grubu teknik ve uygulanılışı bakımından etkilidir. Bu konudaki araştırmalara dayanarak
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Acarsoy, kilden yapılmış ve birbirine benzemeyen bu figürleri önceden kil ile çalışıp odun
ateşinde yüksek derecede ısıtılan yaklaşık 1950-050 °C arasında pişirilmiştir. Pişirme
işlemlerden sonra daha önceden hazırlanmış mekânlara, görev yerlerine sistemli ve özenli bir
biçimde yerleşilmiştir (Acarsoy 2001: s.39). Bu figürlerin yapılış amacı çok eski inanç olan ata
kültü inancına dayanır. Ölen kişinin yanında o kişiye ait eşyalar gömülür ve öbür dünyada ona
hizmet edeceği, kullanacağı düşünülürdü. Bu anlayış orta Asya, Asya halklarının inançsal
sistemlerinde çok sık görülmüş ve arta Asya da Türk kurganlarında bu şekilde gömülmüş
eşyalar bulunmuştur. Bunlar o zamana, yaşamın ve toplum kültürüne dair önemli belgeler
olmuştur. Blunden ve Elvin’in belirttiği gibi Çin hanedanın ilk imparatoruna M.Ö.221-210
ölümünden sonra, sonraki dünyada da onun hizmetinde olacak onu koruyacak bir terakota
ordusu yaratılmıştır. Bu malzemenin dışında yanında bronz dan silahlarla birlikte 6000 asker,
at gibi figürlerden oluşan heykeller yapılmıştır (Blunden,ve Elvin 1989, s.84,85).

Görsel 2. Çin Şıhuang’ın (MÖ 259-210) imal ettirdiği “Toprak Askerler
https://www.arkeolojikhaber.com/haber-imparator-cin-sihuanginterracotta-ordusu-binlerce-yildir-nobette-13724/ 10.6.2022

Bu malzemenin etkili kullanıldığı bir başka dönemde İonyadır ve bu dönemin
özellikleriyle yapılmış Smyrna figürinleri olup yapım teknikleri olarak üst düzeyde oldukları
bilinir. Bu figürlerin yapımında kullanılan kil renk skalası olarak turuncudan kahverengiye
dönüşen tonlarda, küçükten başlayarak büyüyen biçimdedirler (Görsel 3). Figürler bir bütün
çalışılıp daha sonra birleştirmek üzere ayrılarak ve ayrı pişirilmek suretiyle bütün parçalar
piştikten sora yerlerine monte edilmiştirler. Bu figürler çift kalıplama işleminden sonra
yaklaşık, 1000 °C’de pişirilir ve sonrasında ortaya çıkan heykellere kırmızı astar atılır. Bu
işlemin yapılmasının nedeni ise heykellerin renk olarak canlı görünmesi sağlamaktır. Görsel
3’deki heykeller buna örnek olarak gösterilebilir.
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Görsel 3. a. Av1.07.33/İzmir Ark. Müz. Env. 24819 Kadın baş parçası - b.
Apark.10.79B Kadın baş parçası
c. Bou.09.13/İzmir Ark. Müz. Env. 26050 Kadın baş parçası - d. Apark.11.130/
İzmir Ark. Müz. Env. 27443
Kadın baş parçası
e. Avlu1.07.06 Kadın baş parçası

Malzeme olarak kil, her uygarlık döneminde heykelin vazgeçilmez malzemesi olmuştur.
Geriye dönük bakıldığında, heykeltıraşların kil ile biçimlendirdikleri modellerin daha sonraları
bronza, mermere, polyester ve beton gibi malzemelere aktardıkları görülür.(Görsel 4)
İtalyan heykeltıraş olan Neo-klasik, klasik tarzda eserler üretmiş olan A.Canova’nın Eros ve
Psyche heykeli, bu yaklaşıma bir örnek olarak gösterilebilir.

Görsel 4.
Eros ile Psyche,1796,Terracotta,A. Canova
(A. Canova, Eros ile Psyche, Terracotta, 1796, Roma,)

4. GÜNÜMÜZ HEYKEL SANATINDA TTERAKOTA HEYKELLER
Malzeme olarak Pişmiş toprak, çevre ve insan doğası ile yüzde yüz uyumlu olduğunu
bu gün bilimsel araştırmalar da doğrulamaktadır. Hava ile temasını kesmeyen bu malzemenin
verdiği teknik olanaklar sayesinde biçimsel, görsel olarak çekici sonuçlar verir. İşlevsel,
biçimsel olarak çok geniş olanaklar sağlayan bu malzeme, sanat pratiklerinin yanı sıra mimari
yapılarda kent düzenlemelerinde tercih edilir. Günümüzde görsel 5’deki gibi, pişmiş toprak,
birçok tasarımcının imgesel dünyasının pratiği için zengin biçimli ve gelenekse olacakta eski
bir malzeme olarak sanatta ifade aracı olarak önemlidir. Sanat tarihine, insan yaratı tarihine
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bakıldığında malzemenin sunduğu olanaklar sayesinde sanatçıların elinde farklı biçimlerde,
zenginleştiği görülür. İngiliz heykeltıraş olan Antony Caro malzemeye yaklaşımın nasıl olması
gerektiğini şu şekilde söyler; “Üzerine aşırı çalışıldığında çamurun yorulduğunu görürsem o
çamuru atar, tekrar işe başlarım” (Walter, J, , 2001: 173). Görsel 5’ deki eserde görüldüğü ve
bu değerlendirmeden anlaşılacağı gibi, kil vb. kolay biçimlendirilen malzemelerin sanatçıya
yaratım açısında büyük imkânlar sağlamaktadır. Bundan dolayı terakota heykel sanatında
biçimsel olarak yeni form arayışlarında en uygun malzemedir.

Görsel 5.Thomas Welti, Golden Gril,
Terracotta,10x18x22cm,Switzerland, 2020
https://www.singulart.com/en/artist/thomas-welti-17833

Görsel 6’daki terakota “iz” isimli heykel, ilk önce normal heykel çalışılan kil ile
çalışılmış ve model oluşturulmuştur. Daha sonra kalıp alma yöntemiyle parçalı alçı kalıp
alımmış, modelin durumuna göre birçok parçadan oluşabilmektedir. Bu çalışmada üç parça dan
oluşan kalıp alınmıştır. Daha sonra seramik için kullanılan temiz, vakumlu kırmızı kilden
kalıbın negatifine belirli kalınlıkta döşenmiştir. Biraz serleştiğinde negatif alçı kalıbın üzerinde
pozitif, uygulanan kil alçıdan ayrılarak kuruması sağlanmıştır. Bütün parçalar bu şekilde
hazırlanarak belirli bir sertliğe ulaştığında parçalar birleştirilmiştir. Birleştirme işlemi,
birleştirilecek kenarlardan çizikler atılır karşılıklı ve aynı kilden sulu kil, balçıklaşmış kil
sürülür ve parçalar birleştirilir. Yavaş bir biçimde kururken üzerinde çatlaklar oluşması
sağlanmış ve bu çatlaklarla doğal bir görünüm elde edilen bu heykelde yeni bir plastik
çözümlemeyle form arayışına gidilmiştir Tamamen kuruduktan sonra fırına verilip 700°C
pişmesi sağlanmıştır. Alt kaide olan tarafta hazır yapılmış ve damgalı ateş tuğlaları
kullanılmıştır. Daha sonra üzerinde patına yapılarak eski, önceye ait bir yapıtmış izlenimi
verilmiştir.
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Görsel 6. Metin kar,
Terakota, 65cmx25cmx25,
İstanbul, 2018. (Yazarın
Kendi Eseri)

Görsel 7’ deki heykelde benzer teknikle ortaya çıkarılmış ve kaide olarak ahşap kullanılmıştır.
Daha sonra üzerinde sır yerine patına uygulaması yapılarak renklendirilmiştir. Patine heykelde
bitirme işlemleri sırasında uygulanan eskitme ya da başka bir malzemenin görüntüsünü elde
edebilmek için yapılan bir işlemdir.

Görsel 7.
Metin Kar, Eşit, Terakota, 20cmx40cmx10cm, 2018,
(Yazarın Kendi Eseri).
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Bu görsel 8’deki çalışmada aynı yöntemle elde edilmiş ve ahşaba monte edilerek birbirini
tamamlayan bir biçimde günümüz ilişkilerine eleştirel bir bakış açısı getirmeyi amaçlanmış için
yapılmıştır.

Görsel 8. Metin Kar,
Ben Dekanım, TerakotaAhşap,53cmx10cmx10cm
2014,(Yazarın Kendi
Eseri)

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Heykel sanatında teknoloji ve malzeme bilgisi, form oluşturmak için teknik bilgileri
içermesinden dolayı gereklidir. Heykel sanatçısının form yaratmak için kullanacağı
malzemenin yapısal özelliklerini bilmesi eser yaratımında önemli referanslar oluşturur ve iyi
sonuçlar almasını sağlar. Teknolojinin gelişimine bağlı ortaya çıkan malzeme ve ona bağlı yeni
form arayışlarında önemli katkılar sunar. Malzemelerin yapıları eser yaratım sürecinde etkili
olmakla birlikte her bir malzemenin özellikleri nasıl bir eser ortaya koyabileceğini de belirler.
Genel olarak sanatın her alanında, bir eserin üretilmesi için ön şart bir işlenmiş ham maddenin
olmasıdır. Heykel sanatının ham maddesini oluşturan malzemeler geleneksel malzemeler
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olarak bildiğimiz taş ahşap, kil, metal gibi malzemelerdir. Bunun yanında teknolojinin de ortaya
çıkardığı yeni malzemeler, çelik, polyester üç boyutlu yazıcılar, endüstriyel ve atık vb.
malzemelerdir. Topraktan yapılmış heykeller genellikle domestik ve dinsel yaşam hakkındaki
eserlerdir. Kil yapısı gereği daha çabuk şekillenebilir olmasından dolayı sanatçıya form
çözümlemede, yorumlamada sınırsız bir özgürlük alanı tanır. Pişmiş toprak heykeller yapıldığı
dönem hakkında bilgiler verdiğinden tarihsel belge niteliği de taşırlar. Bu yüzden eski
dönemlerden kazılar yoluyla çıkartılan heykel ve üç boyutlu objeler teknik ve dönemin sanatı
hakkında önemli bilgiler barındırır ve günümüz sanatında yeni söz söyleyebilmenin alt
yapılarını oluştururlar. Bundan dolayı terakota heykeller sadece küçük boyutlu heykeller olarak
kalmamalı anıtsal, dış mekân heykel uygulamaları olarak da değerlendirilmelidir. Doğaya
hiçbir biçimde zararı olmayan malzeme olmasından dolayı heykel sanatında daha fazla
değerlendirilmelidir.

.
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TİYATRO/OYUNCULUK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN
SES EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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ÖZET
Sanat alanlarından birisi olan tiyatro-oyunculuk dallarında eğitim alan lisans öğrencileri,
tiyatro-oyunculuk alanlarına özgü dersler ile birlikte ses eğitimi dersleri de almaktadırlar.
Mesleğin gelecek süreçleri düşünüldüğünde, her tiyatro sanatçısının ve oyuncusunun, temsil
sırasında canlı biçimde solo veya toplu olarak şarkı söyleme ihtimalinin yüksek olduğu
söylenebilir. Bunun nedeni, temsillerin sadece diyologlardan oluşmamasıdır. Tiyatro sanatçıları
ve oyuncular, tiyatral yeteneklerini sahnede gösterirken bazen dans ve vokal performanslar da
sunabilmektedirler. Bu gibi durumlarda eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri mesleki
performanslarına yansıtmaktadırlar. Tiyatro/oyunculuk bölümü öğrencilerinin ses eğitimi
derslerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada veriler, araştırmacı tarafından
hazırlanmış olan ‘tiyatro/oyunculuk bölümü öğrencilerinin ses eğitimi derslerine ilişkin
görüşlerini belirleme anketi’ ile edinilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama
modeli kullanılarak yürütülmüş olan çalışmada elde edilen bulgular, yüzde/frekans değerleri
kullanılarak tablolaştırılmış ve nitel betimlemelerle sonuçlar bölümünde açıklanmıştır. Lisans
eğitimlerinde ses eğitimi derslerini tamamlamış ve geçmiş olan 42 katılımcının; % 54,8’ inin
aldıkları ses eğitimi derslerinde yeterli teknik gelişimi elde ettiklerini belirtmeleri; % 97,7 sinin
ses eğitimi dersini ses eğitimi öğretmeni ile birebir sürdürmesi gerektiğini belirtmeleri; % 92,9
unun ses eğitimi derslerinde farklı müzik türlerinden vokal eserler seslendirmelerinin faydalı
olduğunu belirtmeleri; % 92,9 unun gelecekte görev alacakları oyunlarda canlı olarak şarkı
söyleme performansı göstermek zorunda olabileceklerine inanmaları, elde edilmiş olan
bulgulardan bazılarıdır. Vokal becerilerin yeterli kullanımının, tiyatro-oyunculuk alanında
mesleklerini sürdürecek olan sanatçı adaylarına sanatsal açıdan farklı güzellikler sunabileceği
unutulmamalıdır. Ayrıca, sahnede sunulan tiyatral ve müzikal ürünlerin, sanatsal açıdan olumlu
özelliklerde olması tiyatro izleyicisinin tiyatro sanatından beklentisidir. Bu düşüncelerden ve
elde edilmiş olan bulgulardan yola çıkılarak alana katkı sağlaması amacıyla öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tiyatro eğitimi, oyunculuk eğitimi, ses eğitimi.
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OPINIONS OF THEATER/ACTING DEPARTMENT STUDENTS ON VOCAL
TRAINING LESSONS
ABSTRACT
Undergraduate students studying theater and acting, which is one of the fields of art, also take
voice training courses and courses specific to the theater and acting fields. Considering the
future processes of the profession, it can be said that every theater performer and actor is most
likely to sing solo or with a choir during the performance. This is because the performances
consist not only of dialogues. Theater performers and actors show their theatrical talents on
stage, and sometimes they can also present dance and vocal performances. In such cases, they
reflect on information they have received during their education on their professional
performance. In this study, which aims to determine the opinions of theater or acting department
students about voice education courses, the data were obtained with the ‘questionnaire to
determine the opinions of theater or acting department students about voice education courses’
prepared by the researcher. The findings obtained in the study, which was carried out using the
descriptive scanning model that is one of the qualitative research methods, were tabulated using
percentage and frequency values. Then, these were explained in the results section with
qualitative descriptions. 42 participants who has completed the voice education courses in
undergraduate studies; some of the findings were obtained that 54,8% of them stated that they
had achieved sufficient technical development in the voice training courses had taken; 97,7%
of them stated that they should continue the voice training course one-on-one by the voice
training teacher; 92,9% of them stated that it was useful for performing vocal works from
different music genres in voice training courses; 92,9% of them believed that they might have
to perform singing live in the games they would take part in the future. It should be noted that
the adequate use of vocal skills can provide different artistic beauties to the candidates of artists
who will continue their profession in the field of theater or acting. In addition, the expectation
of the theater audience from the theatrical art is that the theatrical and musical products
presented on the stage have artistically positive characteristics. Based on these thoughts and the
findings obtained, suggestions have been presented to contribute to the field.
Keywords: Theater courses, acting courses, vocal training.
1.GİRİŞ
Sosyal yaşantıları sonucunda kültürel olarak maddi ve manevi değerlerini biriktiren insanlar,
zanaat ve sanat alanlarında ürünler vermeye ve bu ürünleri hem somut paylaşımlar olarak hem
de süreklilik açısından öğretiler biçiminde yaşatmaya çalışmışlardır. Biriken bu sanatsal
yaratıların zaman ilerledikçe türleri çeşitlenmiştir. Edebi, görsel ve işitsel sanatlar, sanat
alanlarının çoğunu genelleyebilecek başlıklar olarak kabul edilebilir. Bu üç başlığın birleşimi
olarak görülebilecek ‘tiyatro sanatı’nın, tarihsel ilerleyiş açısından diğer sanat alanlarına göre
çok daha köklü yapıda olduğu söylenebilir.
Tüm sanat alanları, eğitim faaliyetleri ile sıkı ilişkiler kurarak kendi kuramlarını, öğretilerini,
deneyimlerini ve yeni temsilcilerini yetiştirmiştir. Bu faaliyetler insanların içinde bulundukları
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zamanın ekonomik, politik, kültürel ve sosyal özelliklerinden etkilenmiştir. Olumlu veya
olumsuz olmasına bakılmaksızın, bu etkilenmeler tarihsel süreçte sanatsal eğitimin en iyi
yöntemle yürütülme ve faydalı olanı benimseme prensipleri ile örtüşerek, korunarak devam
etmiştir. Bu süreçler ve adımların, diğer sanat dallarında olduğu gibi çalışma alanımız olan
tiyatro sanatını da olumlu-olumsuz etkilemiş olduğu düşünülebilir.
Yunanca’da “Theatron” olarak bilinen kelimeden türetilmiş olan tiyatro, bir öykünün oyuncular
tarafından sözlerle ve hareketlerle sahnede canlandırılması sanatıdır (Ana Britannica, 1990).
İnsanın oluşturduğu, içinde insanın var olduğu gerçekliktir (Güler, 1992: 180). Tiyatro:
Oyuncu, ışık, dekor, kostüm, metin ve müziğin birlikteliğinde oluşan bir bütündür (Beyazoğlu,
2019:2). Her ülkede farklı olmak üzere tiyatro eğitimi ülkemizde profesyonel kapsamda devlete
bağlı veya özel nitelikli olarak konservatuvarlarda, çeşitli fakültelerde ve sanat okullarında
sürdürülmektedir.
Tiyatro eğitimi ve oyunculuk eğitimi bazı üniversitelerdeki yüksekokullarda aynı kurum altında
sürdürülürken, bazı üniversitelerde de sadece tiyatro veya oyunculuk alanında eğitimlerin
verilmesiyle sürdürülmektedir. Ekil Kaya’ya (2022) göre tiyatro-oyunculuk eğitimi şu şekilde
ayrıntılı biçimde ifadelendirilmiştir: Tiyatro sanatı, yazılı kaynaklardan bildiğimiz kadarıyla
M.Ö. 5. yüzyıldan beri var olan bir sanat formudur. En klişe tanımı ile insanı anlatır. Ancak bu
formun resmi olarak oluşmasından çok daha öncesine, neredeyse varoluşumuza dayanır.
Aristoteles’in Poetika eserinde “mimesis” olarak tanımladığı, bugün taklit etmek diye kabaca
çevirebildiğimiz oynama edimi insanın en doğal gelişim dizgesinde gözlemlenebilen, çevreyi
ve kendini tanımasına olanak sağlayan içgüdüsel bir süreçtir. Tıpkı her bebeğin gelişim
sürecinde geçtiği yol gibi insanlığın da var olduğu günden beri bu yolda ilerlemiş olduğunu
varsayabiliriz. Oyuncunun yolculuğu da tıpkı bir bebek gibi, tıpkı insanlığın gelişimi gibi
çevresini ve kendisini keşfetme yolcuğu ile başlar. Bu noktada eğitimle geliştirilmesi gereken
şeyler üç boyutu ile birlikte evren algısı, kişinin kendi varlığı ve kendi içerisinde sakladığı
sonsuz sayıdaki varoluş biçemleri, duyguları ve tüm bunlar karşısında ortaya koyabildiği
tepkilerdir. Elbette ki meşakkatli ve çok boyutlu bir süreçtir. Sanatın kökeni, tiyatronun kökeni,
sanat akımları gibi temel sanat kuramlarının yanı sıra toplumları sosyolojik verileri ile
incelemeyi, metinleri analitik değerlendirmeyi, bedenini bir enstrüman gibi tüm parametreleri
ile (ses, esneklik, estetik, koordinasyon, kondisyon vs.) kullanmayı öğrenirken bir taraftan da
yaratıcılığın geliştirilmesini, sahneyi hem uzay-zaman bağlamında hem de kendi
mevcudiyetinin bu sahne kurgusuna adapte etmesi bağlamında sistematik bir şekilde gerek
kuramsal gerekse uygulama olarak eğitim aşamalarını geçmesi gerekmektedir. Ancak gerçek
anlamda tüm bilgilerin entegrasyonunun sahne pratiklerini defalarca deneyimleyerek bilfiil
uygulamak, yani deneyerek öğrenmek olduğu, tiyatronun ve oyunculuk eğitiminin ansambl
üretime dayandığı unutulmamalıdır.
Çalışlar’a (1995) göre oyunculuk: Bir oyuncunun öykünme aracılığıyla kendi yaratıcılık
gücünü mimikler, çeşitli davranışlar, bazen de ezgiler seslendirerek ve dans ederek, maskelerle
veya sahne için tasarlanmış kıyafetlerle sunmasıdır (akt. Kırıkkalp, 2005: 41). Oyunculuk
eğitimi ise: bütün tiyatro bölümlerindeki öğrencilerinin sahnede biraraya gelerek ortak ürünler
oluşturduğu eğitimdir (Nutku, 2012: 4).
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Bu sanat ve bilim alanlarında kültür dersleri olarak tanımlanabilen yabancı dil, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri verilmektedir. Tiyatro-oyunculuk alanına özgü ise: ses
ve konuşma, hareket, doğaçlama, Türk tiyatrosu, oyun tarihi, oyunculuk, rol, solfej-müzik
teorisi ve şan-ses eğitimi (SE) gibi dersler verilmektedir.
Müzik eğitimi alanı içinde değerlendirilebilen insan seslerinin eğitimi, toplu ses eğitimi ve
bireysel ses eğitimi olarak iki ayrı süreçte gerçekleştirilebilmektedir. Töreyin’ e (2008) göre ses
eğitimi: Bireylerin sesini, konuşurken ve şarkı söylerken anatomik ve fizyolojik özelliklerine
uygun olarak kullanabilmesi için gereken davranışların kazandırıldığı, önceden belirlenmiş
ilke, yöntem ve planlarla, hedeflere yönelik uygulanan etkileşim sürecidir (s.82). Bu temel
tanım referans alınarak ve tanımdan yola çıkarak tiyatro ve oyunculuk bölümlerinde uygulanan
ses eğitimi ise şöyle tanımlanabilir: Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan öğrencilerin müzikal
yetenekleri sınırlılığında şarkı söylerken ve konuşurken, anatomik/fizyolojik özelliklerine
uygun önceden tespit edilmiş olan ilke, yöntem, amaçlara uygun planlarla, eğitimlerinde ve
mesleklerini icra etmeleri sırasında seslerini doğru ve yeterli kullanabilmeleri için
gerçekleştirilen vokal eğitimdir.
Konservatuvarlarda eğitim almakta olan oyuncu adayları, şan-ses eğitimi alırken, ses
eğitimcilerin kontrolünde doğru nefes ve diyafram kullanımını çalışmaları yapmaktadırlar. Bu
süreçlerde kendi doğal ses tınılarını ortaya çıkarmaya da gayret göstermektedirler. Eğitimli bir
müzisyen kadar olamasa da seslendirmeleri gereken eserleri doğru yorumlamaya
çalışmaktadırlar (Uzuner, 2009:15). Tiyatro-oyunculuk bölümlerinde verilmekte olan ses
eğitimi dersi genel olarak toplu uygulamalarla gerçekleştirilmekte, bir eğitim yılı içinde, iki
eğitim dönemi boyunca verilmektedir. Üniversitelerdeki bölümlerde isimlendirme açısından ve
uygulama açısından farklılıklar görülebilen şan-ses eğitimi derslerinde genel açıdan aynı
yeterlikler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu yeterliklerin öğrencilerin: şarkı söyleme
öncesinde doğru fiziksel duruşu anlama, şarkı söyleme ve konuşma sırasında kullandıkları ve
vücutlarında bulunan ses üretim organlarını anlama; konuşma ve şarkı söyleme
performanslarında kullanmaları gereken doğru nefesi anlama ve alıştırmalarını yapma; şarkı
söyleme sırasında doğru ve yeterli teknik içinde ses üretme çalışmaları yapma, öğrendikleri
doğru ve yeterli ses üretimi bilgi-pratiklerini uygulamalı olarak farklı müzik türlerinden
örneklerle pratik yapma olduğu söylenebilir. Bu bölümlerde çoğunlukla toplu biçimde
verilmekte olan ses eğitimi derslerinin, tiyatro-oyunculuk alanında eğitim almakta olan
öğrencilere müzikal anlamda yeterlikler sağlarken kendi esas gereksinimleri olan konuşma
becerilerine de olumlu katkılar sağladığı söylenebilir.
Tiyatro-oyunculuk mesleğinin gelecek süreçleri düşünüldüğünde, her tiyatro sanatçısının ve
oyuncusunun, temsil sırasında canlı biçimde solo veya toplu olarak şarkı söyleme ihtimalinin
yüksek olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, temsillerin sadece diyologlardan oluşmamasıdır.
Tiyatro sanatçıları ve oyuncular, tiyatral yeteneklerini sahnede gösterirken bazen dans ve vokal
performanslar da sunabilmektedirler. Bu gibi durumlarda eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri
mesleki performanslarına yansıtabilmeleri beklenmektedir.
Her bireyin vokal-ses açısından fiziksel özellikleri ve yeterlikleri diğer bireylerden farklıdır. Bu
düşünce, daha da somutlaştırılacak olursa, örnek olarak insanların parmak izlerinin her bireyde
farklı olması verilebilir. Vokal eğitimin de başarıya ve amaçlarına ulaşması için ses eğitiminin
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bireysel olarak (öğretmen ve öğrenci birebir) sürdürülmesi gerektiği tüm müzik eğitimi
otoriteleri tarafından onaylanan bir gerekliliktir ve yüz yıllardır profesyonel kapsamda bireysel
ses eğitimi çalışmaları birebir sürdürülmektedir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında, lisans
eğitimlerinde ses eğitimi dersini bireysel uygulamalarla değil toplu biçimde, haftada iki ders
saati sınırlılığında almış-almakta olan tiyatro-oyunculuk bölümü öğrencilerinin, eğitimleri
sırasında ve mezun olup mesleğe başladıktan sonra doğru ses kullanımı açısından ne oranda
gelişim elde edip edemedikleri sorunsalı akla gelebilmektedir.
“Tiyatro-oyunculuk bölümü öğrencilerinin ses eğitimi derslerine ilişkin görüşleri nedir?”
araştırma sorusundan yola çıkılarak bu araştırmada, tiyatro-oyunculuk bölümü öğrencilerinin
ses eğitimi derslerine ilişkin görüşlerinin çeşitli açılardan saptanması, elde edilen bulguların
eğitim-müzik eğitimi-ses eğitimi-tiyatro/oyunculuk eğitimi çerçevesinde değerlendirilerek
alana katkı sağlaması düşüncesiyle öneriler sunulması amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel’e (2009) göre betimsel araştırma, eğitim alanındaki çalışmalarda yoğun
biçimde uygulanan ve araştırılan durumun olabildiğince ayrıntılı-tam biçimde tanımlanarak
gerçekleştirilen araştırma çeşididir. Tutum, tercih, yetenek, başarı durumları, davranış gibi
birey ve grupları ilgilendiren konular ile okula ilişkin eğitim ortamlarının özellikleri bu tür
çalışmalarda araştırılmaktadır. Karasar’a (2009: 77) göre tarama araştırmalarında geçmişte var
olan veya halen sürekliliği olan bir durumun olduğu haliyle betimlenerek sunulması amaçlanır.
Creswell’ e (2020: 481) göre eğitimde sıklıkla kullanılmakta olan tarama araştırma deseni, bir
evrenin tutumlarının, görüşlerinin, özelliklerinin, davranışlarının açıklanması amacıyla bir
örneklem grubuna veya evrenin bütününe anket veya birebir görüşmelerle tarama uygulaması
yapılarak verilerin toplandığı nicel araştırma desenidir.
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan anket
kullanılmıştır. Anket; katılımcılardan araştırma konusuna ilişkin, planlı ve standart olarak veri
elde etmek için kullanılan yöntemdir (acikogretim.istanbul.edu.tr). Bireylerden yazılı veya
sözlü olarak bilgi almak amacıyla kullanılan anket sayesinde, katılımcılardan kendisi, çevresi
veya kurumuyla ilgili bilgiler nicel ve nitel veriler olarak toplanabilir (Arıkan, 2018: 97).
Bu çalışmadaki anketin oluşturulma adımları şu şekildedir. Araştırma alanı ile ilgili literatür
taranmıştır. Tarama sırasında anket sorularının oluşturulmasında etkili olabileceği tahmin
edilen ana sorunlar ve literatürdeki çalışmalarda işlenmiş çeşitli konu yönelimleri tespit
edilmiştir. Bu aşamadan sonra tiyatro-oyunculuk sanat dallarına ait öğretim programları ve
ögeleri, bu programlardaki ses eğitimi dersinin açıklamaları incelenmiştir. Başka
üniversitelerde ses eğitimi dersleri yürütmüş-yürütmekte olan öğretim elemanları ile
görüşülmüştür. Bu çalışma ve aşamalardan yola çıkılarak soru havuzu oluşturulmuştur. Sorular,
alanda çalışmakta olan üç alan uzmanı öğretim elemanı tarafından incelenmiş, alan
uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli olan düzeltmeler yapılmış, uygun
olmayan sorular çıkarılmış, bu uygulamalarla anketin kapsam geçerliği tamamlanmıştır.
Yapılandırılmış soruların yer aldığı anket, ses eğitimi alanında eğitim almakta olan 2 lisans
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öğrencisine ön uygulama olarak uygulanmış, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit
edilmiş, anket son haline kavuşturulmuştur. Katılımcılara uygulanmış olan anket Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından (29.01.2021 tarihli ve
Protokol Numarası 23 ile onaylı) onaylanmıştır.
Geliştirilmiş olan anket beşli likert tipindedir. Tezbaşaran’ a (1997) göre likert tipli ölçekte
katılımcı, kendi tutumuna göre beş kategoride bulunan tamamen katılıyorum, katılıyorum,
kararsızım, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum şeklinde seçeneklerle soruyu
derecelendirmektedir. Google form-sanal anket olarak hazırlanmış olan anket, katılımcılara
internet ve sosyal medya aracılığı gönderilmiştir. Katılımcılar tarafından cevaplanan sanal
anketler kayıt edilerek veriler araştırmacıda toplanmıştır.
Araştırmanın evreni, Türkiye’deki fakültelerin tiyatro-oyunculuk bölümlerinde eğitim almakta
olan ve ses eğitimi dersini tamamlamış-almaya devam etmekte olan lisans öğrencileridir.
Örneklem grubundaki katılımcılar ise Türkiye’nin 4 farklı üniversitesinde tiyatro-oyunculuk
bölümlerinde eğitim alan, veri toplama sürecinden önce ses eğitimi dersini başarılı biçimde
geçmiş ve veri toplama süresinde ses eğitimi dersini almaya devam etmekte olan, araştırmaya
gönüllülük esası ile katılmış öğrencilerden oluşmuştur. 4 farklı üniversiteye 2 yıllık eğitim
dönemi boyunca sanal anket ulaştırılmış, toplam 42 lisans öğrencisinden cevaplanmış olarak
dönüt alınmıştır. Katılımcılara ilişkin bazı demografik veriler şöyledir:
Katılımcıların yaş ortalamasının 23 olduğu, en yoğun yaşların 22-23-25 olduğu; % 52,4’ünün
erkek, % 47,6’sının kadın olduğu; % 66,7’sinin lisans eğitimlerinden önce profesyonel nitelikte
ses eğitimi dersi almadığı ve % 33,3’ünün profesyonel nitelikte ses eğitimi dersi aldığı, %
97,6’sının lisans eğitimlerinde aldıkları ses eğitimi dersinin toplu biçimde aldıkları verilerine
ulaşılmıştır.
3.BULGULAR
Bu bölümde anket ile ulaşılmış olan veriler tablolar halinde sunulmuştur. Verilerin genel olarak
eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla bazen ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’
cevapları aynı grupta ele alınmış, aynı şekilde bazı verilerde de ‘katılmıyorum’ ve ‘kesinlikle
katılıyorum’ cevapları aynı grupta değerlendirilmiştir. Ayrıca bulgular bölümünde cevaplar
açısından veri yoğunluğu olan grupların sayısal değerleri de belirtilmiştir.
Çizelge 1. Katılımcıların Ses Eğitimi Derslerinde Ses Tekniklerinin Gelişimine İlişkin Görüşleri

SE derslerinde yaptığım
ses tekniği gelişimi
çalışmalarım, ses
gelişimim açısından
yeterlidir.

PROCEEDING BOOK

%

f

Tamamen
katılıyorum

16,7

7

Katılıyorum

38,1

16

Kararsızım

16,7

7

Katılmıyorum

16,7

7

Kesinlikle
katılmıyorum

11,9

5

Toplam

100

42
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Tablo 1’de, ‘SE derslerinde yaptığım ses tekniği gelişimi çalışmalarım, ses gelişimim açısından
yeterlidir’ önermesine, katılımcıların %54,8’i (n=23) ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’
şeklinde cevap vermiş oldukları görülebilmektedir.
Çizelge 2. Katılımcıların SE Dersini SE Öğretim Elemanı ile Birebir Sürdürme Durumlarında Ses
Tekniklerinin Gelişimine İlişkin Görüşleri

SE dersini SE öğretim
elemanı ile birebir
sürdürürsem/sürdürseydim,
ses tekniğim daha iyi
gelişir/gelişirdi.

%

f

Tamamen
katılıyorum

81

34

Katılıyorum

16,7

7

Kararsızım

2,4

1

Katılmıyorum

0

0

Kesinlikle
katılmıyorum
Toplam

0

0

100

42

‘SE dersini SE öğretim elemanı ile birebir sürdürürsem/sürdürseydim, ses tekniğim daha iyi
gelişir/gelişirdi’ önermesine, katılımcıların bir katılımcı hariç tamamının (%97,7; n= 41)
‘katılıyorum’ yönünde cevap verdikleri Tablo 2’de görülebilmektedir.
Çizelge 3. Katılımcıların SE Derslerinde Çalıştıkları Vokal Repertuvarın Farklı Müzik Türleri ve
Eserlerinden Oluşmasına İlişkin Görüşleri

SE derslerinde çalıştığımız
vokal repertuvarın farklı
müzik türleri ve eserlerinden
oluşması, gelecekte
sunabileceğimiz farklı
oyun, konu ve karakterler
açısından doğrudur.

%

f

Tamamen
katılıyorum

52,4

22

Katılıyorum

40,5

17

Kararsızım

2,4

1

Katılmıyorum

2,4

1

Kesinlikle
Katılmıyorum

2,4

1

Toplam

100

42

Tablo 3’de, ‘SE derslerinde çalıştığımız vokal repertuvarın farklı müzik türleri ve eserlerinden
oluşması, gelecekte sunabileceğimiz farklı oyun, konu ve karakterler açısından doğrudur’
önermesine, katılımcıların neredeyse tamamı olan %92,9’unun (n=39) ‘tamamen katılıyorum’
ve ‘katılıyorum’ şeklinde cevap vermiş oldukları görülebilmektedir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-1-4

www.selcukkongresi.org

Page | 523

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Çizelge 4. Katılımcıların Gelecekte Görev Alacakları Sahne ve Oyunlarda, Canlı Olarak Şarkı
Söyleme Performansı Göstermek Zorunda Olabileceklerine İlişkin Görüşleri

Gelecekte görev alacağım
sahne ve oyunlarda, canlı
olarak şarkı söyleme
performansı göstermek
zorunda olabileceğime
inanıyorum

%

f

Tamamen
katılıyorum

64,3

27

Katılıyorum

28,6

12

Kararsızım

7,1

3

Katılmıyorum

0

0

Kesinlikle
Katılmıyorum

0

0

100

42

Toplam

‘Gelecekte görev alacağım sahne ve oyunlarda, canlı olarak şarkı söyleme performansı
göstermek zorunda olabileceğime inanıyorum’ önermesine, katılımcıların büyük çoğunluğunun
(%92,9; n= 39) cevap yoğunluğu olarak ‘katılıyorum’ yönünde cevap verdikleri Tablo 4’te
görülebilmektedir.
Çizelge 5. Katılımcıların SE Derslerini Başarı ile Bitirseler Dahi, Sahnede Canlı Olarak Şarkı
Söylemede Yetersiz Kalabileceklerine İlişkin Görüşleri

SE derslerimi başarı
ile bitirsem dahi,
sahnede canlı olarak
şarkı söylemede
yetersiz
kalabileceğimi
düşünüyorum.

%

f

Tamamen
katılıyorum

14,3

6

Katılıyorum

16,7

7

Kararsızım

31

13

Katılmıyorum

31

13

Kesinlikle
Katılmıyorum

7,1

3

Toplam

100

42

Tablo 5’te, ‘SE derslerimi başarı ile bitirsem dahi sahnede canlı olarak şarkı söylemede yetersiz
kalabileceğimi düşünüyorum’ önermesine, ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ diyen
grupların toplam 13 katılımcı olduğu, ‘katılmıyorum’ eğiliminde olan 16 katılımcı olduğu,
‘kararsızım’ ve ‘katılmıyorum’ diyen grupların da ayrı ayrı 13’er katılımcı oldukları
görülebilmektedir.
Çizelge 6. Katılımcıların İleride Bir SE Öğretmeninden Özel SE Dersleri Alma Durumlarına
İlişkin Görüşleri

İleride bir SE
öğretmeninden özel
SE dersleri alacağım.

%

f

Tamamen
katılıyorum

21,4

9

Katılıyorum

45,2

19

Kararsızım

31

13

Katılmıyorum

2,4

1

Kesinlikle
Katılmıyorum

0

0

100

42

Toplam
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‘İleride bir SE öğretmeninden özel SE dersleri alacağım’ önermesine, katılımcıların yarısından
fazlasının (%66,6; n= 28) ‘katılıyorum’ yönünde cevap verdikleri Tablo 6’da
görülebilmektedir.
Çizelge 7. Katılımcıların SE Derslerinde Edindikleri Ses Tekniği Bilgileri ile Gelecek Meslek
Hayatlarında Müzikallerde de Görevler Alabilme Durumlarına İlişkin Görüşleri
%
f
Tamamen
21,4
9
katılıyorum
SE derslerinde
edindiğim ses
Katılıyorum
42,9
18
tekniği bilgilerim ile
Kararsızım
19
8
gelecek meslek
Katılmıyorum
9,5
4
hayatımda
müzikallerde de
Kesinlikle
7,1
3
görevler alabilirim. Katılmıyorum
Toplam
100
42

Tablo 7’de, ‘SE derslerinde edindiğim ses tekniği bilgilerim ile gelecek meslek hayatımda
müzikallerde de görevler alabilirim’ önermesine, diğer cevaplara göre daha yoğun olarak
‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ diyen grupların toplamının 27 katılımcı (% 64,3)
olduğu görülebilmektedir.
Çizelge 8. Katılımcıların İlerde Rol Alacakları Bir Oyunda, Sahnede Canlı Olarak Vokal Müzik
Eserleri Seslendirmelerinde Telaşlanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

İlerde rol alacağım bir
oyunda, sahnede canlı
olarak vokal müzik
eserleri seslendirme
görevimin olma
ihtimali beni
telaşlandırıyor.

%

f

Tamamen
katılıyorum

21,4

9

Katılıyorum

28,6

12

Kararsızım

14,3

6

Katılmıyorum

28,6

12

Kesinlikle
Katılmıyorum

7,1

3

Toplam

100

42

‘İlerde rol alacağım bir oyunda, sahnede canlı olarak vokal müzik eserleri seslendirme
görevimin olma ihtimali beni telaşlandırıyor’ önermesine ‘tamamen katılıyorum’ ve
‘katılıyorum’ diyen katılımcıların 21 olduğu (%50), ayrıca önermeye ‘katılıyorum’ ve
‘katılmıyorum’ şeklinde cevap verenlerin eşit olduğu Tablo 8’de görülebilmektedir.
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Çizelge 9. Katılımcıların SE Derslerinin Haftalık Ders Programı İçindeki Sayısına İlişkin
Görüşleri
%
F
Tamamen
0
0
Katılıyorum
Katılıyorum
SE Derslerinin
Kararsızım
Haftalık Ders
Programı İçindeki Katılmıyorum
Sayısı Yeterlidir.
Kesinlikle
Katılmıyorum
Toplam

14,3

6

14,3

6

31

13

40,5

17

100

42

Tablo 9’da, ‘SE derslerinin haftalık ders programı içindeki sayısı yeterlidir’ önermesine
‘katılmıyorum’ ve ‘kesinlikle katılmıyorum’ diyen grupların toplam 30 katılımcıdan oluştuğu
(% 71,5), ‘katılıyorum’ ve ‘kararsızım’ diyen grupların da ayrı ayrı 6’şar katılımcı oldukları
görülebilmektedir.
Çizelge 10. Katılımcıların SE Derslerinde Kullanabilecekleri Uygun Metotların
Yazılması Gerekliliğine İlişkin Görüşleri
Tamamen
katılıyorum
SE derslerimizde
Katılıyorum
kullanabileceğimiz
Kararsızım
bize uygun
metotların yazılması Katılmıyorum
Kesinlikle
gereklidir.
Katılmıyorum
Toplam

%

f

35,7

15

38,1
23,8
2,4

16
10
1

0

0

100

42

‘SE derslerimizde kullanabileceğimiz bize uygun metotların yazılması gereklidir’ önermesine
‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ diyen katılımcıların 31 olduğu (%73,8) Tablo 10’da
görülebilmektedir.
Çizelge 11. Katılımcıların Tiyatro Sanatçılarının ve Oyuncuların Vokal Müzik Eserlerini Sahnede
Seslendirmesini Doğru Bulmalarına İlişkin Görüşleri
%
F
Tamamen
4,8
2
Katılıyorum
Tiyatro Sanatçılarının Ve
Katılıyorum
2,4
1
Oyuncuların Vokal Müzik
Kararsızım
0
0
Eserlerini Sahnede
Katılmıyorum
38,1
16
Seslendirmesini Doğru
Kesinlikle
Bulmuyorum.
54,8
23
Katılmıyorum
Toplam
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Tablo 11’de, ‘Tiyatro sanatçılarının ve oyuncuların vokal müzik eserlerini sahnede
seslendirmesini doğru bulmuyorum’ önermesine ‘katılmıyorum’ ve ‘kesinlikle katılmıyorum’
diyen grupların toplam 39 katılımcıdan oluştuğu (% 92,9) ve bu cevap yoğunluğunun
katılımcıların neredeyse tamamını kapsadığı görülebilmektedir.
Çizelge 12. Katılımcıların SE Derslerinde Edindikleri Kazanımların Etkili Konuşma
Yeteneklerine Olumlu Katkılar Sağlamasına İlişkin Görüşleri
%
F
Tamamen
33,3
14
Katılıyorum
Se Derslerinde Edindiğim Katılıyorum
54,8
23
Kazanımlarım Etkili
Kararsızım
7,1
3
Konuşma Yeteneğime
Katılmıyorum
4,8
2
Olumlu Katkılar
Kesinlikle
Sağlamaktadır.
0
0
Katılmıyorum
Toplam

100

42

‘SE derslerinde edindiğim kazanımlarım etkili konuşma yeteneğime olumlu katkılar
sağlamaktadır’ önermesine ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ diyen katılımcıların 37
olduğu (%88,1) Tablo 12’de görülebilmektedir.
4.SONUÇLAR
‘SE derslerinde yaptığım ses tekniği gelişimi çalışmalarım, ses gelişimim açısından yeterlidir’
önermesine, katılımcıların yarısı (%54,8) katılıyorum yönünde cevap vermişlerdir. Bulgunun
bu şekilde elde edilmesi, ses eğitimi derslerinin kazanımları açısından öğrencilere faydalı
bilgiler sunduğu düşüncesini ilk bakışta akla getirebilmektedir. Fakat katılımcıların diğer
yarısının farklı yönelimlerle SE derslerinde yaptıkları ses tekniği gelişimi çalışmalarının
yetersiz olduğunu düşünmeleri ve yine bu konuda kararsız olmaları, dikkat çekici bir sonuç
olarak kendisini göstermektedir. Kararsız ve olumsuz yönde cevap vermiş olan katılımcıların;
SE ders saatlerinin yetersiz olduğunu düşünmelerinden, bireysel olarak ses kullanım
becerilerini yeterli oranda sunamadıklarını düşünmelerinden, toplu ses eğitimi derslerinde
bireysel olarak ses kullanım becerilerini yeterince geliştiremediklerini/geliştiremeyeceklerini
düşünmelerinden dolayı bu karara ulaşmış oldukları söylenebilir.
‘SE dersini SE öğretim elemanı ile birebir sürdürürsem/sürdürseydim, ses tekniğim daha iyi
gelişir/gelişirdi’ önermesine katılımcıların neredeyse tamamı ‘katılıyorum’ yönünde cevap
vermişlerdir. Bulgunun bu şekilde oluşmasında; tiyatro-oyunculuk bölümlerinde ses eğitiminin
çoğunlukla toplu biçimde gerçekleştirilmekte olmasının ve toplu biçimde yapılmakta olan SE
derslerinin katılımcıların bireysel ses kullanım becerilerini geliştirmede yetersiz kaldığını
düşünmelerinin etkili olduğu söylenebilir.
‘SE derslerinde çalıştığımız vokal repertuvarın farklı müzik türleri ve eserlerinden oluşması,
gelecekte sunabileceğimiz farklı oyun, konu ve karakterler açısından doğrudur’ önermesine
katılımcıların %92,9’u (n=39) katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Tiyatro-oyunculuk
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bölümlerinde eğitim almakta olan katılımcı öğrenciler, tarihsel, duygusal, fiziksel, dini, edebi
ve daha artırılabilecek birçok özellikle ilişkili olan oyunlardaki karakterleri canlandırmak üzere
rollerini sunmaktadırlar. Rollerini sunarken karakterlerin ve oyunun çeşitli özellikleri ile ilişkili
olarak ise farklı türden müzikleri vokal olarak seslendirebilmektedirler. Bu yeterliğe sahip
olmalarının katılımcılar tarafından olumlu bir yeterlik ve gereklilik olarak görülmesi ve önem
verilmiş olması sebebiyle bulgunun bu şekilde yüksek oranda oluşmuş olduğu söylenebilir.
‘Gelecekte görev alacağım sahne ve oyunlarda, canlı olarak şarkı söyleme performansı
göstermek zorunda olabileceğime inanıyorum’ önermesine katılımcıların büyük çoğunluğu
olan %92,9’ unun (n= 39) ‘katılıyorum’ yönünde cevap vermesi, oyunculuk-tiyatro sanatçılığı
ve vokal performans sunumu ilişkisinin bilinçli farkındalığı açısından önemlidir. Gelecekte
oyuncu-tiyatro sanatçısı olacak olan katılımcıların, mesleklerini bilinçli ve müzikal açıdan
birikimli olarak sunabilmelerinin gerekliliğine lisans eğitimlerinde farkına varmış olmalarının,
mesleki olarak işlerini ciddiye almalarından ve sanatsal açıdan olabildiğince iyi sunumlar
yapmak istemelerinden kaynaklandığı düşüncesini akla getirebilmektedir.
‘SE derslerimi başarı ile bitirsem dahi, sahnede canlı olarak şarkı söylemede yetersiz
kalabileceğimi düşünüyorum’ önermesine katılımcıların %38,1’i (n=16) katılmıyorum
yönünde cevap vermişken dikkat çekici bulgu olarak 13 katılımcının (%31) ‘kararsızım’
şeklinde cevap vermiş oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca yine 13 (%31) katılımcının da
katılmıyorum yönünde cevap verdiği tespit edilmiştir. Bu bulguda cevaplama eğilimlerinin
birbirlerine eşit olduğu görülebilmektedir. Fakat önermeye ‘katılan’ ve ‘kararsız’ olduğunu
düşünen katılımcı grubunun, katılmıyorum yönünde cevap veren gruba göre daha öncelikli
olarak incelenmesi gerektiği söylenebilir. Katılımcıların haftada sadece iki ders saati
sınırlılığında olan ve toplu olarak işlenmekte olan SE derslerinden dolayı seslerini doğru ve
teknik olarak beklenen biçimde kullanmada yetersiz kaldıklarını düşündükleri için veya bir
kısmının seslerini sahnede doğru kullanarak başarılı olabilme açısından güvensiz hissettikleri
için görüşlerini bu çeşitlilikte belirtmiş oldukları söylenebilir.
‘İleride bir SE öğretmeninden özel SE dersleri alacağım’ önermesine katılımcıların yarısından
fazlasının (%66,6; n= 28) ‘katılıyorum’ yönünde cevap verdikleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların yarısından biraz fazlasının SE derslerinin haftalık ders programındaki ders
saatini yetersiz bularak vokal kullanım becerilerinin yeterince gelişemediğini düşünmeleri, SE
çalışmalarının belirli bir süre sınırlılığında değil belirli aralıklarla devamlı olarak yapılması
gerektiğini düşünmeleri, SE çalışmalarını toplu olarak değil öğretmen ile birebir olarak devam
ettirilmesi gerektiğini düşünmeleri nedeniyle bu şekilde cevap vermiş oldukları söylenebilir.
‘SE derslerinde edindiğim ses tekniği bilgilerim ile gelecek meslek hayatımda müzikallerde de
görevler alabilirim’ önermesine katılımcıların % 64,3’ ünün (n=27) diğer cevap yönelimlerine
göre daha yoğun olarak ‘katılıyorum’ görüşünde oldukları belirlenmiştir. Dikkatle bakıldığında
katılımcıların yarısından biraz fazlasının bu görüşü destekleyen eğilimde oldukları fark
edilebilmektedir. Önermeye katılmıyorum ve kararsızım eğiliminde cevap vermiş olan
katılımcılara yönelik olarak: katılımcıların vokal, tiyatral, edebi, sanatsal, estetik devinimlere
uygun (dans vb) olan müzikal sunumlarda bulunmaya ilişkin yeterliklerinin olmadığını
düşünmeleri, bu tür sunumlarda kendilerini yeterlik açısından güvensiz hissetmeleri, lisans
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eğitimleri sırasında müzikallerde görevler alabilmeye ilişkin yeterli uygulamalı pratiklere ve
teorik bilgi desteğine sahip olamadıklarını düşünmelerinden dolayı bu görüşte oldukları
söylenebilir.
‘İlerde rol alacağım bir oyunda, sahnede canlı olarak vokal müzik eserleri seslendirme
görevimin olma ihtimali beni telaşlandırıyor’ önermesine katılımcıların %50’si (n=21)
‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ yönünde cevap vermişlerdir. %35,7’si ise (n=15)
katılmıyorum yönünde cevap vermişlerdir. ‘Katılmıyorum’ diyen gruba ilişkin bulgunun bu
şekilde edilmesinde katılımcıların; SE dersinde edindikleri ses kullanım bilgileri ve
uygulamalarının eksikliğinin, katılımcıların sahnede vokal performans sunma deneyimlerinin
yetersizliğinden kaynaklanabilecek performans kaygılarının, bireysel olarak kendi ses
kullanma kabiliyetlerine olan düşük güvenin, topluluk önünde vokal eserler seslendirme
sırasında kendilerinde oluşabilecek olan utanma-çekinme duygularının etkili olmuş olduğu
söylenebilir.
‘SE derslerinin haftalık ders programı içindeki sayısı yeterlidir’ önermesine ilişkin
katılımcıların 30’u (% 71,5) ‘katılmıyorum’ yönünde cevap vermişlerdir. SE derslerinin toplu
biçimde yapılıyor olmasından dolayı katılımcıların (ve öğretim elemanlarının da) bireysel vokal
gelişimlerindeki hatalı-doğru kullanımlarını fark etmede yetersiz kalıyor olmaları, haftada
sadece iki ders saatlik sürede SE çalışmaları yapıyor olmaları, dört yıllık lisans eğitimleri
sürecinde sadece iki dönem süresinde ses eğitimi çalışmaları yapıyor olmalarının, katılımcıların
bu cevabı vermiş olmasında etkili olduğu söylenebilir.
‘SE derslerimizde kullanabileceğimiz bize uygun metotların yazılması gereklidir’ önermesine
ilişkin katılımcıların %73,8’ i (n=31) ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ yönünde cevap
vermişlerdir. Katılımcıların SE derslerinde kullanabilmeleri için tiyatro-oyunculuk alanına özel
olarak hazırlanmış bir ses eğitimi metodu olmamasından ve SE derslerinde düzenli olarak takip
edip teorik bilgiler de alabilecekleri kitaplarının olmamasından dolayı bu cevabı vermiş
oldukları söylenebilir.
‘Tiyatro sanatçılarının ve oyuncuların, vokal müzik eserlerini sahnede seslendirmesini doğru
bulmuyorum’ önermesine katılımcıların % 92,9’u ‘katılmıyorum’ yönünde cevap vermişlerdir.
Bu bulgu ile, tiyatro-oyunculuk bölümlerinde eğitim almakta olan katılımcı öğrencilerin; eğitim
aldıkları sanat alanı içinde olan müzik ve vokal performanslar sanatını ve gerekliliklerini de
dikkate aldıkları, sanat eğitimini sadece kendi alanları ile sınırlamayıp genişleterek gerekli
durumlarda vokal sunumlar yapabilme görevlerini kabul ettikleri, kendi sanat alanlarını yakın
sanat dallarının katkıları ile daha da güzelleştirerek sunabilme de girişimci ve açık zihniyette
oldukları çıkarımlarına ulaşılabilir.
‘SE derslerinde edindiğim kazanımlarım etkili konuşma yeteneğime olumlu katkılar
sağlamaktadır’ önermesine ilişkin katılımcıların büyük çoğunluğu olan %88,1’ i (n=37),
‘katılıyorum’ yönünde cevap vermişlerdir. Rol yapabilme ve etkili konuşabilme
performanslarının tiyatro ve oyunculuk eğitiminde önemli olan iki yeterlik alanı olduğu
söylenebilir. Tiyatro-oyunculuk alanlarında verilmekte olan konuşma derslerinde konuşma
sanatının detaylı çalışmaları yapılmaktadır. SE derslerinde de özellikle “artikülasyon”
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çalışmaları sırasında öğrencilerin güzel konuşmalarına faydalar sunabilecek çeşitli çalışmalar
yapılmakta ve bu çalışmalara sözlü-müzikli vokal eserlerle devam edilmektedir. SE derslerinde
edindikleri bilgilerin ve pratiklerin, kendi alanlarında önemli olan konuşma-hitabet
yeterliklerine olumlu katkılar sağladığını düşünmeleri ve bu derslerden edindikleri
kazanımların bu iki dersin ortak-işlevsel açıdan olumlu anlamda birbirlerini desteklediğinin
farkında olmaları yüzünden bulgunun bu şekilde ortaya çıkmış olduğu söylenebilir.
5.ÖNERİLER
Engellenmemiş, bedende serbest bırakılmış ses, doğal sestir. Oyuncular ancak özgürleştirilmiş
sesleri ile farklı karakterleri ifade edebilirler. Tiyatroda metinlerin anlamını iyi ifade edebilmek
için oyuncularda ilk olarak ihtiyaç duyulan nitelik, kulağa hoş duyulan ve güzel bir sestir
(Suner, 2004:4). Alana ilişkin bu önemli düşünceler sonrası müzikal açıdan ses-vokal
gelişimine ve araştırmaya ilişkin aşağıda öneriler sunulmuştur.
Katılımcıların yarısının SE derslerindeki ses tekniği gelişimlerini yetersiz bulmalarından dolayı
SE derslerinin haftalık ders saati sayısının artırılması ve iki eğitim döneminden daha fazla
sayıda derslerin sürdürülmesinin;
SE derslerinin toplu biçimde sürdürülmesini uygun bulmakta olan fakülte ve yüksekokulların,
haftalık ders saatini en az 4 saat olarak güncellemesinin veya seçmeli nitelikte artı 2 saatlik ders
seçimi imkanı verilmesinin, SE derslerinin bireysel yapılması planlanırsa bir ders saatinde bir
veya iki öğrenci ile SE çalışması yapılmasının;
Tiyatro-oyunculuk bölümlerinde verilmekte olan SE derslerinde, öğrencilerin vokal
tekniklerinin gelişimi ve sesin doğru kullanımının sağlanmasında yararlanılmakta olan
repertuvarın, ses eğitimi öğretim elemanı tarafından olabildiğinde geniş müzik kültürel ve
müzik türü yelpazesinde seçilmesi ve uygulanmasının;
Tiyatro-oyunculuk bölümlerinde verilmekte olan SE dersleri sırasında öğrencilere teorik ve
uygulamalı bilgilerin verilmesi sırasında, aynı zamanda onların gelecek mesleki süreçlerinde
karşılaşacakları vokal performanslar gösterme ve hatta müzikallerde oyuncu olabilme
ihtimallerinin önemi üzerinde durulmasının, onları motivasyon açısından destekleyici öneriler
ve fikirler sunulmasının;
Tiyatro-oyunculuk bölümleri tarafından hazırlanarak sunulan oyunların içinde, oyuncuların
hem bireysel hem de toplu biçimde söyleyebilecekleri vokal eserlerin yerleştirilmesinin, hatta
bu eserlerin alanda çalışmakta olan SE öğretim elemanları tarafından düzenli biçimde
toparlanarak metotlaştırılmasının, bu sayede bu alanda meslek sahibi olacak olan katılımcıların
mesleklerine başladıklarında görev alabilecekleri sahnelerde, bireysel vokal eserleri
seslendirebilme başarılarının daha iyi olmasının ve performans kaygısının bu deneyimlerle
çözümlenmiş olmasının;
Tiyatro-oyunculuk bölümlerinde eğitim alarak bu alanı kendisine meslek edinecek veya bu
alanlarda uzmanlaşacak bireyler için sürdürülmesi gereken SE, diğer alanlarda verilmekte olan
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SE çalışmalarından amaç, kazanım, hedef ve eğitim programı açısından farklı olduğundan,
lisans eğitimlerini bitirip SE alanında çalışmalarını sürdürmek isteyen bireyler için SE dersleri
verebilecek yeterlikte, akademik/mesleki birikimle öğretmenlik yapabilecek eğitimcilerin var
olmasının veya bu alanlarda uzmanlaşmaların teşvik edilmesinin, üniversitelerdeki ilgili
bölümlerde bu alanlara yönelik uzman akademisyenlerin istihdam edilmesinin;
Tiyatro-oyunculuk bölümlerinde verilen SE derslerinin bir uygulama çalışması olarak ve
öğrencilerin sahnede vokal eserler seslendirme kaygılarını daha aza indirmek amacıyla eğitim
öğretim dönemi sonlarında vokal eserler sunabilecekleri konser ve dinleti gibi etkinliklerin
düzenlenmesinin, tiyatro-oyunculuk bölümü öğrencilerinin SE gelişimlerine ve seslerini daha
verimli başarılı kullanmalarında onlara olumlu etkiler sağlayabileceği düşünülmektedir.
Ülkemizde gerçekleştirilen sahne sanatları sunumları incelendiğinde, müzikallerin diğer sahne
sunumlarına göre daha az sunulduğu görülebilmektedir. Bu eksikliğin birçok teknik ve maddi
desteklerin yetersizliği yüzünden mevcut olduğu söylenebilir. Müzikallerin sanatsal içeriği
incelendiğinde ise, tiyatro-oyunculuk, hikaye-metin-edebiyat, solo ve toplu vokal
performanslar gibi ana ögelerin birleşimi olduğu görülebilir. Müzikallerin sanatsal açıdan etkili
sunumlarının gerçekleştirilebilmesi için en önemli ögenin, yukarıda anlatılmış olan yeterliklere
sahip olan sanatçılar ve sanatçıların yetiştirilmesi olduğu söylenebilir. Bu açıdan tiyatrooyunculuk eğitimi verilen fakülte ve konservatuvarlarda müzikaller ve ilgili sahne sanatları
türlerinin teorik bilgileri sunumları ve bu tür sunumların performanslarını çalıştıran derslerin
ve hatta daha da profesyonelleşerek bölümlerin açılmasının, ülkemizin ve sanatsal evrenin
ihtiyaç duyduğu bu eksikliğin daha etkili biçimde karşılanmasına imkanlar sunabileceği
düşünülmektedir.
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ÖZET
Varoluşu anlamlandırmanın temel yollarından biri olan sanata dair yapılan yorumların birçoğu
onun bir ifade biçimi olduğu fikrine yakınlaşmaktadır. İnsanoğlu kendi yetilerinin farkına
vardığı anda benliğini, evreni, yaşamı, mekânı, zamanı anlamlandırmaya çalışmıştır. İnsanı
sanata ve tasarıma güdümleyen sebepler düşünüldüğünde bu yaratılar; boşluk kavramıyla
yakından ilişkilidir ve imgelem gücüne dayanarak ortaya koyulan göstergeler olarak
tanımlanabilir. Boşluğa olan duyarlılıkla harekete geçen insan zihninin, sanatın tinsel yönüne
vurgu yaparak; dünya üzerinde var olduğunu vurgulayabilmek ve tekinsizlik hissini bertaraf
edebilmek amacıyla geliştirdiği tasarım dallarından birinin mimari olduğu söylenebilir. Boşluk
içerisinde sınırlandırılmış alan olarak tanımlanabilen mekân kavramı mimarinin temeli olarak
görülmektedir. Mekânın salt olarak bir yapıyı ifade etmekten daha farklı bir kavramsal boyuta
ulaşması “mekân”ın “yer”e dönüşme süreci olarak ifade edilebilir. ‘Genius loci’ kavramını da
vurgulayan bu sürecin mekân algısı ile ilgili olduğu bilinmektedir. Mekân algısının oluşumunda
en etkili donatı elamanı olarak nitelendirebileceğimiz iç mekân tekstillerinin mekâna ait unsur
olarak anlam kazanması ve bunların mekândan bağımsız materyalin kendi söylemi haline
gelmesi tekstil sanatında sıkça gösterilir. Çalışma, sanatsal ifadenin kurgulanmasında iç mekân
tekstillerinin kendisini gösteren farklı tekniklerle ve yaratılan anlamlarla; barınma, aidiyet,
güven, huzur ve kimlik gibi başlıca güçlü kavramlar olmak üzere kişisel mekânın niteliklerini
tanımlayan ‘ev olgusu’ nun gözlemlenmesi odağında bir güncel sanat araştırmasıdır.
Çalışmanın amacı tekstil ve mekân ilişkisi kapsamında aidiyet duygusunun mekân algısı
üzerinden incelenmesi ve iç mekân tekstillerinin günümüz sanatında kendine has söyleminin
eserler üzerinden ortaya koyulmasıdır. Araştırma kapsamında sekiz adet eser ele alınmıştır. İlk
olarak mekânda yer alan tekstillerin 14.yy’da beliren sanatsallaşma serüveni ile başlayan
örneklere, modern sanattaki yorumlar ile devam edilmiştir. Sanatta moderniteyle ilgili
çalışmaların yoğunlaştığı 1960’lı yıllar ve 2010 sonrası arasında sergilenmiş eserler, modern
sanattan günümüz sanatına evrilen örneklere de yer verilerek sanatçıların ev ve mekân algısı
yorumları üzerinde durulmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Tekstil sanatı, iç mekân tekstilleri, güncel sanat, mekân algısı, ev imgesi
GİRİŞ
Benliğini, evreni, yaşamı, mekânı, zamanı anlamlandırmaya çalışan insanoğlu boşluğa olan
duyarlılıkla harekete geçerek kendini ifade etmek üzere birtakım tasarımlar geliştirmiştir.
Boşluk içerisinde sınırlandırarak kişiselleştirdiği alan ile doğrudan ilişki kuran özne, kendi
karakteri ile mekânını kurgularken ona biricik ifadeler kazandırır. Bu ifadeleri öznenin
kurguladığı en öznel mekân olan ‘ev ‘imgesi üzerinden incelemenin etkili olduğu
düşünülmektedir. Kavramsal ve metaforik açıdan incelendiğinde ev imgesi sadece yapısal
olarak insanı kuşatan salt alan olarak betimlenemez. Ev’i donatan tekstiller, mekâna karakterini
kazandırarak özneyi niteleyen mekân kurguları olarak birçok güncel sanat eserinde
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, mekân algısı ve ev imgesinin ortak psikolojik
çıktılarının sanatta yer alış biçimleri ve bu sanat ifadelerinin oluşumuna tekstillerin katkısı
incelenmek istenirken; 1960-2017 yılları arasında tekstili araç edinen sanatçıların modern
sanattan güncel sanata uzanan seçkisi sunulmuştur.
1. MEKÂN KAVRAMI
İlk zamanlardan beri korunma ve barınma amacı ile bulunduğu çevreyi gereksinimleri
doğrultusunda şekillendirmeye başlayan özne; tekinsizlik hissini bertaraf edebilmek ve dünya
üzerinde var olduğunu vurgulayabilmek için boşluk içerisinde kendi alanlarını yaratmak üzere
harekete geçmiştir. Boşluk kavramı; oyuk, çukur, kapanmamış yer, boş olan yer, kesinti,
eksiklik, yoksunluk duygusu, boş olma durumu ifadesiyle tanımlanır (Boşluk, t.y.) “İnsanı
çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk,
boşun” ise mekânı nitelemektedir. (Hasol, 2005, s.313). Schulz insanoğlunun çeşitli kaygılarla
ürettiği mimari mekânı; bireyin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılayan
bir uzay parçası, bir boşluk olarak tanımlamaktadır (Schulz, 1971). Bruno Zevi ise ’Gerçekte
mekân, içinde yaşanan ve hareket edilen, bu elemanlarla çerçevelenen, belirlenen boşluktur’
ifadesi ile mekânın, içinde geçen yaşamsal faaliyetlerin ve deneyimlerin çerçevesinde
oluştuğunu ifade etmiştir. (Zevi, 1993).
Mekânın içerisinde geçirilen deneyim ve faaliyetlerle algılandığı birçok kaynakta geçmektedir.
Algılamayla birlikte herhangi mekânın karakteristik özelliklerini belleğimize depolarız.
Öznenin hisleri ile iletişime geçen mekân kurgularının güçlü etkisi, mekân içerisinde
konumlanan nesnelerin bulundukları mekân ile ilişkisine dayanmaktadır. Mekânı deneyimleyen
kişide uyanan algılar mekânın kişinin belleği ile kurduğu bağ ile alakalı olarak
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değerlendirilebilir. Mekânlar öznesini kuşatan fiziksel özelliklerinin yanında deneyimlere,
anılara ve tüm yaşanmışlıklara tanıklık etmiş olmasıyla da bellekle yakın ilişki içerisindedir.
Kişi yaşadığı mekâna ve mekân içinde bulunan tüm objelere anılarını aktarır ve onlara sembolik
anlamlar yükler. Mekânda geçen yaşamı boyunca yaşadığı tüm deneyimler zaman ile bir arada
o mekânın belleğini oluşturmaktadır. Bireylerin belleğinin oluşmasında mekânın önemini
birçok kaynakta altı çizilmektedir. Mekânı deneyimleyen insan mekânda var olan imgelerin
algısal yorumlanması üzerine Henri Bergson, insan belleğinin günlük yaşantıda hiçbir ayrıntı
kaçırmadan her şeyi imge-anılar biçiminde sırayla kaydettiğini ifade eder. Bergson ‘a göre;
ayırt edilmeden zihinde toplananlar geçmişe dair herhangi bir imgeye gidilmek istendiğinde bu
algı kullanılır (Bergson, 2007, s.61) Henri Lefebvre ‘Mekânın Üretimi ‘metninde; ‘algılanan,
tasarlanan ve yaşanan mekân’ ifadeleri ile mekânı kavramlaştırır (Lefebvre, 2014).
2. MEKÂN ALGISI VE TEKSİLLER
Duyu organlarıyla iletişime geçen mekânın, geçmişi niteleyen sahneleriyle bellek arasında
kurduğu bağ ile mekânsal algılar oluşturmaktadır. Mekândaki deneyimler, göstergelerle
birleştiğinde zihinde ‘mekânsal bellek’ oluşturulur. Dolayısıyla ‘mekânsal bellek’, bireylerin o
mekânlara ilişkin duygusal ve anlamsal deneyimleri sonucunda oluşmaktadır (Nora ve Özcan,
2016, s.426). Sadece görme duyularımızla değil birçok yoldan algılarımızı açan mekân Bruno
Zevi’ye göre mekân bizi etkiler ve zihnimize egemen olmaktadır. (Zevi, 1993). Mekânı
bütünsel olarak oluşturan biçim, doku, renk gibi bileşenleri görsel, işitsel ve dokunsal algılarla
da mekânı anlamlandırırız.
Tasarımcı veya sanatçılar tarafından tasarlanarak birçok bileşen ve donatılarla oluşturulan;
insanın diğer bireylerle iletişime geçtiği, deneyim ve anılarını aktardığı iç mekânlar öznel
karakteriyle ön plana çıkmaktadır. Birey kendi özel alanını kişisel kültürel ve estetik değerleri
bağlamında seçtiği donatılarla öznelleştirir. İç mekânın yapısal olarak şekillenmesini sağlayan
bileşenleri destekleyen iç mekân donatıları oldukça geniş bir çerçevede incelenir. Mobilya,
beyaz eşya, aksesuar gibi mekânda konumlanan objelerin arasında, mekânın karakterini
oluşturan ve mekân algısını en çok etkileyen donatıların iç mekân tekstilleri olduğu birçok
kaynakta geçmektedir. Doku ve desen tasarımlarının çeşitliliği, geniş renk skalası, fiziksel
olarak mekânda ısı, ışık ve ses gibi gereksinimlerin karşılanması amacıyla önem arz eden iç
mekân tekstilleri perde, koltuk döşemeleri, halı gibi dekoratif ve işlevsel objeleri ifade
etmektedir. Kişisel estetik beğeniler ile seçilen donatılarla tasarlanan mekân sahibini yansıtan,
mekânda bulunan bireylerle iletişime geçen yaşayan bir ifade kazanır. “Bireyler ve
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gereksinimlerinin özelliklerine göre tasarlanan donatılar, mekânın atmosferine ve karakterine
uygun biçim, renk, doku ile üretilmelidir. Donatıları bu kadar özel kılan ise, iç mekânda bulunan
bireyin her ne biçimde olursa olsun, donatılar ile görsel ve tensel iletişim içinde olmasıdır.
“Mekânın Ruhu” olarak ifade edilen ‘Genius Loci’ kavramı donatıların mekâna kazandırdığı
karakteri anlatmaktadır (Kaptan,2001). Mekân ‘bir yeri oluşturan elemanların üç boyutlu
organizasyonu’nu tanımlarken, karakter o yerin ‘atmosfer’ idir (Kaymaz Koca, 2005, s.13).
1960 yıl yıllarda Norberg-Schulz’un önerdiği Genius Loci kavramı ile ‘yerin ruhu’
olabileceğini, aidiyet hissini uyandırmak üzere kişiselleştiğini ifade etmek istenmiştir.
(Schulz,1971). Mekânı yere dönüştüren etkenlerin, mekânda yaşayan insan ve mekânda
geçirdiği zaman boyunca edindiği algılamaları oluşturduğu söylenebilir. Bireyin mekân ile
girdiği bu iletişim mimari, yapısal, psikolojik ve algısal açıdan değerlendirmeyi gerektirir.
İç mekân tekstillerin yapısal ve kavramsal özellikleri mekânın ruhunun oluşumunda o atmosferi
detaylandıran önemli bir donatı elemanıdır. Kimi zaman elverişli yüzey tasarımları gereği
ergonomik açıdan kimi zaman da mekânda bulunan donatıların çok çeşitli malzemeleri
arasındaki mekanik geçişleri dengeleyen rolleri gereği etken rol oynayan iç mekân tekstilleri
hem estetik açıdan hem de psikolojik açıdan önem arz etmektedir. İnsanın doğduğu an tekstille
kurduğu dokunsal bağ ölümüne kadar her an devam etmektedir. Görsel algılama ve dokunsal
algılama ile bellek ile iletişime geçen tekstillerin insanlık tarihi boyunca yüklendiği anlam
nesneye kavramsal bir ifade katmaktadır. Farklı toplumlar ve geliştirdikleri kültürler için
bambaşka anlamlar ifade eden tekstiller nesiller boyunca kültür aktarımı yapmak adına oldukça
etkilidir. Tekstillerin epizodik bellek olarak bilinen anısal bellek ile girdiği etkileşimler ve
mekân algısını destekleyici unsur olmasının kanıtı olarak görülebilir. (Senemoğlu, 2007, s.278)
Mekâna ruhunu veren mekânı kişinin kendine ait hissettiği yer özelliği kazandıran iç mekân
donatı olarak ifade ettiğimiz iç mekân tekstilleri de epizodik bellekle arasındaki bağ yardımıyla
aidiyet duygusunun oluşmasında etken görülmektedir.

3. GÜNCEL SANATTA TEKSTİLLER VE EV İMGESİ
Ev imgesi yapısal olarak mimarinin alanı gibi düşünülse de mekân ve özne ilişkisi bağlamında
disiplinlerarası birçok kavramsal ve sanatsal çalışmaya konu edilmiştir. İlk zamanlarda
barınma, korunma gibi ihtiyaçlar odağında kurgulanan fakat insanlık tarihi boyunca biçimsel
ve kavramsal olarak devinim gösteren ‘ev ‘kavramı; bugün birden çok tanımla nitelenmektedir.
Özneyi yapısal olarak kuşatan ve belirli sınırlarla ifade edilen bu kavram; konut, hane gibi
mimari ifadeleri betimlerken bir yandan da aile, soy, nesil gibi kavramları da kapsadığı birçok
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kaynakta geçmektedir. Psikolojik ve felsefi açıdan incelendiğinde salt yapısal bir kavram
olmaktan çıkardığımız ev olgusu tanımlanması zor olan sanat ifadesi ile ortak birçok yönü
bulunmaktadır.
Evle özdeşleşen kavramların başında aidiyet hissi gelmektedir. Ev öznenin aidiyet bağlarını
kurduğu, kavradığı ve sürdürdüğü bir deneyim mekânıdır. Çevremizde var olan insanlarla
aramızda kurulan ilk aidiyet bağı deneyimini ev mekânında yaşarız. Bu hissiyatın kaybını
yaşadığımızda o ilk mekânı belleğimizde ararız. Dolayısyla ev olgusu aidiyet kavramını
barınma, aidiyet, güven, huzur ve kimlik gibi başlıca güçlü kavramları öğrenmemizi ve
deneyimlememizi sağlarken; yurt, aile, dünya gibi başka kavramlarla metaforik ilişki
kurmaktadır. Deneyim mekânı olarak ifade edilen ev öznenin kişisel müzesi gibi belleği
tarafından tarihsel ve toplumsal kimliğinin bileşenleri ile şekillenmektedir. Özne mekânı belirli
kaygılar dahilinde yapısal olarak donatmakla kalmaz kavramsal anlamlar da yükler. ‘Mekân
asla boş değildir; daima bir anlamı vardır. Evin maddi yapısı da insana salt fiziksel bir barınma
mekânı sağlamaz. Evin maddi yapısı insan için sembolik anlamlar taşır, üretir ve örgütler’
ifadesinde Sosyolog Henri Lefebvre bu fikri desteklemiştir. (Lefebvre, 2015, s.173)
Güncel sanatta kavramsallaşan ev imgesi örneklerinde karşımıza ilişkisel mekân ile kurulan
bağ çıkmaktadır. Öznenin mekânı algılarken belleği ile kurduğu ilişki sonrası gözlemlenen
psikolojik çıktıların konu olduğu eserlerde en çok aidiyet hissinin ön plana çıktığı
gözlemlenmektedir. Aidiyet hissini mekân, özne ve bellek üçgeninde ön plana en etkili şekilde
çıkaran donatılar olarak ifade edebileceğimiz tekstillerin güncel örneklere geçmeden önce;
mekânda yer alan tekstil ürünlerinin sanatsallaşma serüveninin başladığı yorumlar olarak
bilinen duvar halılarına kısaca değinmek gerekmektedir. Sonrasında 20.yy da tekstil sanatı
örneklerinin gelişimine değinerek, bu örneklerin güncel sanatta enstalasyon formunda aktarımı
üzerinde durulması planlanmaktadır. Kültür aktarımı açısından da oldukça önemli bulunan
duvar halıları ‘tapestry’ olarak adlandırılmaktadır. ‘Tekstil sanatı ile ortak malzeme, araç ve
ifade dili kullanan tapestryler, duvar resminin bütün niteliklerini içeren, duvarla birlikte
yaşayan, fresko, mozaik gibi en eski duvar resmi tekniklerindendir” (Arıgil, 1999, s. 66). Duvar
resmine rakip olan ‘tapestery’lerin geçmişi ilk çağlara kadar uzanan bir dokuma türüdür.
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Görsel:1 ‘Apocalypse d’Angers silsilesi’ isimli tapestry örneği, 14.yy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_z_Angers

İlk ‘tapestry’ örneklerinin 11 ve 12. yüzyıllara ait olduğu ve14.. Yüzyılda gelişmeye başladığı
birçok kaynakta geçmektedir. Sadece dekoratif bir unsur olmayıp barınma ve korunma
amacıyla da çadır, perde, çatı gibi mekân yaratan tekstiller gibi tarihte birçok savaş ve seferlerde
kullanıldığı bilinmektedir. 14. Yüzyılda Paris’te, ünlü ‘tapestry’ ustası Nicolas Bataille
atölyesinde dokutulmuş “Apocalypse d’Angers” silsilesi (Görsel 1) önemli bir ’tapestry’
örneğidir. ‘(Harris, 1999 s.188). Bu dönemde sipariş ile tasarlatılan ‘tapestry’ üretimlerinin
artması bu tekniğe olan ilgiyi artırmış ve sanat yorumu olarak anılmasına katkı sağlamıştır.
İlerleyen zamanla ünlü ressamların eserlerinin duvar halısı olarak dokunmaya başlanmış
tasarımların gittikçe canvas tablo görüntüsü kazanarak sanatsal karakterini artırdığı
düşünülmektedir. 17 ve 8 inci yüzyıllarda da etkisi süren ‘tapestry’ geleneğinin 19. yüzyılda
önemini kaybettiği gözlemlenmektedir. (Saviçkaya, 1995 s.11). 20. yüzyılda yeniden ön plana
çıkan tapestry dokumaları yalın bir ifade kazanarak mekâna göre tasarlanmaya başlamıştır.
(Kiseleva, 1995). 20. yüzyılda yeniden ön plana çıkan tapestry dokumaları Fransız ressamı Jean
Lurçat’ın yalın biçim ile renk arasındaki uyum ile kurguladığı yapıtı yeni bir ifade tarzı ile
modern tapestry sanatı özgün bir sanat yorumu olarak nitelendirildiği söylenebilir . İlerleyen
süreçte de giderek sanatsal karakteri gelişerek nitelikli örneklerine rastlanmaya başlamıştır.
Modernitenin içerisinde olduğu yeni arayışlar, geçmişe, kültüre ve geleneğe mesafeli hale
gelinmesine sebep olmuştur. 1960’ larda yaşanan değişimlerle sanatçının mekân kavramını
sorgulamaya başlaması ardından bu kavramın nitelediği bellek, algı ve aidiyet gibi kavramların
da sanat çevrelerince düşünülmeye başlanması fikrini doğurmuştur. Yaşamımızı geçirdiğimiz
mekânla aramızdaki bağı kurmamamızda gerek doku zenginlikleri, gerek antropolojik rolleri
ve en önemlisi de belleğimizle olan bağı tekstili sadece işlevsel ve görsel olmaktan çıkararak
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kimliğimizi yansıtan ve aidiyeti hissetmemizi sağlayan kavramsal yapısı ile de diğer
malzemelerde ayrılmaktadır. Bu kavramların oluşumunda önemli rolü olan iç mekân tekstilleri
bu dönemde de gündeme gelerek birçok sanatçının dili olmaya devam etmiştir.

Görsel 2: Le Corbusier Nomadic Mural adlı eseri,1960

https://louizeharries.wordpress.com/2013/02/21/nomadic-murals

Mimari öğe olarak ifade ettiği duvar halılarının sanatsal karakterlerini öne çıkaran mimar Le
Corbusier iç mekânda kurgulanan tekstil eser tasarlayan sanatçılara örnek verilebilir. Mekânda
bileşenler arasındaki dengeyi sağlayabilmek amacı ile duvar halılarını tercih eden Corbusier;
bu eserlerin tüm kurgusu üzerinde kendisinin çalıştığı bilinmektedir. Göçebe duvar’ (nomadic
mural) ismi ile bilinen eseri (Görel 2) ile ilgili; ‘Bizler modern göçebeleriz. Çağımızın sürekli
yer değiştiren insanları gittikleri yeni mekânlara duvara çakılı kalan dekor elemanlarını
götüremiyorlar. Hâlbuki duvar halısını rulo yapıp kolunun altına alarak istenen yere
taşıyabilirler. Bu nedenle duvar halısı bir anlamda göçebe duvardır’’ ifadesini kullanmıştır
(Corbusier, 2011). Corbusier göç ve bunun insanda eksik bıraktığı aidiyet hissini tekstil eserine
yükler ve bu anlam duvar halısının fonksiyonelliğinin önüne geçerek çalışmayı
kavramsallaştırır.
Sanatçıların öznel ifade biçimleri ile çeşitlenen tekstil eserler başlangıçta resim sanatı gibi iki
boyutlu bir yapıda ilerlerken zamanla heykel gibi çok yüzeyli formlara bürünmüştür Zamanla
esneyen geleneksel heykel sanatının kalıpları enstalasyonları geliştirerek ev imgesinin sanatta
sıklıkla gözlemlenmesine ön ayak olmuştur. Evin yapısal, kavramsal, ideolojik karakteri sanat
yorumlarında kendini açıkça hissetirse de kimi zaman evi niteleyen gündelik nesneler de sanat
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçılar ev kavramını betimlerken, öznenin belleği ile
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tıpkı ev gibi bire bir ilişki kuran tekstiller ile eserlerini kurgulayarak tekstilin antropolojik,
kültürel ve kavramsal karakterinden yararlanmaktadır.

Görsel 3: Nil Yalter’in “Toprak Ev” isimli enstalasyonu, 1973
https://awarewomenartists.com/en/artiste/nil-yalter/
Paris Modern Sanat Müzesindeki ilk kişisel sergisini 1973’te açan Nil Yalter “Toprak Ev”
isimli enstalasyonu (Görsel 3) orada sergilemiştir. Göç olgusu üzerine çalışan sanatçı aidiyet
hissi ve güvenli alan arayışını keçe ile kaplayarak kurguladığı yörük çadırı ile yansıtmayı
amaçlamıştır. Bir yandan feminist bir kaygı ile de eserlerini şekillendiren Yalter, kadının ait
olduğu mekân olarak evin ön plana çıkarılması üzerine yaptığı eleştiri bağlamında kadın ve
çadır öğeleri arasında bir ilişki kurmuştur. Enstalasyonunda izleyiciye geçirmek istediği duygu
ve fikirleri hem kültürel hem kavramsal anlama sahip keçe dokusu ile vermeyi tercih etmiştir.
Mekân oluşturan tekstil kategorisinde değerlendirebileceğimiz eser, kadın figürünü mekân
kavramı ile kurduğu ilişki doğrultusunda sorgulamaktadır. Geleneksel Anadolu kültüründe
kadına yüklenen anlam, kadına atfedilen mekân ve bu mekânı öznelleştiren tekstil yüzeyi
çalışmanın kavramsal kurgusunu etkili bir biçimde yansıtmaktadır.

Görsel 4 : Louis Bourgeois’nın ‘Red Room’isimli enstalasyonu, 1994

https://www.artsy.net/artwork/louise-bourgeois-red-room-parents-detail
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Louis Bourgeois ev kurgusu üzerinden yarattığı enstalasyonda bellek, mekân ilişkisini
yansıtmayı amaçlamıştır. (Görsel 4) Çocukluğundan hatırladığı mekânları evi oluşturan
donatılar ile yeniden tasarladığı çalışmalarına hâkim olan renkler, kurguda yer alan nesnelerin
düzeni sanatçının çocukluk yıllarında ev kavramı ile kurduğu negatif ilişkiyi yansıtmaktadır.
Mekanları kişiselleştirirken erken dönemlere yaşadığı travmaları dışa vurabilmek adına
tekstilleri kullanarak korku, kaygı gibi tekinsiz anlamları nesneler üzerine yüklediği düşüncesi
sanatçının söylemlerinde mevcuttur.

Görsel 5: Carlie Trosclair’in ‘Cascade’ isimli enstalasyonu,2010
https://carlietrosclair.com/artwork/1739017-cascade.html

Enstalasyon sanatçısı Carlie Trosclair kullandığı mat pastel tonlardaki kumaşlar duvarlar ve
diğer mekân bileşenleri arasında yaptığı drapeler ile mekanları yeniden şekillendirdiğini ifade
etmektedir. (Görsel 5) Varolan mekânların içerisine giren kişiyle ve bedeniyle bağ kurabilmesi
düşüncesini tekstil malzeme ile yaptığı geçişlerle yorumlamaktadır. Mekân -insan ilişkisini salt
mimari malzeme ve öğelerle ifade etmeyi yeterli bulmayan Trosclair iç mekânda perde
tasarlamak için kullanılan kumaşları tercih etmiştir.
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Görsel 6: Rudolf Stingel’in ‘Magic Carpet Ride’isimli enstaasyonu
Venedik Bienali’nde Palazzo Grassi’, 2013
https://www.designboom.com/art/rudolf-stingel-covers-palazzo-grassis-interior-in-carpet-10-02-2013/

İtalyan sanatçı Rudolf Stingel 2013 yılında Venedik Bienali’nde Palazzo Grassi’ binası için
özel olarak tasarladığı halı-kilimi içeren enstalasyonu (Görsel 4) mekân ve tekstiller arasındaki
ilişki bağlamında önemli bulunmaktadır. Batı sanatının Rönesans’ta başlayan Doğu kültürü
merakını İtalyan mimarisinin etkisinde olan bu mekânda vurgulamak isteyen sanatçı mekân
algısını ön plana çıkarmaktadır. Mekânda gezinen izleyiciler duvarları kaplı olduğu halılar
üzerine asılan tablo ve fotoğrafları izlerken edindiği deneyim düşünüldüğünde; mekâna
oryantalist ruh kata halıların etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. Ev hissiyatını kültürel bir
donatı olan geleneksel halılar ile yansıtmak eser in biricikliğine katkı sağlamıştır.

Görsel 7 : Agatha Olek ‘Crochet Room ve ‘Pink Crochet’isimli eserleri, 2016
https://inhabitat.com/artist-covers-two-houses-in-bright-pink-crochet-

Evi hem dış yapısı boyunca hem de iç mekân detaylarında tığ örgüsü ile yaptığı devasa yüze
çalışması (Görsel 7) le kaplayan Agata Olek aidiyet kavramına ev ve evi betimleyen donatı ve
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bileşenlere yaptığı müdahaleler üzerinden değinmiştir. Sanatçı içerisinde bulunduğumuz post
modern yaşamda kaotik bulduğu hislere dikkat çekmek üzere çalışmalarını şekillendirmektedir.

Görsel 8 : Do hu Suh ‘Mükemmel Ev ‘isimli eseri, 2017
https://divisare.com/projects/338265-do-ho-suh-passage-s

Koreli heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı olan Do hu Suh da ev imgesini ve evi niteleyen
nesneleri tekstiller ile yorumlamaktadır. Kendisi de göçmen olan Suh eserlerini göç, aidiyet ve
barınma kavramlarını sorgularken tekstil malzemesine mimari bir öğe formu vermeyi tercih
eder. Kimi zaman tül bir duvar (Görsel 8) kimi zaman bir koridor kimi zaman ise bir dolap
olabilen bu formlar geçmişte yaşadığı evlerle kurduğu bağın çıktıları olarak sanatçının mekân
kavramına farklı bir açıdan bakabilmesi adına dili olmuştur. Tekstil yapı kavramını yöntem
edinerek içselleştirdiği ifadeleri yarattığı bu mimari donatılara aktarırken mekanlarla
kuramadığı aidiyet hissini tül gibi geçirgen ve belirsiz ifadesi verin bir materyal ile yansıtmayı
amaçlamıştır.

3. SONUÇ
Yaşamımızı geçirdiğimiz mekânla aramızdaki bağı kurmamamızda gerek doku zenginlikleri,
gerek antropolojik rolleri ve en önemlisi de belleğimizle olan bağı ile tekstil; sadece işlevsel ve
görsel olmaktan çıkarak kimliğimizi yansıtan ve aidiyeti hissetmemizi sağlayan kavramsal
yapısı ile de diğer malzemelerden ayrılmaktadır. Sanat tarihi boyunca bu kavramların
oluşumunda önemli rolü olan iç mekân tekstilleri, birçok sanatçının ifade dili olmuştur. Duvar
dekorasyonu olarak kullanılan halı ya da tekstil içerikli tabloların iki boyutlu ifadelerinden
farklı edindikleri kavramsal karakterle, bu bağlamda verilen ilk örnekler olarak çalışmada yer
almıştır. Zamanla dekoratif bir unsur olmaktan çıkıp, mekânı kavramsal anlamda da donatan
tekstiller kavramsal sanat yorumu olarak ön plana çıkmıştır. Disiplinerarası bağlamda sanatsal
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bakış açısıyla irdelenen ev, öznesinin bireysel bellek müzeleri olarak adlandırılabilir. Mekânla
ilişki kuran öznenin epizodik belleği ile iç mekân tekstilleri arasındaki etkileşimi; ev kavramı
çerçevesinde gündelik nesneler ve yaşamın sanat ifadesi olarak algılanabilmesini sağlamıştır.
Güncel sanatta aidiyet hissine duyulan özlemin artışı ile belleğimize oturan ev olgusunun
sorgulanışı oldukça yaygın bir biçimde gözlemlenmektedir. Araştırmada ele alınan eserlerde ev
imgesinin günümüz sanatında güçlü bir söylem gücü olan malzeme olarak tekstil ile mekândan
bağımsız mekânı temsil ettiği görülmektedir. Rudolf Stingel, Carlie Trosclair, Louis Bourgeois
ve Do hu Suh’un eserlerinde bu durum açıkça gözlemlenmektedir. Nil Yalter’in “Toprak Ev’
ve Agatha Olek’ in ‘Pink Crochet’ isimli eserlerinde ise ev yapısal ve kavramsal olarak da
hissedilmektedir. Tüm bu örneklere bakılarak; sanat eseri kurgulanmak ve mekân tasarlamak
eylemlerini değerlendirdiğimizde her ikisinin de yaratıcı bir ifade biçimi olduğunu
söyleyebiliriz. Deneyimlerle anlamlandırılan, sanat ve tasarım birlikteliğinden beslenerek
geliştirilen ‘ev’ imgesinin güncel sanata konu olmaya devam edeceği düşülmektedir. Algısal
mekânın yaratılmasında tekstillerin mekânda varoluş biçimlerini insanın belleğinde yer eden
güçlü bir imge olarak ev kurgusunda incelemek, değişen sanat dinamiklerinde de etkili
olacaktır.
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MARITAL RAPE IN INDIA: A STUDY OF LEGAL AND JUDICIAL TRENDS
Prateek Kumar Dinkar, 3rd Year Student, School of Law, Sharda University, Greater Noida,
India.
Payal, 3rd Year Student, School of Law, Sharda University, Greater Noida, India
ABSTRACT
Marriage is a bond, considered sacramental in various religions. Rape by a husband with his
wife is an offence under different legal systems. Marital rape is not criminalized in India. It
definitely is a serious form of crime against women and worthy of government’s attention. It is
a fact that women who are raped by their husbands are more prone to multiple assaults and
often suffer long-term physical and emotional problems. In this context, marital rape is even
more traumatic for a woman because she has to stay with her assailant every day. As the
consequences of marital rape are really high, there is clearly an urgent need for criminalization
of the offence of marital rape. Positive legal change for women in general is happening in India,
but further steps are necessary so that both legal and social change takes place, which would
culminate in criminalizing marital rape and changing the attitude about women in marriage.
There are many loopholes in Protection of Women from Domestic Violence Act, as the Act
does not openly speak against marital rape. On the brighter side enactment of a specific
legislation against domestic violence has opened the door for a legislation criminalizing marital
rape. This clearly indicates shift in attitude of state which earlier believed in non-intervention
in family sphere.
Key Words - Constitution, Human dignity, Rape, India.

1. INTRODUCTION
India is a diverse country having rich tradition and customs which makes marriages a
momentous occasion for friends and families. In the past, marriage is considered as a bond
formed in the heaven not between two individuals but also to their entire family as a whole. As
provided in the Constitution of India 1950, Article 25 states that India is a secular country where
different religion exist. Each religion has its own personal law through which marriage is
considered as a sacrament as well as a contract. The objectives of marriage to legalise sexual
intercourse, the ordering of domestic life, the increase of family, the discipline of the same in
the care and responsibility of wife and children, the upbringing of virtuous children.
2. CONCEPT OF MARITAL RAPE
The basic meaning of marital rape is “sexual intercourse between legal spouses without the
consent of female spouse”. The lack of consent is considered as a main essential for constituting
rape. As there are some obligations of marriage on the both spouses, forming a sexual
relationship is one of the duties of the spouses but there is no mentioning of consent. As a
meaning clearly states that marriage legalize sexual intercourse. Basically, it means that any
sexual act in the period of marriage either with consent or without consent is legal and not create
any offence. We can state that Marital rape is nothing but a forceful sexual act done by husband
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on his wife. All from this husband use ceremony as a license to sexually harass, abuse and
assault his wife in furtherance of his pleasure. Article 14 of Constitution of India 1950 talks
about the equality before law and equal protection of law but in the case of marital rape, husband
does not give equal rights to complete her sexual desire. Generally, when a man conducts a
sexual intercourse with a female without her consent, this is termed as a rape which is a criminal
offence. Word “consent” play an important role in deciding whether it is a rape or sexual
intercourse. If we look our past, India gives more importance to rape where many strict laws
are made and many measure steps has been taken by the government to stop this heinous crime
but when the question comes on marital rape government is silent and still “marital rape” did
not receive criminal intention. Even after the Nirbhaya Rape case also known as Delhi gangrape case, The Verma Committee also suggested that marital rape should be treated as same as
rape under Section 375 of Indian Penial Code, 1860.
The Marital Rape is unwelcome sexual intercourse committed by a husband, lacking consensus
and contrary to wife's will, consent may be acquired by power, or danger, pressure, or when a
wife is not able to give her consent. It is essential to understand that the lack of approval does
not always in the form of "NO". It must be presumed from the circumstance of the condition.
In a marriage, if a woman gives her consent to sexual intercourse because there is an
intimidation of damage to herself as well as her children, or there is a threat that she will be
deprived of the right to stay in house, then that consent should not be considered as valid or free
consent and it still amounts to Rape.

3. TYPES OF MARITAL RAPE
Basically, marital rape is of three types. We can categorise it into three types which is recognise
by legal Scholar;
3.1 BATTERING RAPE
In this type of rape, women experience both physical as well as sexual forcefulness in
the relationship. Women experience this violence in several ways. Some are assaulted
during the sexual violence, or some may face rape where the husband wants to have
sexual intercourse and compels his wife to have sex without her consent. The majority
of marital rape sufferers come under this type.
3.2 FORCE-ONLY RAPE
In this type of rape, husbands practice merely required the extent of strength to
intimidate their wives; assault or abuse is not the representative of these relationships.
The assaults have done only when a woman has refused sexual intercourse.
3.3 OBESESSIVE RAPE
In this type of rape, women experience what has been considered as brutal, aggressive
or compulsive rape. These battering include cruelty and pertinacious sexual acts and are
over and over again bodily violent.
4. REASONS BEHIND MARITAL RAPE
There are several reasons behind this heinous crime. Some of them are listed below.
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•
•
•
•

Such as sexual distortion of a husband.
Want to emphasize dominance over women.
Minor household matter.
The effort of women to claim her right in matrimonial relation.

"The foremost cause of this marital threat is well-known gender discrimination predominant in
our society. It is a different side of our patriarchal and male-controlled system of societal
customs where no matter whether women are married or single, they do not have the same
rights as of men. It is an additional defence for men to abuse and suppress women. In, our
outdated society, where a married woman has supposed to be pativrata stri means pure, truthful
and polite. As a result, a married woman is made-up to follow her husband's commands
completely and satisfy all his needs short of any inquisitive. And, there is another major reason
which raises the spirits of man to carry on with his actions are that the absence of legal
provisions identifying marital rape as a crime.
5. Impact of Marital Rape on Women.
“I say nothing, not one word, from beginning to end, and neither does he. If it were lawful for
a woman to hate her husband, I would hate him as a rapist”-Philippa Gregory
From these words, the people can imagine how much a woman suffers due to marital rape.
Marital Rape can cause both physical and psychological impacts on a female body.
Physical effects of marital rape on a women include injuries to the private areas, fatigue,
vomiting, broken bones, black eyes, vaginal stretching, unwanted pregnancies, miscarriages,
bladder infection, Sexually Transmitted Diseases and so on.
Psychological effects of marital rape on a woman include shock, anxiety, intense fear,
depression, suicidal tendency, low confidence, low self-esteem, deep self-hatred and so on.
Marital Rape survivors are facing long-lasting consequences. Here, the perpetrator is a person
whom the women have to live with forever; he is a person whom a woman believes to be her
great supporter in all her ups and down in life. So, if such a woman is experiencing marital rape
from such a trusted person i.e., her own husband, then it would be so difficult for a woman to
free from such mental trauma easily. It is a sad truth that majority of the women are going to
bed with fear of being raped by their husbands.
There are cases where the husband has raped his wife when she was physically and mentally
weak. These are the times when a woman expects support from her husband, but being raped
by her husband in such situations makes a woman weaker, both physically as well as mentally.
So, it is high time for men to think about her wives condition too, instead of raping her, in order
to satisfy his sexual desire for a short period of time. Raping own wife in order to satisfy a
short-term sexual desire may lead to a long-term mental effect in a woman.
5.1 EFFECT OF MARITAL RAPE ON WOMEN’S HEALTH
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Childhood and adulthood victims of rape are more likely to attempt or commit suicide. The
association remains, even after controlling for sex, age, education, symptoms of
posttraumatic stress disorder, and the presence of psychiatric disorders. The experience of
being raped can lead to suicidal behaviour as early as adolescence. In a study of marital rape,
6% reported having attempted suicide. Marital Rape-victims feel embarrassed to talk about
what had happened to them. A study of adolescents found prior sexual abuse to be a leading
factor in predicting several health risk behaviours, including suicidal thoughts and attempts.

Marital Rape and other forms of sexual assault on a women can result in both short-term and
long-term harm, including psychopathology in later life. Psychological, emotional, physical,
and social effects include depression, posttraumatic stress disorder, anxiety, eating disorders,
poor self-esteem, dissociative, and anxiety disorders; general psychological distress and
disorders such as somatization, neurosis, chronic pain, sexualized behavior, school/learning
problems; and behaviour problems including substance abuse, destructive behaviour,
criminality, and suicide.

5.2 PSYCHOLOGICAL IMPACT
The risk of lasting psychological harm is greater if the perpetrator of the sexual assault is a
relative (i.e., incest), or if threats or force are used. Marital rape is one of the most extreme
forms of women trauma, a trauma that often does serious and long-term psychological damage,
especially in the case of incest.
Apart from judicial awakening; what is primarily required is the generation of awareness.
‘Educating people to view women as valuable partners in life, in the development of society
and the attainment of peace are just as important as taking legal steps to protect women’s human
rights’. Men have the economic, moral, political, religious, and social responsibility to combat
all forms of gender discrimination.
In a country rife with misconceptions of marital rape, deeply ingrained cultural and religious
stereotypes, and changing social values, globalization has to fast alter the letter of law.
6. INTERNATIONAL SCENARIO ON MARITAL RAPE
The concept of marital rape in international context has developed over a period of time. It is
no different than India. Initially this concept was not accepted in most of the countries of the
world. Earlier Sexual offences in general were considered as a private crime, a crime against
the property of the husband and father of a woman. Hence, the idea that a man can also rape is
wife was absured. As it was believed that by getting married, a woman provides this right to
her husband and hence, husband has full right over her body. When rape as a crime was first
sanctioned in 17th century and was made a crime against society, it was described as a crime
which distorts the chastity of a woman, again this is not possible in a marriage.
A British jurist named Lord Matthew Hale in 1736 stated that “The husband cannot be guilty
of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual consent and contract
the wife has given up herself in this kind to her husband, which she cannot retract”. 8
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With time certain revolutionary changes started taking place. Some of those significant changes
which are leading towards the changing attitude towards marital rape are:
•

Recognition of human rights of the woman.

•

Cognizance of International Organisations that abuse with woman in private space
is also a violation of her rights

•

The marital rape has always played a big role in transmitting STDs, hence now
public health policy makers has come up and asked for its recognition by the state
authorities.

•

Global transformation of the institution of marriage in which woman now gets more
autonomy and respect than ever.

•

Demand by global feminist groups regarding sexual autonomy of the women in the
20th century

The above-mentioned reasons played a big role in turning the mindset of this society and has
helped a lot in creating a foundation for laws all around the world against the issue of marital
rape and as a result of this many countries over a period of time have criminalised it but still
the laws against marital rapes have serious loopholes all around the world. For instance, In
Minnesota, though Marital Rape had been recognized but the law had an exception that if the
partner is intoxicated and drugged at the time of sexual intercourse, it would not constitute rape.
This exception was challenged in courts and later this year it was repealed by the court.
Till 1970s the law in US did not include marital rape as a criminalised crime on the other hand
it was included as an exception to the definition of rape in the penal laws of United States.
Reforms in marital rape laws in US took place after 1970s. Initially the laws demanded that for
a marital rape to happen there was a necessity for the husband and wife to live separately, only
then can a husband be accused of marital rape. But this law was challenged in a court of law in
1978 in the case of Oregon vs. Rideout. Though nothing substantive was declared in the
judgement of this case but it led to the beginning of protests for the reform in the penal
provisions regarding rape laws in the country. Gradually states started to come forward
recognising women’s rights and by 1993 all 50 states of the United States had criminalised the
crime of Marital Rape but some states still have some loopholes here and there in their marital
rape laws. According to the survey by National Coalition Against Women Violence, at least
one out of ten women will face marital rape in their marriage.
Thus, the United States, which is regarded as the most developed nation of the world, is also
somewhat suffering under the wrath of this issue and is still a complete and just picture is quite
a way ahead.
Most of the country began to criminalize marital rape from the late 20th century. Albania,
Algeria, Australia, Belgium, Canada, China, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland,
Italy, Japan, Mauritania, New Zealand, Norway, Philippines, Scotland, South Africa, Sweden,
Taiwan, Tunisia, The United Kingdom, US, Indonesia, Turkey, Mauritius and Thailand
criminalized marital rape. These countries have enacted and declared marital rape as an offence.
But in India, it is not an offence. The UN Committee on Elimination of Discrimination Against
Women also recommended that the Indian government should criminalise marital rapes.
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INTERNATIONAL LAWS RELATED TO MARITAL RAPE
One of the well-recognized facts is that the Marital Rape is a crime which is highly detrimental
to the Human Rights of the Females. The Marital rape violates jus cogens laws, like right to
life, liberty, protection against violence etc. It also violates the rights related to autonomy and
well-being of an individual in the Family. These international laws directly or indirectly involve
the issue of Marital Rape under their purview. Two of the most important international
provisions addressing this issue are the United Nations DEVAW9 and Beijing Declaration.
In 1993, it was declared that any violence against women, including marital rape was
recognized as violative of women’s Fundamental Human Rights provided to her under
international laws in the U.N Declaration on Elimination of Violence Against Women
(DEVAW). After its immediate adoption general assembly requested all U.N member nations
to pursue a policy for the protection of women as soon as possible. Though not binding
DEVAW norms have very high persuasive value
In 1995, Beijing Declaration was adopted as a result of the fourth World Conference on
Women in Beijing 1995. This declaration reiterated that in international laws violence on
women also includes physical, sexual and physiological violence occuring in the family, thus it
will include marital rape too.
7. INDIAN SECENARIO ON MARITAL RAPE
The concept of marital rape in India is still counted in those crimes which are not fully
recognized yet. We do have laws in our country that are designed for the protection of women
against rape. Under Indian Laws the ‘rape’ is defined as a crime under Section 375 and
criminalized under Sections 376 of the Indian Penal Code 1860. But none of the provisions of
these sections of the IPC considers marital rape as a crime rather in section 375, marital rape is
given as an exception. Considering marital rape as an exception makes it clear that the concept
of marital rape is highly unrecognized and ignored in our nation.
There can be various reasons behind such an ignorance to this issue in Indian laws.
As Indian laws were created by Englishmen when ruled India. So the majority of such laws are
based on British laws and Victorian Norms. And in those rules at that time women were not
considered equal to men and married women did not possess a separate legal identity of their
own. Thus, woman was considered as a chattel of man and after marriage man has complete
rights on the body and overall existence of his wife. Hence, having intercourse with the wife
even without her permission was considered a societal right of the man. Thus, these laws and
effects of English culture acted as a boost to the already pre-existing patriarchal society of India.
So, the gravity of marital rape was never understood and discussed within this male dominated
society.
With the time eventually after independence and various efforts of women’s rights activists, the
position of women in society has improved. The laws in our countries are based on an
egalitarian approach and Indian laws now consider a wife and husband as separate legal entity
and provides for such laws which are specifically designed for the welfare and protection of the
women. So we can see that there is a progressive growth in this field. Though the growth is
progressive but it is not uniform because laws related to rape are still discriminating.
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INDIAN LAWS RELATED TO MARITAL RAPE
▪

The definition of rape codified in Section 375 of the Indian Penal Code (IPC)
includes all forms of sexual assault involving non-consensual intercourse with a
woman. Therefore, Rape is a crime under section 375 of IPC. But exception 2 of
section 375 states that sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not
being under 15 years of age is not rape. As a result of it, marital rape is not a crime
under the Indian Penal Code,1860. The United Nations Declaration on the
Elimination of Violence against Women defines violence against women as
“any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical,
sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts,
coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private
life.”
o

▪

In 2013, the UN Committee on Elimination of Discrimination
Against Women (CEDAW) recommended that the Indian
government should criminalize marital rape.

The JS Verma committee set up in the aftermath of nationwide protests over the
December 16, 2012 gang rape case had also recommended the same.
o

By removing this law, women will be safer from abusive spouses,
can receive the help needed to recover from marital rape and can save
themselves from domestic violence and sexual abuse.

India is one among the 36 countries, which has not criminalised marital rape yet.
It is very pathetic to hear that in one of the rape cases, the judge asked the accused, “ Will you
marry her? If you are willing to marry, we will consider this petition or else you will go to jail
and lose your job”. How could a judge ask a rapist to marry the victim? Has he thought of her
future before asking such a question? This question clearly shows that even the Indian law is in
support of marital rape.
Justice Dipak Mishra pronounced that “marital rape should not be a crime because it will create
absolute anarchy in many families. Our country is sustaining itself because of the family
platforms which upholds family values.” Social practises and ethics create such an environment
where matrimonial rape cannot be criminalised.
At the time of marriage, the women give an implied consent that she will be a sex-slave of her
husband life long. The National Family Health Survey 2018 points out that 31% of married
women have gone through physical, sexual or emotional violence at least once at hands of their
spouse.
In 2013, the UN Committee on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)
recommended that the Indian government should criminalize marital rape. The JS Verma
committee set up in the aftermath of nationwide protests over the 16 December 2012 gang rape
case had also recommended the same. But these all recommendations were rejected. Later, a
petition has been filed by the RIT foundation and three others to criminalize marital rape, they
have challenged the validity of an exception 2 to section 375 of the IPC on the ground that it
discriminated against women raped by their husbands.
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Further, even if marital rape is criminalised in India, the number of marital rape cases may
decrease due to the fear of punishment. But this is not our society wants. There should be a
change in the mentality of man that wives are not their sex slaves, they have equal rights with
that of the man. Marriage should be something more sacramental. There should not be any
superiority of one spouse over the other in a marriage. If men start thinking in this way, the
society changes and the problems faced by a marital woman decreases and we can make our
country a better space for women to live.
It’s the duty of parents and teachers to teach their children or students from small age itself on
the importance of respecting a woman and make them understand the gender equality concept.
If they do so, I hope the number of marital rape cases will decrease to an extent.

CONSTITUTIONAL PROSPECTIVE
Article 14 of the constitution provides for equality before the law and equal protection of laws.
Although constitution provides for it, the rape laws of the country discriminate against the
married woman. The law guarantees the protection against rape to the women by categorising
them into 2 types. The woman who has the right to be protected under this law only when she
is unmarried and if married, she has to be of an age less than 15. Thus it clearly takes away the
right of a married woman against sexual exploitation done on her by her husband. Firstly, the
law does not recognize the fact that sexual exploitation is derogatory and threatening to a
woman irrespective of her age and who does it to her. Secondly, the law does not consider that
every girl below 16 years is a child whether married or not. So why does being married takes
away the right from that girl. Also, the Supreme Court in Budhan Choudhary v. State of Bihar
1995 held that when any classification is made under Article 14 of the Constitution, a test of
reasonability takes place which is passed only when some rational nexus is found between the
classification and the objective that it aims to seek. This classification of women in the
exception does not pass any test of reasonableness. On the other hand, this exception to this law
clearly defeats the objective of this law, as the main purpose of the law is to provide redressal
to the victims who have suffered the heniosity of this crime. But this exception clearly leads
this law in a different direction and fails to address the issue of marital rape and also do not
justify for the cause of married women.
Now let’s move to the Article 21 of the constitution which guarantees right to life and personal
liberty to every citizen of the country. And over a period of time through various judgements
Supreme Court has expanded the purview of this article and has also included right to sexual
privacy, right to live with human dignity and the right to bodily self-determination.
The exclusion of marital rape committed on women from the rape laws leads to the violation of
the rights enshrined in the Article 21 of the Constitution. Specifically, it distorts the above
mentioned three rights of the women.
(a) RIGHT TO PRIVACY
The Right to privacy in itself also includes the right to decisional privacy, right to be allowed
to leave unbothered and the right not to be disturbed. Any forceful sexual cohabitation is a
violation of this right of the women and also constitutes an offence of rape. Thus, not
considering forceful sexual relations inside a marriage as rape and decriminalizing it is the
violation of privacy of a married woman. And our constitution equally treats people irrespective
of the fact whether they are married or not.
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(b) RIGHT TO BODILY SELF DETERMINATION
This right guarantees every citizen of the country an autonomy on their body and also provides
them self-assurance and an individual are the one who should be the only person to have a
definitive say in the matters of their body. And the decision of having sexual relationships with
someone is one of the most intrinsic and private decisions in this matter of self-expression and
self-assurance. And the law decriminalizing marital rape sort of takes away this right of the
woman. As it takes away the decisive power from the woman and does not consider a woman’s
permission and will.
(c) RIGHT TO LIVE WITH DIGNITY
In the landmark case of The Chairman, Railway Board v. Chandrima Das 2000, the Hon’ble
Court held that rape is not just a violation of an ordinary right of a person. Rape is a crime
against society as a whole and not a particular woman. It is a crime against basic human rights
and is violative of the right to live with human dignity under Article 21 of the constitution.
Dignity is a very important right granted to every person and the rape laws of India takes away
this right of dignity from a married woman. Hence this exception is violative of human dignity
provided to women under Article 21 of the Indian Constitution.
Thus from the above discussion one thing is conclusively proven that the rape laws of India are
highly discriminatory and are based on a pre conceived notion of a patriarchal society. The
Supreme Court of India in order to make some reforms in it passed a judgement in 2017
(Independent Thought vs. Union of India) which criminalizes the unwilling sexual contact by a
man with his wife who is of an age between fifteen and eighteen years. By passing this
judgement Supreme Court has tried to assert that a minor girl is always a minor and laws for
her protection from sexual violence is her inherent right and only because she is married (being
less than eighteen years of age such marriage is also illegal) does not takes away her rights from
her and she deserves every protection under such laws. This judgement has brought in a
revolution and people have started to come out and criticize the exception 2 of the Section 375
of the IPC more openly and a lot of writ petitions are filed demanding the declaration of
unconstitutionality of the exception 2. These petitions also assert that not only minor girls but
every woman should be provided equal protection in the cases of marital rape.
8. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
8.1 CONCLUSIONS
Marital rape is not fully criminalized in India. It definitely is a serious form of crime against
women and worthy of government’s attention. It is a fact that women who are raped by their
husbands are more prone to multiple assaults and often suffer long-term physical and emotional
problems. In this context, marital rape is even more traumatic for a woman because she has to
stay with her assailant every day. As the consequences of marital rape are really high, there is
clearly an urgent need for criminalization of the offence of marital rape. Positive legal change
for women in general is happening in India, but further steps are necessary so that both legal
and social change takes place, which would culminate in criminalizing marital rape and
changing the attitude about women in marriage. There are many loopholes in Protection of
Women from Domestic Violence Act, as the Act does not openly speak against marital rape.
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On the brighter side enactment of a specific legislation against domestic violence has opened
the door for a legislation criminalizing marital rape. This clearly indicates shift in attitude of
state which earlier believed in non-intervention in family sphere. Apart from judicial
awakening, general awareness of such offence by the citizens is also important.
8.2 SUGGESTIONS
With respect to the above discussion, the following suggestions are made:
•

Marital rape should be recognized as an offence under the Indian Penal Code with some
changes. The parameter of consent to be set to find whether the wife gave the consent
for sexual intercourse or not.
• The punishment for marital rape should be the same as the one prescribed for rape under
Section 376 of the Indian Penal Code.
• The lack of resistance on the part of the wife should not serve as a defence to the charge.
• The legal position of marital rape should not only be recognized but also clearly defined;
it should form a valid ground for divorce for the wife.
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ÖZET
Ölçmeden yönetemeyiz. Daha önemlisi, neyi nasıl ölçtüğümüz vizyonumuzu ve
koordinasyon kapasitemizi de göstermektedir. Bilgi toplumu ve dijitalleşme odaklı ölçümlerin
neredeyse tamamı yabancı kaynaklıdır. Dolayısıyla, bu kaynaklarda kendi politikaları ve
koşullarına göre bir yaklaşım söz konusudur. Ülkemiz, bu ihtiyacı “Millî Teknoloji Hamlesi”
ile kamu politikası haline getirmiştir. Üstelik “Dijital Türkiye” kavramı kamu yönetimi ve
toplum nezdinde karşılık bulmuştur. Ancak tanımlanmadığı için tüm taraflarca farklı
yorumlanmaktadır. Ne, nerede, nasıl, niçin ve kim gibi temel soruların cevaplarını hala tam
olarak, bütünlük içerisinde, verebilmiş değiliz. Ölçümlemelerimizin ülkemizin dahil olduğu
uluslararası benzer endekslerle ilişkilendirilmesi günümüz beklentilerini ve yeniliklerini daha
geniş bir perspektiften yakalama ve uluslararası endekslerle yapılan ölçümlemelerin
doğrulanması imkânı sağlayacaktır. Süreci içselleştirmeden ve bir birikim oluşturmadan çıkan
sıralamalar üzerinden yorum yapmak durumunda kalabiliyoruz. Netice olarak, yarının
dünyasında var olabilmek için yükselmeye mecburuz ama binanın temelini de sağlam
tutmalıyız. Bu kapsamda ölçüm araçlarının yani endekslerin tespiti ve uluslararası endekslerle
karşılaştırılması önem arz etmektedir. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
kuram oluşturma desenini kullandık. Ülkemizin dijital kalkınma vizyonunun hayata geçmesine
ivme kazandırmak üzere, ulusal plan ve hedefleri kapsayan, uluslararası endeksler ile
konuşulan ve politika yapıcılar dahil toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bir endeks modeli
oluşturmak amaçlanmaktadır. Dünyada sıklıkla kullanılmakta olan OECD, BM, AB ve diğer
bilinen endeksler incelendikten sonra Türkiye’de şu ana kadar yapılmış ya da yapılmakta olan
endeksler incelenip “Türkiye’ye özel bir endeks yapısı nasıl olmalıdır?” sorusu yanıtlanmaya
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital, Dönüşüm, E-Devlet, Endeks, Kamu, Dijital Türkiye, Toplum 5.0
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EXAMINATION OF DIGITALIZATION LEVELS IN THE WORLD AND IN
TURKEY BASED ON INDICES
ABSTARCT
We cannot manage without measuring. More importantly, what we measure and how
we measure reflects our vision and coordination capacity. Almost all of the information society
and digitalization-oriented measurements are of foreign origin. Therefore, these resources have
an approach according to their own policies and conditions. Our country has made this need a
public policy with the "National Technology Advance". Moreover, the concept of “Digital
Türkiye” has found a response in the presence of public administration and society. However,
since it is not defined, it is interpreted differently by all parties. We still have not been able to
fully and in the integrity answer the main questions of what, where, how, why and who.
Associating our measurements with similar international indices which include our country,
will provide the opportunity to capture today's expectations and innovations from a wider
perspective and to verify the measurements made with international indices. Without
internalizing the process and creating a accumatlation, we may have to comment on the
resulting gradations. As a result, we have to ascend to exist in the world of tomorrow, but we
must also keep the foundation of the building intact. In this context, it is important to determine
measurement tools, namely indices, and to compare them with international indices. In our
study, we used the thearize pattern, which is one of the qualitative research methods. In order
to accelerate the realization of our country's digital development vision, it is aimed to create an
index model that covers national plans and targets, is spoken with international indices, and
will appeal to all segments of society, including policy makers. After examining the OECD,
UN, EU and other known indices that are frequently used in the world, the indexes that have
been made or are being made in Türkiye until now are examined and the question "How should
an index structure be specific to Türkiye?" question will be tried to be answered.
Keywords: Digital, Transformation, E-Government, Index, Public, Digital Türkiye, Society
5.0.
1. GİRİŞ
Kovid-19 salgını, devletlerin değişime uyum sağlamak ve krize hızlı bir şekilde yanıt
vermek için dijital teknolojileri ve verileri stratejik olarak kullanma kapasitelerini epeyce
zorladı. Sokağa çıkma yasakları süresince hizmet sürekliliğini ve salgına yanıt verilebilirliğini
sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları dijital kimlik sistemlerine, paylaşılan altyapıya, ortak
hizmetlere, devlet verilerine daha fazla erişime ve bu verilerin paylaşılmasına güvenmek
zorunda kaldı. Bu bağlamda, nitelikli bir dijital devlet dönüşümüne güvenebilmek, bu geçişi
kolaylaştırmak ve ilgili riskleri yönetirken kesintisiz hizmet sunumunu sürdürebilir bir halde
muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış oldu. Sağlam dijital yönetişime,
politika altyapısına ve becerilerine yatırım yapan devletler, Kovid-19 salgınına hızlı ve etkili
çözümler sunmak için dijital teknolojiden ve verilerden yararlanmaya daha fazla hazırlıklıydı.
Dünya genelinde ülkeler, azalan kamu güveni seviyeleriyle karşı karşıyadır, aynı zamanda
“kapalı, analog ve yerel olmaktan ziyade açık, dijital ve küresel” olarak nitelendirilen bir çağ
olan dijital çağın getirdiği hızlı değişimler yaşıyoruz [1].
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması
demektir [2]. Dijital Devlet ise devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, vatandaş
dernekleri ve bireylerden oluşan, hükümetle etkileşim yoluyla veri, hizmet ve içeriğin üretimini
ve bunlara erişimi destekleyen dijital bir ekosisteme dayanmaktadır [1]. E-devletten dijital
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hükümete geçiş zorunludur; dijital devlet, dijital teknolojileri devletlerin kamu değeri yaratmak
için modernizasyon stratejilerinin entegre bir parçası olarak kullanılmasını ifade eder.
Son yıllarda, ülkeler kamu hizmetlerinin daha fazla verimliliğini ve etkinliğini sağlamak
için dijitalleşmeye öncelik vermekte, büyük ölçekli kamu sektörü ile ilgili reformlarını
yürürlüğe koymaktadır. Bu çabaların bir parçası olarak, hizmetlerini modernize etmek ve
vatandaşların ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmek için yeni uygulamalar ve önemli
kaynaklara yatırım yapmaya devam etmektedirler. Devletlerin idari süreçleri basitleştirmek ve
vatandaşlarla etkileşimi geliştirmek için çeşitli kamu sektörü kuruluşlarında ortak çevrimiçi
hizmet platformları kurmaları gereklidir. Şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeye rağmen,
tamamen dijital hale gelmek, kamu kuruluşları içinde ve arasında, kararların ve faaliyetlerin
daha fazla tutarlılığı ve entegrasyonu gerekmektedir.
Dijital dönüşüm ve kamu sektörü etkileşimi sanayinin yanı sıra sağlık, enerji, tarım, iletişim,
turizm, lojistik, medya, yerel yönetimler, ulaşım ve spor gibi insanın içinde bulunduğu ve
faydalandığı her alanda kendisini göstermekte ve ihtiyaçları doğru tespit edilerek sağlam
temeller üzerine kurgulanması gerekmektedir. Başarılı bir dijital dönüşüm, kamu sektörünün
dijital ortamda verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını, basit ve etkili kamu hizmetleri sunmasını
sağlayacaktır [3].
2. DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ BAZI UYGULAMALAR
2.1.DÜNYA’DAKİ UYGULAMALAR
2.1.1. OECD1 Çalışmaları
2.1.1.1. Dijital Devlet Endeksi2
Dijital dönüşümün tam olarak gerçekleşmesi, 2014 yılında OECD tarafından
Yayınlanan Dijital Yönetim Stratejileri Konseyi Tavsiyesi’nde [4] vurgulandığı gibi,
Elektronik Devlet’ten (e-Devlet) Dijital Devlet’e (d-Devlet) paradigma kaymasını gerektirir.

Analog Devlet

E-Devlet

Kapalı Sistem, Dışa
Kapalı İşlemler, Analog
Prosedürler

Daha fazla şeffaflık, Kullanıcı
merkezli yaklaşımlar, BİT
olanaklı prosedürler

Dijital
Devlet
Açık, Kullanıcı
Odaklı,Veriye
Dayalı Yaklaşımlar,
Süreç ve
Operasyonel
Dönüşümler

Görsel 1. Dijital Devlete Geçiş [4]

Ekonominin ve toplumların dijital dönüşümü, devletlerle ilgili beklentileri
değiştirerek daha fazla açıklık için baskıya, vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dile
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for
Economic Co-operation and Development).1961 yılında kurulmuştur, ülkemizle birlikte 34 üye ülke
bulunmaktadır.
2
OECD Dijital Government Index (DGI)
1
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getirebilecekleri alan ve mekanizmaların oluşmasına yol açarken aynı zamanda kamu sektörü
kuruluşları için de fırsatlar sunuyor. Daha fazla dijital olgunluk, kamu sektörünün artan
vatandaş beklentilerini karşılamasına, ilgili kalmasına ve 21. Yüzyılda politika oluşturma ve
kamu hizmeti tasarımını ve sunumunu iyileştirmesine olanak sağlayacaktır.
d-Devlet “Kamu değeri yaratmak için devletlerin modernizasyon stratejilerinin
entegre bir parçası olarak dijital teknolojinin kullanımı” olarak tanımlanmıştır [4].
Yönetim ve
Koordinasyon

Açıklık ve Katılım

Uygulamaları
Destekleyecek Kapasite

• Açıklık, şeffaflık ve kapsayıcılık,

• Liderlik ve siyasi taahhüt,

• Açık iş vakalarının geliştirilmesi,

• Politika yapımında çok aktörlü bir
bağlamda katılım ve bütünleşme,

• Politika alanlarında dijital
teknolojinin tutarlı kullanımı,

• Güçlendirilmiş kurumsal yapılar,

• Veriye dayalı bir kültürün oluşturulması,

• Koordine etmek için etkili
organizasyon ve yönetişim
çerçeveleri,

• Gizliliği korumak ve güvenliği sağlamak.

• Dijital teknolojilerin satın alınması,
• Yasal ve düzenleyici çerçeve.

• Diğer hükümetlerle uluslararası
işbirliğini güçlendirmek.
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ’Nİ (BİT) KULLANIMI YOLUYLA KAMU DEĞERİ YARATMAK

Görsel 2. Dijital Yönetim Stratejilerine İlişkin OECD Tavsiyesi [4]

Tavsiyeler [4] ışığında OECD, kararlara yardımcı olması için Dijital Devlet
Politika Çerçevesi3 (DDPÇ) geliştirilmiştir. Dijital Devlet Politika Çerçevesi altı boyutta dijital
devlet olgunluğunu ölçen bir dizi göstergeden oluşmaktadır (Görsel 3). Bu altı boyut, temel ve
dönüşümsel olarak kategorize edilmiştir. Temel boyutlar, dijital devletin gerçekleşmesi için
yapı taşlarıdır. Bu boyutlar, Tasarım Olarak Dijital, Veriye Dayalı Kamu Sektörü, Platform
Olarak Devlet ve Varsayılan Olarak Açık olmaktır. Kullanıcı Odaklı ve Proaktiflik ise dönüşüm
boyutları olup önceki dört boyut üzerine inşa edilmişlerdir. Dönüşümsel boyutlar, kamu söktörü
kuruluşlarının, insanların ihtiyaçlarına odaklanarak proaktif bir şekilde faaliyet göstermek için
dijital teknolojileri ve verileri kullanma çabasıyla ilgilidir.

3

Dijital Goverment Policy Framework (DGPF)
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Görsel 3. OECD Dijital Devlet Politikası Çerçevesi, 2020 [5]

2.1.1.1.1. Tasarım Olarak Dijital (Temel Boyut)
Dijital, teknik bir konu olarak değil, politika süreçlerine dahil
edilmesi zorunlu bir dönüştürücü unsur olarak kabul edilir [6]. Tasarım olarak dijital bir
yaklaşım benimseyen devletler kamudaki süreçleri yeniden düşünmek, tasarlamak, prosedürleri
basitleştirmek ve kamu paydaşlarıyla yeni iletişim kanalları ve katılım oluşturmak için dijital
teknolojilerden ve verilerden yararlanma derecesidir. Amaç daha verimli, açık, sürdürülebilir
ve vatandaş odaklı bir kamu sektörü elde etmektir [7]. Kamu paydaşları ile iletişim ve katılım
kanalları mevcut olduğunda, daha açık ve vatandaş odaklı bir kamu sektörü elde etmek için
çalıştığında, devlet tasarım olarak dijital olduğunu ortaya koyar [8].
2.1.1.1.2. Veriye Dayalı Kamu Sektörü (Temel Boyut)
Kamu sektörü, kamu politikalarının planlanması, sunulması ve
izlenmesinde verilerin yeniden kullanılması yoluyla kamu değeri ürettiğinde; güvenilir ve
güvenli yeniden kullanım için kuralları ve etik ilkeleri benimsediğinde [9]; ve kamu değerinin
yaratılması ve kamu hizmetlerinin hızlı ve duyarlı bir şekilde sağlanması için verileri stratejik
bir varlık olarak yönettiği zaman veri odaklıdır ya da başka bir deyişle veriye dayalıdır [10].
2.1.1.1.3. Platform Olarak Devlet (Temel Boyut)
Bir devlet, tüm sistemlerini kullanıcı odaklı, tutarlı, sorunsuz,
entegre, proaktif ve sektörler arası hizmet sunumu sağlamak üzere donatıp, açık ve şeffaf
yönergeler, araçlar, veriler ve yazılımlar sağladığında platform görevi görür [6]. Kılavuzlara,
yazılımlara, verilere ve uygulamalara erişmek için açık ve ortak kaynakların ve araçların
oluşturulması, kamu sektörü kuruluşlarının birlikte çalışabilirliğinin artmasına, hizmet tasarımı
ve sunumu yönünden hem kurumlar arası hem de kurumların dışında büyük yenilikler açmasına
olanak tanıyacaktır. Kaynakların merkezileşmesinin sağlanması durumunda erişim, dijital ve
veri çözümlerinin anlaşılması ve tutarlılığının sağlanması kolaylaşacaktır [7].
2.1.1.1.4. Varsayılan Olarak Açık Olma (Temel Boyut)
Devlet, verileri ve politika oluşturma süreçlerini (algoritmalar dahil)
mevcut mevzuatın dahilinde, ulusal ve kamu çıkarları ile denge içinde kamuya açık hale
getirdiğinde varsayılan olarak açık olmayı başarmış demektir. Varsayılan olarak açık bir devlet
yaklaşımı, zorunlu bir neden olmadıkça verilerin, bilgilerin, sistemlerin ve süreçlerin ne ölçüde
açık olacağını tanımlar [11]. Bu yaklaşım iş birliğini ve yeniliği teşvik etmek, vatandaşların
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dijital haklarına (Örn. kişisel verilerin korunması, güvenlik, gizlilik ve mahremiyet vb.) saygı
duymak için itici güç sağlamanın yanı sıra, devlet süreçlerinin açılımının kolaylaşmasını ve
birlikte tasarımının önünü açacaktır.
2.1.1.1.5. Kullanıcı Odaklılık (Dönüşümsel Boyut)
Devlet süreçlerin, hizmetlerin ve politikaların şekillendirilmesinde
insanların ihtiyaçlarına ve rahatlığına göre olmasını sağlaması, kapsayıcı mekanizmaların
benimsenmesi daha kullanıcı odaklı hale gelmesini sağlayacaktır [12]. Kullanıcı odaklı
yaklaşım, vatandaşların ve işletmelerin hizmet içeriği ve erişim açısından kendi ihtiyaçlarını
tanımlamasına ve iletmesine olanak tanıyan devlet eylemlerini tanımlar. Katılım ve iş birlikçi
mekanizmalar sayesinde, politika süreçleri ve çıktıları sadece bilgilendirmekle kalmaz, aynı
zamanda vatandaşların kararları, tercihleri ve ihtiyaçları tarafından şekillendirilir. Bu süreç,
insan ihtiyaçlarını yansıtmak için kullanıcı araştırmasını, kullanılabilirliği ve insan merkezli
tasarımı ön plana çıkarır; politika oluşturma ve hizmet tasarımı sırasında insanların seslerinin
duyulmasını sağlamak için açık ve iş birlikçi bir yol izletir.
2.1.1.1.6. Proaktiflik (Dönüşümsel Boyut)
Proaktif bir yaklaşım, devletlerin ve memurların, hantal veri ve
hizmet süreçlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak, insanların ihtiyaçlarını tahmin etme ve
bunlara hızla yanıt verme yeteneğini temsil eder. Proaktif bir devlet, bir talepte bulunmadan
önce ihtiyaca cevap veya çözüm sağlar, böylece kamu sektörü kuruluşlarıyla etkileşimin
getirdiği yükleri ve sürtüşmeleri en aza indirger. Proaktiflik önceki bahsettiğimiz 5 boyut
üzerine kuruludur ve devlet sorunlarını parçalı ve reaktif bir yaklaşım yerine uçtan uca ve ileriye
dönük bir şekilde ele almak üzere donatıldıkları için vatandaşlara sorunsuz ve uygun bir hizmet
sunumu deneyimi sunmayı amaçlar.
2.1.1.1.7. OECD Anketi ve Metodolojisi
OECD, Dijital Yönetim Stratejileri Konseyinin tavsiyelerinin
uygulanmasını izlemek ve ülkelerin e-devletten dijital devlete geçişlerinde kaydedilen
ilerlemeyi değerlendirmede yardımcı olması için Dijital Yönetim Anketi 1.0’ı tasarlamıştır [8].
Veri kümesi oluşturulurken, tüm yanıtlar “1” e eşit maksimum
değerle, sayısal değerler kullanılarak kodlanmıştır. Kodlama usulleri aşağıda gösterildiği
gibidir;
• İki şıkka dayalı soru tiplerinde “Evet” için 1, “Hayır” için ise 0
değeri kodlanmıştır,
• Çoktan seçmeli soru tiplerinde ise, aynı ağırlığa sahip olanlar için
puanlar toplanır ve toplam şık sayısına bölünür. Örneğin üç cevap seçeneği varsa ve üçüde
seçilmiş ise sonucu bulmak için 1/3+1/3+1/3=1 şeklinde sonuca ulaşılmıştır. Farklı ağırlığa
sahip “uygun olanı seçiniz” şeklindeki sorularda ise nitel değerlemeye göre farklı ağırlıkta
puanlamalar esas alınmıştır. Örneğin, bazı sorular 0,25 iken bazı sorular 0,75 ya da 1 olarak
değerlendirmeye alınmıştır.
Anket boyut ve çapraz yönleri kapsayan toplam 94 sorudan
oluşmaktadır. Ayrıca bu ana sorular altında bazı durumlarda alt sorularda yer almaktadır. Anket
maddelerinin boyut ve çapraz yönlere dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. OECD Boyut ve Çapraz Yönlere Göre Toplam Anket Maddeleri
Çapraz Yönler

Boyutlar

Stratejik Yaklaşım

Politika Araçları

Uygulama

İzleme

6
3
5
1
11
7

45
20
12
7
6
3

12
8
8
9
11
10

11
2
2
5
5
1

Tasarım Olarak Dijital
Veriye Dayalı Kamu Söktörü
Platform Olarak Devlet
Varsayılan Olarak Açık
Kullanıcı Odaklı
Proaktiflik

Kaynak: [8]
Gelişmiş bir nitel analiz olarak politika döngüsünün farklı aşamalarında
ülkelerin dijital devlet politikalarının sınırlarını belirlemiştir. Her bir boyutu daha iyi
değerlendirmek ve aralarında karşılaştırılabilir bir zemin sağlamak için dört çapraz yön
belirlenmiştir. Bu çapraz yönler, ülkeler arasındaki politikaların güçlü yönleri ve zorluklarının
daha derin bir değerlendirmesini sağlamıştır.
• Stratejik Yaklaşım : Devletlerin dijital politika alanlarında ve
ne ölçüde net bir vizyon, hedefler ve eylemler belirledikleri ve bunların Ulusal Dijital Yönetim
Stratejilerine (UDYS) ve kamu sektörü verileri ve açık politikaları gibi bağlantılı belgelere nasıl
yansıtıldığı,
• Politika Araçları
: Devletler tarafından sistem çapında
değişimi hızlandırmak için kullanılan ve ülke stratejileri ile dijital devlet politikalarının
uygulanması arasında bağlantı kurmaya hizmet eden özel araçlar,
• Uygulama
: Devletlerin politika hedeflerini ve
stratejilerini,
• İzleme
: Geliştirme, uygulama ve/veya dijital
hükümet politikalarının etkisi.
Dijital Yönetim Anketi 1.0’da boyut puanı, boyuta atanan öğelerin
ortalama puanı olarak tanımlanır. Bileşik puan, boyut puanlarının ortalaması olarak hesaplanır;
bu nedenle her boyut diğer boyutlardan etkilenmez (Görsel 4).

N=74

N=33

N=27

N=22

N=33

N=21

Ortalama
Tasarım
Olarak
Dijital

Ortalama
Veri Tabanlı
Kamu
Sektörü

Ortalama
Platform
Olarak
Devlet

Ortalama
Varsayılan
Olarak Açık
Olma

Ortalama
Kullanıcı
Odaklı

Ortalama
Proaktiflik
Bileşik Puan

6
Görsel 4. Bileşik Puanın Hesaplanması, [8]

Bu puanlama kuralı, her ülke için yalnızca bir bileşik puana sahip
olmamızı sağlamaktadır. Çapraz yönler, altı boyutta gerçekleştirilen nicel analizi tamamlamak
için nitel amaçlar için kullanılır [8].
2.1.1.1.8. OECD Dijital Devlet Endeksi 2019 Uygulamasından Elde Edilenler
OECD, Dijital Yönetim Anketi 1.0 ve yukarıda saymış olduğumuz
kriterler ile ülkelerin entegre ve tutarlı bir dijital devlet gelişimine ne ölçüde geçiş yaptığını
ölçmede ilerleme kaydetmiştir. Genel sonuçlar umut verici olsa da genel ilerleme düşük
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seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sadece birkaç ülke dijital devlete doğru ilerleme kaydederken
çoğu ülke bu yola çıksa da dijital devlet reformları için siyasi ve teknik kurumsal modeller,
kullanıcı odaklı ve veri odaklı kamu sektörlerinin faydalarını tam olarak ortaya çıkarmak için
sınırlı çaba sarf ettiği tespit edilmiştir.
Güney Kore, İngiltere, Kolombiya, Danimarka ve Japonya altı
boyutta genel olarak yüksek performansla ve uyumlu dijital devlet reformlarının uygulaması
için tutarlı ve kapsamlı çaba sarf ettiği tespit edilmiştir. Üstün performanslarının, uzun vadeli
kurumsal düzenlemelerden ve sürdürülebilir stratejilerden kaynaklandığı görülmüştür. Dijital
dönüşüm ve e-devletten dijital devlete geçişin yıllar boyunca sürdürülmesi ve değişen siyasi
döngülere dayanması gerekmektedir [8].
2.1.1.2. OECD Going Dijital (Dijital’e Geçiş) Projesi
Dijital teknolojiler ve veriler dönüşümseldir. İnsanlar, firmalar ve
hükümetler geçmişte olduğundan farklı yaşıyor, etkileşime giriyor, üretiyor ve çalışıyor ve bu
değişimler zaman ilerledikçe hızlanıyor. Birbirine bağlı dijital teknolojilerden oluşan bir
ekosistem, dijital dönüşümün temelini oluşturur; sürekli evrimi, ekonomik ve toplumsal
değişiklikleri yönlendirmeye devam ediyor. Bu dijital teknoloji ekosistemi, önemli bir
ekonomik ve sosyal değer kaynağı haline gelen büyük miktarda veriye hem güveniyor hem de
üretiyor.
2017'de başlatılan bu proje, dijital geleceği şekillendirmek amacıyla dijital
dönüşümü ve dijital teknolojilerin ekonomiler ve toplumlar üzerindeki etkilerini daha iyi
anlama arayışındaki politika yapıcıları desteklemeyi hedeflemektedir. Politika yapıcıların
sürmekte olan dijital dönüşümü daha iyi anlamalarına ve olumlu bir dijital geleceği
şekillendirmeye yardımcı olacak uygun politikalar geliştirmelerine yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Dört başlık altında dijital dönüşümü, bunun ekonomiler ve toplumlar
üzerindeki etkilerini anlamamızda ve şekillendirmemizde yeni bir çığır açmayı hedefliyor:
• Veri yönetimi, erişim, paylaşım ve kontrol;
• Güveni korurken sınır ötesi veri akışlarını teşvik etme;
• Veri kullanımı ve bunun firmalar ve piyasalar üzerindeki etkileri;
• Veri ve veri akışlarının ölçümü.
OECD, 2022'nin sonuna kadar bitirilmesi planlanan, üç tamamlayıcı
üzerinde çalışıyor. Birincisi, Gelecek OECD Veri Yönetişimi Zorluklarını Ele Alma Rehberi,
politika yapıcıların bu zorlukları daha iyi anlamaları ve ele almaları için pratik bir araç olarak
hizmet edecek ve hükümetlerin yeni veriye dayalı gerçeklikle başa çıkmasına yardımcı olacak
çözümler sunacaktır. Kılavuz, veri yönetişimi politika fırsatlarını ve ödünleşimlerini analiz
etmek için bir çerçeve ve devletleri veri yönetişim politikalarını değerlendirme ve revize etmede
desteklemek için bir kontrol listesi sağlayarak verilerin potansiyelini daha iyi anlayan veri
yönetişimi için bir bütün-devlet yaklaşımını teşvik edecektir.
2.1.2. Birleşmiş Milletler (BM) E-Devlet Gelişmişlik Endeksi (EDGI)
E-Devlet Gelişimlik Endeksi, birleşmiş milletler üye devletlerinin e-devlet
gelişiminin durumunu göstermek için tasarlanmıştır. Bir ülkedeki web sitesi geliştirme
kalıplarının değerlendirmesinin yanı sıra, bilgi teknolojilerini kendi halkının erişimini ve dahil
edilmesini teşvik etmek için nasıl kullandığını yansıtmak için altyapı ve eğitim seviyeleri gibi
erişim özelliklerini ölçmeyi amaç edinmiştir.
EGDI, ulusal web sitelerini ve temel hizmetlerin sağlanması için genel olarak
ve belirli sektörlerde e-devlet politikalarının ve stratejilerinin nasıl uygulandığını
değerlendiren, 193 Birleşmiş Milletler Üye Devletinin tamamının çevrimiçi varlığına ilişkin
kapsamlı bir ankete dayanmaktadır. Değerlendirme, mutlak bir ölçüm olmanın aksine, ülkelerin
e-devlet performansını birbirlerine göre derecelendirir. Sonuçlar tablolaştırılır ve bir ülkenin
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bilgi toplumuna katılma kapasitesini somutlaştıran bir dizi göstergeyle birleştirilir ve bunlar
olmadan e-devlet geliştirme çabalarının hemen kullanımı sınırlıdır.
Matematiksel olarak, EGDI, e-devletin en önemli üç boyutunda üç
normalleştirilmiş puanın ağırlıklı ortalamasıdır. Bunlar;
(1) Çevrimiçi Hizmetlerin Kapsamı ve Kalitesi
( Çevrimiçi Hizmet Endeksi, OSI ),
(2) Telekomünikasyon Altyapısının Gelişme Durumu
( Telekomünikasyon Altyapı Endeksi, TII )
(3) Doğal İnsan Sermayesi
( İnsan Sermayesi Endeksi, HCI ).
Formülü ;
EGDI = 1/3 (OSI normalleştirilmiş + TII normalleştirilmiş + HCI normalleştirilmiş )
Üç bileşen göstergesinin normalleştirilmesinden önce , genel EGDI'nin üç
bileşen indeksi tarafından eşit olarak kararlaştırılmasını sağlamak için her bir bileşen göstergesi
için Z-skor standardizasyon prosedürü uygulanır, yani her bir bileşen indeksi, Z-skorunu
takiben karşılaştırılabilir varyans sunar. Z-skor standardizasyon işleminin yokluğunda, EGDI
esas olarak en büyük dağılıma sahip bileşen indeksine bağlı olacaktır.
Z-puanı standardizasyonundan sonra, aritmetik ortalama toplam, "eşit ağırlıkların" gerçekten
"eşit önem" anlamına geldiği iyi bir istatistiksel gösterge haline gelir. Her bileşen göstergesinin
standart Z puanı hesaplaması için: x yeni = (x – µ)/ σ 4 formülünü kullanır.
Çevrimiçi Hizmet Endeksi, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi içerisinde bir
araştırma ekibince hazırlanan tek alt endeks çalışmasıdır. Endeks aşağıdaki başlıklara göre
endeks oluşturulmaktadır.
• Olgunluk seviyesi puanları
• Kullanıcı dostu ara yüz puanları
• İçerik zenginliği puanları
Aşağıdaki şekilde, e-Devlet olgunluk seviyeleri doğrultusunda tanımlanmış
sorular vardır ve cevaplama metodu olarak “var = 1” ve “yok = 0” yaklaşımı kullanılmaktadır
[13].

Görsel 5. BM e-Devlet Olgunluk Düzeyleri [14]
2.1.3. Avrupa Birliği Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI) 2021
Avrupa Komisyonu, 2014 yılından bu yana, Dijital Ekonomi ve Toplum
Endeksi (DESI) raporları aracılığıyla üye devletlerin dijital ilerlemesini izlemektedir. DESI, her
yıl, tematik bölümlerin yanı sıra öncelikli eylem gerektiren alanların belirlenmesinde üye
devletleri destekleyen ülke profillerini içermektedir.
4

x standartlaştırılacak ham puandır; µ popülasyonun ortalamasıdır; σ popülasyonun standart sapmasıdır.
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DESI 2021 raporu, 2020 verilerine dayanmaktadır ve pandeminin ilk yılında
dijital ekonomi ve toplumun durumunu sunmaktadır. DESI 2021, dört ana noktayı yansıtacak
şekilde kurgulanmıştır. Raporun tematik bölümleri, geniş bant bağlantısı, dijital beceriler,
işletmelerin dijitalleşmesi, dijital kamu hizmetleri, BİT sektörü, Ar-Ge harcamaları ve Üye
Devletlerin Horizon 2020 fonlarını kullanımına ilişkin Avrupa düzeyinde analizleri
içermektedir.
2.1.3.1. DESI’nin Yapısı
DESI üç seviyeli bir yapıya sahiptir. Boyutlar, alt boyutlar ve endeksler
olarak isimlendirilmiştir. Boyutlar;
Çizelge 2. Avrupa Birliği (DESI) Endeks Yapısı
BOYUTLAR

ALT BOYUTLAR

2d Geniş bant fiyatları
3a Dijital yoğunluk

3a1 En az temel düzeyde dijital yoğunluğa sahip KOBİ'ler

1a İnternet Kullanıcı Becerileri
1.İnsan Sermayesi
1b Gelişmiş Beceriler ve Gelişim

2a Sabit geniş bant alımı
2b Sabit geniş bant kapsama alanı
2.Bağlantı
2c Mobil geniş bant

3.Dijital Teknolojinin

3b İşletmeler için dijital teknolojiler

Entegrasyonu

3c e-Ticaret

4.Dijital Kamu
Hizmetleri

ENDEKSLER
1a1 En azından temel dijital beceriler
1a2 Temel dijital becerilerin üzerinde
1a3 En azından temel yazılım becerileri
1b1 BİT uzmanları
1b2 Kadın BİT uzmanları
1b3 BİT eğitimi veren işletmeler
1b4 BİT mezunları
2a1 Genel sabit geniş bant alımı
2a2 En az 100 Mbps sabit geniş bant alımı
2a3 En az 1 Gb/sn alma
2b1 Hızlı geniş bant (NGA) kapsamı
2b2 Sabit Çok Yüksek Kapasiteli Ağ (VHCN) kapsamı
2c1 4G kapsama alanı
2c2 5G hazırlığı
2c3 5G kapsamı
2c4 Mobil geniş bant alımı
2d1 Geniş bant fiyat endeksi

4a e-Devlet

3b1 Elektronik bilgi paylaşımı
3b2 Sosyal medya
3b3 Büyük veri
3b4 Bulut
3b5 Yapay zeka
3b6 Çevresel sürdürülebilirlik için BİT
3b7 e-Faturalar
3c1 KOBİ'ler çevrimiçi satış yapıyor
3c2 e-Ticaret cirosu
3c3 Sınır ötesi çevrimiçi satış
4a1 e-Devlet kullanıcıları
4a2 Önceden doldurulmuş formlar
4a3 Vatandaşlar için dijital kamu hizmetleri
4a4 İşletmeler için dijital kamu hizmetleri
4a5 Açık veri

Kaynak : [15]
2.1.3.2. DESI’nin Normalizasyonu
Farklı birimlerde ifade edilen göstergelerin DESI'nin boyutlarında ve alt
boyutlarında toplanması amacıyla göstergeler normalize edilmiştir. DESI'de normalizasyon
min-max kullanılarak yapılmıştır. Her göstergenin 0 ile 1 arasında bir skala üzerine doğrusal
bir projeksiyonundan oluşan yöntemde, gösterge orijinal ölçeğindeki minimum değere,
normalleştirilmiş ölçekteki 1 değeri gösterge ölçeğindeki maksimum değere sabitlenmiştir.
2.1.3.3. DESI’nin Ağırlık Dağılımı
Dijital Pusulanın dört boyutu, her boyutun eşit ağırlıklarında yansıtılan eşit
öneme sahiptir.
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Çizelge 3. DESI’nin Boyutlarına Atfedilen Ağırlıklar
Ağırlık

Boyut
1 İnsan Sermayesi
2 Bağlantı
3 Dijital Teknolojinin Entegrasyonu
4 Dijital Kamu Hizmetleri
Kaynak : [15]

% 25
% 25
% 25
% 25

Ağırlıklar ayrıca alt boyut ve bireysel gösterge düzeyinde atanmıştır.
Raporun önceki sürümüyle karşılaştırıldığında, 5G kapsama alanı artık endekse dahil
edildiğinden, Mobil geniş bant daha yüksek bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Dijital
teknoloji entegrasyonu boyutuna dijital yoğunluk ile ilgili hedefin raporlanması için yeni bir alt
boyut eklenmiştir.
Çizelge 4. DESI’nin Alt Boyutlarına Atfedilen Ağırlıklar
Ağırlık

Boyut
1 İnsan Sermayesi
1a İnternet kullanıcı becerileri
% 25
1b İleri düzey beceriler ve geliştirme
2 Bağlantı
2a Sabit geniş bant alımı
% 25
2b Sabit geniş bant kapsama alanı
2c Mobil geniş bant
2d Genişbant fiyatları
3 Dijital Teknolojinin Entegrasyonu
3a Dijital yoğunluk
% 25
3b İşletmeler için dijital teknolojiler
3c e-Ticaret
4 Dijital Kamu Hizmetleri
4a e-Devlet
% 25
Kaynak : [15]

%50
%50
%25
%25
%40
%10
%15
%70
%15
%100

Her bir alt boyuttaki göstergelerin eşit öneme sahip olarak kabul edilmiş ve bu
nedenle ilgili alt boyut içinde eşit olarak ağırlıklandırıldığı görülmüştür [16].
2.1.4. Waseda Üniversitesi–IAC Dünya Dijital Devlet Endeksi
Waseda5-IAC6 Dijital Devlet Anketi, son 16 yıldır Prof. Dr. Toshio Obi ve
Waseda Üniversitesi Dijital Yönetim Enstitüsü Başkanlığında Uluslararası CIO Akademisi ve
dünya çapında on üniversite ve araştırma merkezi ile ortaklaşa yürütülmektedir.
Bu Kurumlar Waseda Üniversitesi (Japonya), Pekin Üniversitesi (Çin), George
Mason Üniversitesi (ABD), Thammasat Üniversitesi (Tayland), Bandung Teknoloji Enstitüsü
(Endonezya), Singapur Ulusal Üniversitesi (Singapur), RANEPA (Rusya), Turku Üniversitesi

International Academy of CIO (Kısaltması: IAC) olarak bilinen Uluslararası CIO (Uluslararası Bilgi İletişim
Teknolojileri- BİT) Akademisidir.
6
Waseda Üniversitesi (Waseda Daigaku ) , kısaca Sōdai ( Waseda Üniversitesi ) olarak kısaltılır , Shinjuku ,
Japonya - Tokyo'da bulunan özel bir araştırma üniversitesidir . 1882 yılında Ōkuma Shigenobu tarafından Tōkyō
Senmon Gakkō olarak kurulan okulun adı 1902 yılında resmen Waseda Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
5
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(Finlandiya), Bocconi Üniversitesi (İtalya), Tayvan e-Yönetişim Araştırma Merkezi (Tayvan)
ve De La Salle Üniversitesi (Filipinler).
Bu anket analizi, 64 gelişmiş BİT ülkesindeki dijital devletlerin ilerlemesini,
Dr. Obi tarafından oluşturulan modeller olan 10 ana endeks ve 35 alt endeks kullanarak çoklu
perspektiflerden değerlendirir. APEC7 dahil olmak üzere dünya çapındaki ilgili kuruluşlar
tarafından güvenilmektedir ve dijital topluma yüksek derecede katkı sağlamaktadır.
Çizelge 5. Anahtar Alan Değerlendirmesi 10 Ana Endeks ve Alt 35 Endeks Listesi [17]
10 Ana Endeks
Ağ altyapısı geliştirme
Kamu ağının inşası ve bakımı
İdari ve mali katkı reformlar, optimizasyon, idari yönetim

Çeşitli çevrimiçi uygulamaların ilerlemesi ve hizmetler /
işletim sistemi

Ana sayfanın ve portal sitesinin rahatlığı
(Ulusal Portalın Durumu)

Devlet Bilgi Teknolojileri Başkanı’nın (GCIO) Aktiviteleri
(Yetki ve insan kaynakları geliştirme)

Devlet Desteği kapsamında E-Devlet Stratejisi / Teşvik
Tedbirleri / Planın Gerçekleştirilmesi
Vatandaşların Zenginleştirilmesi, Yönetim, Vatandaşların
elektronik katılımı
Açık Devlet (Açık Veri)

Siber güvenlik

Gelişmiş internet ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

35 Alt Endeks
1-1 İnternet aboneleri
1-2 Genişbant kullanıcıları
1-3 Dijital cep telefonu abonesi
2-1 Optimizasyon ilerlemesi
2-2 Entegre EA modeli
2-3 İdari bütçe sistemi
3-1 Elektronik ihale sistemi
3-2 Elektronik vergi ödemesi
3-3 Elektronik ödeme / gümrükleme sistemi
3-4 e-Sağlık sistemi
3-5
Tek elden hizmet
sistemi
4-1 Navigasyon işlevi
4-2 İki yönlü diyalog
4-3 Arayüz
4-4 Teknik kolaylık
5-1 CIO'ya Giriş
5-2 CIO Otoritesi
5-3 CIO Organizasyonu
5-4 CIO İnsan Kaynakları Geliştirme Planı
6-1 Yasal düzenlemeler
6-2 Etkili destekler
6-3 Destek mekanizması
6-4 Değerlendirme mekanizması
7-1 Bilgi paylaşım mekanizması
7-2 Değişim / Tartışma
7-3 Karar alma sürecine katılım
8-1 Yasal düzenlemeler
8-2 Toplum
8-3 Organizasyon
9-1 Yasal düzenlemeler
9-2 Siber suç önlemleri
9-3 İnternet Güvenlik Organizasyonu
10-1 Bulut kullanımı
10-2 IoT kullanımı
10-3 Büyük veri kullanımı

Kaynak : [17]
2.1.4.1. Ağ Hazırlığı/Altyapısı
Dijital devleti "Ağ Hazırlığı" açısından değerlendirmek için üç alt gösterge
kullanılmaktadır. İnternet kullanıcıları, bir ülkenin çevrimiçi başvuru hizmetlerini
değerlendirmek için önemli bir alt endekstir. Günümüzde kablosuz geniş bandın, özellikle de
5G'nin gelişimi ana akım haline geldi.
7

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Örgütü.
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Altyapı geliştirme zaten birçok ülkede konuşlandırılmış ve uygulanmıştır.
Bu, artan yüksek hızlı bağlantı, altyapının geniş bant genişlikleri üzerinden evrimi ve dijital
hükümet stratejilerinin benimsenmesi ve ilerlemesi, gelişmiş ülkeler arasındaki dijital
uçurumun azaltılması açısından gelişmekte olan ülkelere çok yardımcı olacaktır.
2.1.4.2. Yönetim Optimizasyonu/Verimliliği
Bu endeks, bir ülkenin dijital devlet Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT)
işletilmesi ve uygulanmasındaki optimal davranışının önemli bir göstergesidir. Proje
uygulaması ve BİT uygulaması geliştirme stratejisi değerlendirilir. Ayrıca devlet iş ve iç
süreçlerini (her kuruluşun iç işleyişini) iyileştirmek için BİT kullanımının derecesini
değerlendirir. Devlet yönetimi optimizasyonu, optimizasyon ilerlemesi, entegre kurumsal
mimari ve devlet yönetimi bütçe sistemi ile ilgili olduğu için dijital devlet gelişimi için önemli
bir göstergedir.
2.1.4.3. Çevrimiçi Hizmetler/İşlevsel Uygulamalar
Dijital teknolojinin gelişiminin önemli bir göstergesidir. Dijital devletin
başarıları arasında elektronik hizmetler veya ürünler devletin vatandaşlara sunduğu hizmetler
ve elektronik hizmetleri devletin arayüzü olarak konumlandırıyor. Ulusun dijital bir hükümet
olarak büyümesi, çevrimiçi ortamlardaki artışla ölçülür. Hizmetler ve hizmet düzeyi (bilgi,
indirme formları, işlemler, elektronik ödemeler). Dijital Devlet Sıralaması şu anda e satın alma,
elektronik vergi ödemeleri, elektronik ödemeler, tek noktadan hizmetlerve e-sağlık dahil olmak
üzere beş ana çevrimiçi hizmeti değerlendiriyor. Bunlar, çevrimiçi hizmetler arasında temel
hizmetlerdir. Enstitü, çevrimiçi hizmetleri kapsamak ve daha iyi değerlendirmek için
gelecekteki sıralamalarda birçok çevrimiçi hizmet değerlendirmesini genişletmeyi planlıyor.
2.1.4.4. Ulusal Portal/Ana Sayfa
Ulusal portal (tek noktadan hizmet), hükümetlerin tüm e-hizmetleri
entegre edebildiği ve bunlara tek bir ağ geçidi üzerinden erişebildiği bir yer olarak tanımlanır.
Aynı zamanda, paydaşların hükümete elektronik olarak erişmeleri için birincil arayüzdür.
Ulusal portallar aracılığıyla hükümetler, kamu hizmetlerinin kullanıcılarına birçok fayda sağlar,
daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi hizmetler de dahil olmak üzere vatandaşlardan ve
işletmelerden kamu yöneticilerine kadar. Kamu sektöründe tek elden hizmetler, hükümette en
umut verici hizmet sunumu kavramlarından biridir. Ulusal portalların uygulanması çoğu
ülkenin dijital hükümet stratejilerine dahil edilmiştir.
2.1.4.5. Devlet Bilgi Teknolojileri Başkanı
Devlet BİT Başkanları’nın dijital strateji, organizasyonel reform ve genel
optimizasyonu dengelemesi, planlama ve uygulamada önemli bir rol oynaması ve son yıllarda
dijital devlet dijital dönüşüme odaklanması bekleniyor. Devlet BİT Başkanları, devlet
kurumlarına hızlı dijital dönüşüm sağlamak için dijital dönüşüm çabalarına öncülük edecek ve
dijital teknoloji, araştırma ve iş akışı metodolojilerini uygulayacaktır. Bu gösterge, Bilgi
Teknolojileri Departmanının dijital hükümet planlaması, geliştirmesi ve uygulanmasındaki
rolünü ve ayrıca geleneksel yönetim modellerinin dijital dönüşüm uygulamalarına
dönüştürülmesine katkısını değerlendirir.
2.1.4.6. Devlet Desteği
Bu gösterge, dijital hükümeti teşvik etmeye yönelik hükümet faaliyetlerini
ölçer ve e-hizmetleri vatandaşlara, işletmelere ve diğer paydaşlara dağıtmak. Bu, ilgili
faaliyetleri içerir yasal çerçeveler ve mekanizmalar gibi dijital hükümetin uygulanmasını
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desteklemek (yasalar, planlar, politikalar, stratejiler). Bu faaliyetler devlet tarafından destek
amacıyla yürütülmektedir.
2.1.4.7. E-Katılım
BİT aracılığıyla devlete vatandaş katılımı, dijital devlete katılımı
genişletmek için BİT'in uygulama örneklerinden biridir. İnsanlar dijital projeler aracılığıyla
hükümetle bağlantı kurup konuşabildiğinde, idari politika süreci daha şeffaf ve tutarlı hale gelir.
Bu süreç yönetim, hizmet sunumu, karar verme ve politika oluşturmayı içerebilir.
2.1.4.8. Açık Devlet (Açık Veri)
Açık devlet, belirli devlet verilerinin vatandaşlara açıklığının bir
barometresidir.
2.1.4.9. Siber Güvenlik
Dijital yönetimi teşvik etmede önemli bir konu siber güvenliktir.
2.1.4.10. Gelişmekte Olan BİT Kullanımı
Bu alandaki inovasyonun rolü, interneti kullanan tüm vatandaşlara ve
işletmelere hizmet vermektir. Günümüzde IoT gibi birçok yeni teknolojinin geliştirilmesi,
insanların bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli cihazlar aracılığıyla devlet hizmetlerine
erişmesine yardımcı oluyor. Bulut bilişim, hükümetler ve vatandaşlar arasındaki bağlantıları
kolaylaştırmaya da yardımcı olur. Büyük veri, hükümetlerin hizmetlerini optimize etmesine
yardımcı olur. Bu nedenle, bu teknolojilerin her zaman hükümet tarafından en yüksek öncelikte
uygulanması gerektiğine inanılmaktadır.
2.1.5. Dünya Ekonomi Formu (DEF) Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi8 (2021)
Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi (NRI) ilk olarak 2002 yılında Dünya
Ekonomik Forumu (DEF) tarafından Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu'nun bir parçası olarak
yayınlanmıştır. Son yirmi yılda, NRI ekonomilerin kalkınmayı ve küresel rekabet gücünü
artırmak için teknolojiyi nasıl kullanabileceklerine dair bütünsel bir bakış açısı sağlamıştır.
NRI, dijital stratejilerin formülasyonunda devlet ve toplumsal faktörlerin önemini açıkça içeren
ilk teknoloji çerçevesidir. 2019'da NRI çerçevesinin yeniden tasarımında, güven, yönetişim,
kapsayıcılık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerindeki etki ile ilgili güncel endişeler
modele dahil edilmiştir. NRI çerçevesi, ekonomilerin sürdürülebilir ve kapsayıcı gelecekler
inşa ederken dijital teknolojilerin gücünden nasıl yararlanabileceğine dair basit ama bütünsel
bir görüş sağlamayı amaç edinmiştir.
Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, onun insanlarla etkileşim artacaktır.
Teknolojinin iyileştirilmesi için nihai hedef üç yönlüdür:
- Ekonomiye olumlu etki yapmak,
- Bir ülkenin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemek,
- Bir ülkenin tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmasına
yardımcı olmak.
Bu hedeflerin her biri, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için Birleşmiş
Milletler tarafından üzerinde anlaşmaya varılan hedefleri yansıtmaktadır.

8

Networked Readiness Index (NRI)
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DEF AĞ TOPLUMU HAZIR OLMA ENDEKSİ

Teknoloji

İnsanlar

Yönetim

Etki

Erişim

Bireyler

Güven

Ekonomi

İçerik

İşletmeler

Düzenleme

Hayat Kalitesi

Gelecek
Teknolojiler

Devletler

Kapsayıcılık

Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedeflerine Katkı

Görsel 6. Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi 2021 Modeli [18]
NRI 2021 modeli, temel dört sütunlu yapısını yansıtır: Teknoloji, İnsanlar,
Yönetişim ve Etki. Her sütun, Görsel 6’da gösterilen üç alt sütundan oluşur. Bunların içerikleri
ve amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
2.1.5.1. Teknoloji
Teknoloji, ağ ekonomisinin kalbinde yer almaktadır. Bu nedenle, NRI'nin
birincil kategorisi olarak Teknoloji endeksi, bir ülkenin küresel ekonomiye katılması için
olmazsa olmaz olan teknoloji düzeyini değerlendirmeyi amaçlar . Üç alt endeks, Teknoloji
sütununun amacını gerçekleştirir.
2.1.5.1.1. Erişim
Sorunlar da dahil olmak üzere ülkelerdeki bilgi iletişim
teknolojilerine temel erişim düzeyi, iletişim yapısı ve satın alınabilirlik durumu.
2.1.5.1.2. İçerik
Ülkelerde üretilen dijital teknolojinin türü ve içerik/bilimsel ve
teknik makalelerden elde edilen konuyla ilgili araştırmalar da dahil olmak üzere yerel olarak
dağıtılabilen uygulamalar.
2.1.5.1.3. Geleceğin Teknolojileri
Ülkelerin ağ ekonomisinin geleceğine, Yapay Zeka (AI) ve
Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknoloji trendlerine ne ölçüde hazırlandığı.
2.1.5.2. İnsanlar
Teknolojinin yaygınlığı ve kalitesi, ülkelerin (ve herhangi bir kuruluşun)
teknoloji kaynaklarını üretken yollarla kullanma becerisini, erişimini ve becerisini yansıtır. Bu
nedenle, İnsanlar endeksi, insanların BİT'i nasıl uyguladıklarını üç analiz düzeyinde ölçmeyi
amaçlamaktadır.
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2.1.5.2.1. Bireyler
Bireylerin teknolojiyi nasıl kullandıkları ve ağ ekonomisine
katılmak için becerilerini nasıl kullandıkları.
2.1.5.2.2. İşletmeler
İşletmeler bilgi işlem teknolojilerini nasıl kullanır ve ağ ekonomisine
katılımı.
2.1.5.2.3. Devletler
Devletlerin genel nüfusun yararına bilgi işlem teknolojilerini nasıl
kullandığı ve yatırım yaptığı.
2.1.5.3. Yönetim
Yönetişim, kullanıcılarının güvenliği ve güvenliği için entegre bir ağı
destekleyen yapıları ifade eder. Bu nedenle, Yönetişim endeksi, ağ ekonomisi içinde faaliyeti
üç düzeyde teşvik eden sistemlerin kurulması ve erişilebilirliği ile ilgilidir;
2.1.5.3.1. Güven
Ağ ekonomisi bağlamında bireylerin ve firmaların güvenliği, güvene
ve nüfusun güvene dayalı davranışına elverişli bir ortamda yansıtılır.
2.1.5.3.2. Düzenleme
Bir hükümetin düzenleme, politika ve planlama yoluyla ağ
ekonomisine katılımı ne ölçüde desteklediği.
2.1.5.3.3. Kapsayıcılık
Yönetişimin cinsiyet, engellilik ve sosyoekonomik statüye dayalı
eşitsizlik gibi konuları ele alabildiği ülkelerdeki dijital bölünmeler.
2.1.5.4. Etki
Ağ ekonomisinde hazır olma, toplumun ve genel olarak ekonominin
büyümesini ve refahını iyileştirmenin bir yoludur. Bu nedenle, Etki endeksi, ağ ekonomisine
katılımın ekonomik, sosyal ve insani etkisini üç düzeyde değerlendirmeyi amaçlamaktadır:
2.1.5.4.1. Ekonomi
Ağ ekonomisine katılmanın ekonomik etkisi.
2.1.5.4.2. Yaşam Kalitesi
Ağ ekonomisine katılmanın sosyal etkisi.
2.1.5.4.3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkı
SKH'leri bağlamında ağ ekonomisine katılmanın etkisi. BİT, ağ
ekonomisi içinde kritik bir role sahiptir ve sağlık, eğitim ve çevre ile entegre edilmiş
göstergelerle özel olarak odaklanmaktadır.
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2.2.TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR
2.2.1. Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA -1999)
Ulusal enformasyon altyapısının yaşamsal önemi Bilim ve Teknolojide Atılım
Projesi kapsamında 1995 yılında vurgulanmıştır. Bu öneri ve rapor, TÜBİTAK tarafından kilit
konumdaki bütün kişi ve kurumlara gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği, konunun önemi nedeniyle, 23 Ocak 1996’da çeşitli kamu kuruluşlarını
toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda Master Planın ulusal yararın en çoğa çıkarılması ve
hedeflenen yetenek düzlemlerine erişilebilmesi için kaçınılmaz olduğu belirtilmiş ve bu
görüşler saptanmıştır. Toplantı sonrasında, Başbakanlık, 5 Şubat 1996’daki bir yazısıyla
Enformasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve bilgi toplumuna geçişin sağlanması maksadıyla
enformasyon alanında kamu güvenliği ve menfaatleri, sosyoekonomik, yasal, kurumsal ve
düşünülebilecek diğer hususları da kapsayan bir enformasyon (internet dahil) politikasının
geliştirilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı sorumluluk ve
koordinatörlüğünde, sekretarya hizmetlerini TÜBİTAK Başkanlığı’nın yürüteceği Türkiye’de
Enformasyon Politikası ve Enformasyon Altyapısı Master Planının oluşturulmasını istemiştir.
[19]
Bu kapsamda planın oluşturulması maksadıyla, 1996 yılında Enformasyon
Altyapısı Ana Planı Yürütme Grubu oluşturulmuştur. Bu grupta; Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
Genel Sekreterliği, Genel Kurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), TÜBİTAK Başkanlığı, Türk Telekom (özelleşme
öncesi 2006 yılından sonra faaliyet sorumlulukları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir),
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)
ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) yer almıştır.
Planın ilk aşamasında, Türkiye’nin gelecekte yüksek kapasiteli ve büyük boyutta
bir ulusal enformasyon altyapısı gereksinimi duyduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin
enformasyon altyapılarının oluşumunda önemli bir aktör olabileceği saptamasına yol açan
yeteneklerinin kendiliğinden oluşmadığı, gerekli yatırımların 1965 yılından itibaren yapıldığı
vurgulanmıştır. Bu kapsamda ulusal enformasyon altyapısı oluşturulmuştur. İkinci aşamada
gelecek hedefleri ve vizyonları belirlenmiştir. Son aşamada ise, yeni yapıların oluşmasına
yönelik önerilerde bulunulmuş ve Bilgi Toplumu Konseyi, Bilgi Toplumu Kurumu,
Düzenleyici Kuruluş önerileri getirilmiştir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın yürüttüğü düzenleme ve kamunun enformatizasyonu işlevlerine ek olarak,
sanayinin yönlendirilmesi ve geleceğin ekonomik ve toplumsal yaşamına hazırlık konusundaki
temel işlevleri de üstlenen bakanlık önerisinde bulunulmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de
dönüşüm ile ilgili kamu ve özel sektör iş birliği ile oluşturulan ilk proje olarak
değerlendirilebilir. [19]
2.2.2. e-Türkiye Girişimi Eylem Planı (2000)
Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı
makro ölçekte belirlenerek, uygulama planları yapılması, gerekli mevzuat değişikliklerinin
hazırlanması, her vatandaşın, her evin, her okulun ve her işyerinin ve kamu yönetiminin bilgi
çağına girebilmesi için gereken bilgi alt yapısının hazırlanması, “Ulusal Bilgi Güvenliği”
sağlanarak; elektronik ticaret ve elektronik devlet sisteminin gerçekleştirilmesi, bilgi toplumu
eğitimi için ilgili bakanlıklar ile ortak çalışmalar yapılması, vatandaşa hizmetin daha etkin
verilmesi, vatandaşın gizlilik gerektirmeyen bilgilere elektronik ortamda ucuz ve kolay
erişmesinin temin edilmesi, kamu bilgisayar ağları oluşturulması bireylerin bu ağ üzerinden
hizmet almaları desteklenmesi öngörülmüştür [20].
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2.2.3. Kısa Dönem Eylem Planı ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2003-2004)
58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planında e-Dönüşüm Türkiye
Projesi’ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve
yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir. Bu görevin yerine
getirilmesi amacıyla DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca,
27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm
Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Genelgede
projenin hedefi, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla;
katılımcı, etkin, şeffaf ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı
oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır [21].
Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ulusal fayda ve katma değeri artıracak
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla “Bilgi Toplumu Stratejisinin oluşturulması”dır. Bu strateji,
emeğe dayalı toplumdan bilgi toplumuna; geleneksel üretim-tüketim ekonomisinden bilgi
ekonomisine geçişte önümüzü aydınlatması amaçlanmıştır. Eylem Planı, Bilgi Toplumu
Stratejisi’nin yanı sıra;
• Düzenleyici ve yasal çerçevenin çizildiği Hukuki Altyapı,
• Hizmetlerin sunulacağı Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği,
• Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağı planlamasına ve
yetiştirilmesine yönelik eylemlerin yer aldığı Eğitim ve İnsan Kaynakları,
• Hizmetlerin elektronik ortamda, bürokratik engellere takılmadan kolayca
sunulmasını hedefleyen e-Devlet,
• Kurumların birlikte çalışabilir, bütünleşmiş hizmetler sunmalarına
yönelik çalışmalara referans sağlayacak Standartlar,
• e-Avrupa’da da önemle üzerinde durulan tematik alanlardan e-Sağlık,
• e-İş ile e-Ticaretin büyüyüp, gelişebileceği, KOBİ’leri içerecek şekilde
yaygınlaşacağı ortamın hazırlanmasına ilişkin çalışmaları kapsayan e-Ticaret ana
başlıklarından oluşmaktadır.
Bu kapsamda hedeflerini yerine getirmek maksadıyla; e-Dönüşüm Türkiye
Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 4.12.2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
hayata geçirilmiştir [21].
2.2.4. Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planları (2005-2018)
e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile başlayan ve 2018 yılına kadar devam eden
süreçte, KDEP (2003–2004) eylemleriyle hukuki ve teknik altyapıya, 2005 Eylem Planı ile
eylemlerin günlük hayata yansımasına yönelik yaygınlaştırma çalışmalarına öncelik verilmiş
ve nihayet Bilgi Toplumu stratejisi ile de 2018 yılına kadar uzanan dönemde uzun vadeli
perspektif ortaya konmuş olacaktır. Bu süreçte yayınlanan eylem planları şöyle sıralabiliriz;
• 2005 Eylem Planı,
• 2006-2010 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı,
• 2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planıdır.
Orta vadeli planların ortaya konulması sürecinde ilk önce 2005 Eylem Planı
hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sonrasında ilk orta vadeli plan olan 2006-2010 Bilgi
Toplumu Strateji ve Eylem Planı 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulmuştur [22].
Bilgi Toplumu Stratejisi, 7 eksende, 38 kamu kurumunun sorumlu olduğu 111
eylem ile hayata geçirilerek, 36’sı temel gösterge olmak üzere 117 gösterge ile gelişmelerin
takip edildiği, 2,9 milyar TL harcama öngörülen bütüncül bir program olarak uygulamaya
konmuş, süreç içerisinde pek çok kez incelenip değerlendirilmiş ve raporlanmıştır. 2006-2010
döneminde uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın nihai bir değerlendirmesinin
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yapılmasına ve Haziran 2012 itibarıyla elde edilen sonuçların veya etkilerin ortaya konmasına
ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanmış olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Nihai
Değerlendirme Raporu, ülkemizde bilgi toplumuna dönüşüm konusunda yaşanan gelişmelere,
Strateji’nin hazırlandığı dönemde belirlenen stratejik yön, öncelikler ve hedefler çerçevesinden
bakmakta ve bunları etraflıca değerlendirilmiştir. [23]

Görsel 7. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında Başarı Oranları, Haziran 2012 [23]
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile hayata geçirilecek
eylemlerin; bilişim sektörünün güçlü ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması, BİT’in
diğer sektörlere nüfuzunun artırılması ve internet girişimlerinin gelişimlerine uygun bir
ekosistemin oluşturulması suretiyle ekonomide büyüme ve istihdam artışını desteklemesi
öngörülmektedir (Görsel 8). Diğer yandan; genişbant altyapılarının tesisi, yetkin bilişim
personelinin teminine yönelik çalışmalar, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin gerektirdiği
hukuki altyapının hayata geçirilmesi suretiyle bilgi güvenliği ve kullanıcı güveninin tesisi,
yenilikçi bilişim çözümlerinin kent hayatı, yeşil bilişim, e-sağlık, bilginin etkin kullanımı gibi
alanlarda hayata geçirilmesi ve kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinliğin sağlanması
gibi destekleyici çalışmalar ile bilişim sektörünün ekonomiye katkısının etkin biçimde açığa
çıkarılmasının sağlanması hedeflenmiştir. [24]

Görsel 8. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisinde Eksenler ve Odak [25]
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2.2.5. TÜSİAD - BCG Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Araştırması
2015 yılından bu yana sanayide dijital dönüşüm konusunda çalışmalarını
kararlılıkla ve aktif olarak sürdüren TÜSİAD9, sanayide dijital dönüşümü bir Türkiye projesi
olarak görmektedir. Sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de
teknoloji kullanan şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji
tedarikçisi şirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi, eksiklerinin saptanması ve
odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi maksadıyla TÜSİAD 2017 yılında bir araştırma
yapmıştır [26]. Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması
için kamu, özel sektör, akademi ve tüm paydaşlar arasında etkili işbirlikleri tesis edilmesinin
önemi vurgulanmış. Bu kapsamda atılması gereken öncelikli adımlar aşağıda derlenmiştir:
• Kamu sektörünün, Türkiye için odaklanılması gereken teknolojileri belirleyerek
şirketleri ve yatırımları bu alanlara yönlendirmek için gerekli teşvik mekanizmalarını
oluşturması,
• Yerli teknoloji tedarikçisi şirketlerle teknoloji kullanıcısı şirketlerin bir araya geleceği
bir mekanizmanın oluşturulması,
• Risk sermayesi sektöründe yapılacak düzenlemelerle Türkiye’de gerekli finansmana
erişimin artırılması, teknoloji tedarikçilerinin gelişim hızlarını artırılması,
• Yüksek teknoloji enstitüsünün kurulması, sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemin
yaratılması,
• KOBİ’lerin dijital dönüşüm yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Bu raporda özetle, Türkiye’de öncelikli olarak şirketlerin strateji ve yönetişim
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yapılan yatırımların belirlenen stratejik hedeflere göre
önceliklendirilmesi gerektiği belirtilmiştir [26].
2.2.6. Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı; merkezi yönetim birimleri,
yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve
üniversitelerin analiz çalışmalarına dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen,
Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planıdır. 2016-2019
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu doğrultusunda 4 stratejik amaç, 13 hedef
ve 43 eylem belirlenmiştir (Görsel 9).

9

Derneğin adı "Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği"dir. Dernek Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur.
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Görsel 9. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Strateji Haritası [24]
2.2.7. On Birinci Kalkınma Planı (2019)
Türkiye’nin uzun vadeli bir perspektif ile kalkınma vizyonunu ortaya koyarak,
her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Ekonomik refahla
birlikte, vatandaşların mutlu, sağlıklı, güvenli yaşam sürebilecekleri, temel hak ve
özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle korunmasının yanı sıra öngörülebilirliği
yüksek kamu politikalarıyla, fırsat eşitliğine dayalı, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı kamu
hizmetleri sunulması temel amaçları arasındadır [27]. Türkiye’de yer alan kamu
uygulamalarında ilk defa “Dijital Dönüşüm” kelimesi bu kalkınma planı ile net olarak belgeye
yansıtılmış ve hızlandırıcı politikalar içinde kendisine yer bulmuştur. Öncelikli sektörler olarak
Kimya, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Elektronik, Makine-Elektrikli Teçhizat, Otomotiv ve Raylı Sistem
Araçları belirlenmiş, dijital dönüşümün öncelikli sektörler başta olmak üzere imalat sanayiinde
yer alan tüm işletmelerin insan kaynakları ve üretim sistemlerinde geliştirilmesi ve
desteklenmesi için gerekli adımların kamu sektörü kurum ve kuruluşları ile destekleneceği
planlanmıştır.
Ulusal endekslerin belirlenmesinde On Birinci Kalkınma Planı yol gösterici
olmuştur. Dijital dönüşüm ile ilgili 197 tedbir ve 16 gösterge bu planda yer almıştır. Endeksler
ve metedoloji bazlı olarak ölçme ihtiyacı 344.3, 484.2 ve 565.1 gibi birçok maddesinde
belirtilmiş ancak bugüne kadar bu ihtiyaç giderilememiştir.
2.2.8. Dijital Türkiye Endeksi Projesi (2022)
Bu endeksleme projesinin amacı, dijital kalkınma projemizin hayata geçirilmesi,
ulusal plan ve hedefleri içinde barındıran, yukarıda sayılan uluslararası endeksler ile paralellik
arz eden, politika yapıcılar ve toplumda var olan tüm kesimlere hitap eden, geliştirilebilir ve
sürdürülebilir bir endeks modeli ortaya koymak olarak belirlenmiştir. [28]
Proje, 2 fazdan oluşmaktadır.
Birinci fazı (2019-2021) ölçüm çerçevesinin oluşturularak proje grubu, gönüllü
çalışma grubu ve kullanıcı deneyimi grubundan oluşan ekip tarafından ilk ölçümlerin yapılması
ve tüm paydaşların çalışmaya katkı ve desteğinin sağlanması maksadıyla iletişim kurulması
safhasını kapsamaktadır.
İkinci fazı (2022 yılı içerisinde) T.C. Cumhurbaşkanlığı Djital Dönüşüm Ofisi
öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm paydaşlar ile iletişime geçilere
oluşturulan metodoloji ve ilk ölçüm sonuçları doğrultusunda değerlendirmeler yaparak nihai
sonuca ulaşmak, sürdürelebilir bir ölçümleme modelinin ortaya konulması. [28]
2.2.8.1. Endeks Kavramsal Çerçevesi
Bugüne kadar hazırlanmış olan uluslararası ve ulusal endeks yapıları
incelendiğinde hazır olma, mevdudiyet, kavrama ve etki olmak üzere dört safha ile ortaya çıkan
ihtiyaçların ölçümlemesinin sağlıklı yapılabilmesi için kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu
çevreve iki boyuttadır;
• İhtiyaç Modeli
• Politika Eksenleri ve Politika Faaliyet Döngüsü
2.2.8.1.1. İhtiyaç Modeli
İhtiyaç modelini üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;
• Sorun Alanı (Yönetişim, altyapı, iş, erişim, güven vb.)
• Aktör (Vatandaş, toplum, ekonomi, BİT Sektörü vb.)
• Sektör (Eğitim, Sağlık, Çevre, Ticaret vb.)
İhtiyaç modelinin aktörlerin ihtiyaçlarını esas aldığı ve bunların
farklılaşan temel ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Toplum, ekonomi ve devlet olarak üç temel
aktörün ihtiyaçları üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir.
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-625-7341-76-9

www.selcukkongresi.org

Page | 576

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Bu aktörlerin ihtiyaçlarını ortaya çıkaran farklı etkenler mevcut
olduğu ortaya konulmuştur. Toplumsal ihtiyaçların duygusal, ekonomik ihtiyaçların rasyonel,
iktidar ihtiyaçlarının ise kamu yararı çerçevesindeki kararların biçimlendirildiği ifade
edilmektedir [28].

Görsel 10. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Pramidi10
Bu hiyerarşi (Görsel 10) aslında bir pramit şeklinde alttan üste doğru
fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyaçları, kendini
gerçekleştirme ihtiyacı olarak sıralanmaktadır. Hiyerarşiye göre kişi bazında örneklem verecek
olursak, alttan üste doğru kişi en baskın ihtiyacı karşılayıp sonrasında daha karmaşık ve az
baskın olan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelecektir.
DTE çalışması kapsamında, Maslow’un bu ihtiyaçlar hiyerarşisi ele
alındığında, pramidin yapısı gereği alt seviyelerdeki (daha fiziksel) ihtiyaçlara daha çok yer
verilirken, üst seviyelerdeki (daha manevi) ihtiyaçlara daha az yer verilmektedir. Ancak pramit
ters çevrildiğinde (Görsel 11) altta yer alan ihtiyaçlara daha az üstte bulunanlara daha çok yer
verilmesi sağlanmıştır. Buradaki asıl amaç ihtiyaç duyulan sosyal ihtiyaçların yani internet
erişimi, kablosuz internet, temel teknoloji kullanımı, enerji tüketimi gibi unsurların
günümüzdeki hayati önemini vurgulamaktır.

10

Maslow teorisi veya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından
1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.
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Görsel 11. Bireysel ve Kurumsal İhtiyaç Hiyerarşisi [28]
Öte yandan temel yapısal ihtiyaçlar kurum çalışanlarının işlemleri
gerçekleştirebilmesi için temel altyapının ve cihazların varlığı, kesintisiz erişimi, güvenli
bağlantısı ve bu gibi kaynakları kullanabilme becerisini göstermektedir. Piyasa ihtiyaçları ise
rekabeti sağlayıcı karar verici mekanizmaların varlığı, verimliliği, üretkenliği artıracak ve
içeriği güçlendirecek dijital platformların olması ve bu platformların işletilmesi durumudur.
Görsel 11’de verilen iki pramitte de kurumlar ve bireylerin sosyoekonomik ihtiyaç hiyerarşilerini görmekteyiz. Dijital Türkiye kapsamında, bireylerin manevi
ihtiyaçlarının öne çıkması toplumsal, kurumların ise maddi ihtiyaçlarının öne çıkması nedeniyle
ekonomik değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmüştür.
2.2.8.1.2. Politika Eksenleri
Dijitalleşme ihtiyacının giderilmesi için bunlara uygun politikaların
entegre edilmesi ve politikaların uygun gördüğü şekilde uygulanması gerekmektedir. Bütün
politikalar bir sonuç oluşturmaya yöneliktir. Dolayısıyla “politika faaliyet döngüsü” , alınan
kararlar dışında bu kararlara yönelik temel olarak hazır olma (girdi), mevcudiyet (çıktı),
kavrama (kullanım) ve etki (sonuç) aşamalarını içermektedir [28].
2.2.8.2. Ölçüm Metodolojisi
Genel olarak ölçümlemenin sınırlarının belirlenmesi maksadıyla “Dijital
Türkiye” kavramı tanıma kavuşturulmuş ve Dijital Türkiye vizyonu ortaya konulmuştur.
“Dijital Türkiye; toplumsal, ekonomik ve devlet faaliyetlerinde, geliştirdiği
ya da tedarik ettiği teknoloji, ürün ve hizmetleri kullanalarak sağladığı üretkenlik artışı, refah
ve dijital veriden ürettiği değerle küresel ölçekte rekabet eden bir Türkiye’dir” [28], tanımı
yapılmıştır. Vizyonu, bireyden topluma ve kurumdan ekonomiye geniş yelpazede ihtiyaçları
kapsayacak şekilde ve proje kapsamında tanımlanmıştır.
2.2.8.2.1. Ölçüm Çerçevesi
Dijital Türkiye Endeksi tüm teknolojik gelişmeleri içerecek şekilde
5 politika ekseninden oluşmaktadır.
2.2.8.2.1.1.Eksenler
DTE projesinde eksenler belirlenirken hane halkının günlük
yaşamı veya üretime katıldığı andan başlayarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik olaylar göz
önünde bulundurulmuştur. İhtiyaç modelinde belirlenen Toplum, Ekonomi ve Devlet aktörleri
ve bu aktörleri destekleyen Dijital Kaynaklar ve hizmet sunumu açısından bir araya getiren
Yaşamsal Hizmetler olarak belirlenmiştir.

Görsel 12. DTE’de Eksenler [28]
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2.2.8.2.1.2.Faaliyet Yaşam Döngüsü
DTE’de eksenler içerisindeki faaliyetlerin yaşam döngüsünü
belirleyen 7 boyut tanımlanmıştır (Görsel 13).

Düzenlemeler

Planlama

Yetkinlik

Yenilikçilik

Güven

Şeffaflık

Kullanım

Görsel 13. DTE Faaliyet Döngüsü [28]
2.2.8.2.1.3.Endekslerin Belirlenmesi
Dijital Türkiye Endeksi oluşturulurken uluslararası endeksler
incelenmiş öncelikle tekrarlanan göstergeler çıkartılarak 335 tekil gösterge belirlenmiştir. Tüm
belirlenen gösterge adaylarına kodlama yapılmıştır. Politika hedefleri On Birinci Kalkınma
Planı esas alınmıştır. Bu planda yer alan maddelerden, Dijital Türkiye kapsamında ilgisi yüksek
düzeyde olduğu değerlendirilen 111 gösterge oluşturulmuştur. Tüm eksenler altında hem ulusal
hem de uluslararası gösterge olması sağlanmıştır. Tüm göstergeler sadece bir eksen altında ve
bir faaliyet boyutu ile ilişkilendirilmiştir. Kuralları sistemli olarak belirlenmiş gösterge adayları
standardizasyona tabi tutularak “Soru Türü” belirlenmiştir. Soru türleri şu şekildedir;
• Var – Yok
• Nitel Değer (Likert)
• Nicel Değer (Likert)
• Nicel Değer (Hedef)
• Nicel Değer (Maks/Min)
Ayrıca tüm kuralları sistemli olarak belirlenmiş gösterge adayları
için “Kaynak Türü” belirlenmiştir. Bu kaynak türleri; açık erişim, idari kayıt, kullanıcı
deneyimi, ulusal istatistik, uluslararası istatistik, yabancı firma istatistik, kurumsal
değerlendirme ve uzman değerlendirmesi şeklindedir.
2.2.8.2.1.4.Hesaplama Yöntemi
Tüm soruların ağırlıklarının eşit olduğu kabul edilerek (0-100)
aralığında değerlendirme yapılmıştır.
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𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 =

𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤
𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 =

𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Her eksen kendi altında faaliyet boyutu bazlı olarak da gösterilir.
Faaliyet boyutlarının eksen skoruna etkisi eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda;
𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 =

𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤
𝐸𝑘𝑠𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Ayrıca bu hesaplamalar neticesinde elde edilen verilen kapsamında oluşturulması planlanan
grafikler çalışmada gösterilmiştir.
2.2.8.2.1.5.Normalizasyon
Tüm göstergeler 100 (yüz) puan’a göre normalize edilecektir.
“Var/Yok” soru türleri için 0/100 punlaması yapılırken, nitel ve nicel değerlendirmeler 5’li
likert ölçek ve ölçek karşılığı puanlama olarak da 0-25-50-75 ve 100 rakamları belirlenirken,
nicel değer (hedef) türünde oransal bir puan olacağı için “0-100” arasında herhangi bir sayısal
değer verilebilecektir. Uluslararası Uluslararası kuruluşlardan alınacak istatistiki değerlerin
Türkiye için doğrudan bir hedef değeri yoksa referans alınan uluslararası istatistik gösterge için
minimum ve maksimum diğer ülkeler baz alınarak belirlenecektir. Ölçümlemede özellikle
göstergeler arasında kompozit endekslerin yer alması durumunda kompozit endeks içinde yer
alan farklı alt başlıklarda yapılan değerlendirmelerin kompozit endeksin yapısındaki esaslar
ışığında birleştirilmesi suretiyle ölçümleme sonunda kompozit endeks hesaplanacaktır.
Yaşamsal Hizmetlerle ilgili Kullanıcı Deneyimi Grubu tarafından ana temalarda yapılacak
ölçümleme sonuçlarının da eşit ağırlıkla birleştirilmesi esas alınacağı belirtilmiştir [28].
2.2.9. Dijitalleşme Seviyesinin Tespiti Maksadıyla Mikro Ölçekli Çalışma (Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İlgili/İlişkili Kuruluşları Özelinde)
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Dijital Türkiye Endeksi
çalışmalarına katkı olması maksadıyla “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” tematik alanı Elektronik
Kamu Bilgi Yönetim Sistemi’nde (KAYSİS) yer alan hizmetler çerçevesinde Yüksek Lisans
Öğrencimiz Mustafa HINÇAL tarafından incelenmiştir.
Türkiye’de çalışma ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürütmekten sorumlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) ve ilgili kurumlara ait KAYSİS verileri
incelendi. Bakanlık ile birlikte ilgili kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK),
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (MYK) ve Türkiye İş Kurumu Başkanlığı’na (İŞKUR)
ait hizmet listeleri bir araya getirildi ve elde edilen veriler Excel dosyasında toplanmak suretiyle
bir veritabanı oluşturuldu. Konuyla ilgili muhatapları gösterir şema Görsel 14’de sunulmuştur.
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BAKANLIK

SGK

MYK

BAŞVURAN-FAYDALANAN
• VATANDAŞ
• YABANCILAR
• YABANCI KURULUŞLAR
• HAK SAHİPLERİ
• KAMU PERSONELİ
• KAMU KURUMLARI
• KURUM BİRİMLERİ
• ÖZEL SEKTÖR
• CUMHURİYET SAVCILIKLARI
• ODA VE BİRLİKLER
• NOTERLER
• SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• TAHKİM KURULUŞLARI
• BORSALAR
• SİGORTALILAR
• ÖZEL KANUNLARA TABİ SİGORTALILAR
• ÜNİVERSİTELER
• ÇİFTÇİLER
• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUŞLARI

İŞKUR

Görsel 14. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanının Hizmet Sunucuları ve Muhatapları
Bakanlık ve ilgili üç kurumun, KAYSİS’e kayıtlı toplam 619 (altıyüzondokuz)
hizmet kaydının olduğu tespit edilmiştir. Ancak bakanlık ve kurumların iç işleyişlerini
ilgilendiren (ihale, inşaat/emlak vb.) hizmet türleri çalışma ana konusundan uzak olması
nedeniyle, 81 (seksenbir) hizmet dışarda bırakılarak 538 (beşyüzotuzsekiz) hizmetin incelemesi
uygun görülmüştür.
İnceleme sırasında, hizmet listesinde yer alan tanımlı hizmetleri hizmet türü,
hizmet sınıflandırma tipi, hizmet işlem tipi şeklinde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
Müteakiben bu hizmetleri, hizmet sunumunun nasıl başladığı (Başvuru, Resen ve Hem Başvuru
Hem Resen), hizmet için kimlerin bakanlığa ya da kurumlara başvuru yapabileceği
(vatandaşlar, yabancılar ve çalışma içinde yer verilen diğer muhataplar), başvuruların alınma
sıklığı (her zaman mı yoksa dönemsel mi), bu başvuruları nasıl gerçekleştirdikleri (internet,
evrak, e-devlet vb.), hizmetin sonucundan kimlerin faydalandığı (vatandaş, yabancılar,
kurumlar vb.), hizmetin sunumunu yapan birimin e-posta adresine ulaşabildiyse “E-posta
Adresi” bölümüne eklendi, hizmetlerin çevrimiçi (internet) ortamından bakanlığa ya da
kurumlara ait sunucular aracılığıyla sunulup sunulmadığı, e-devlet kapısı hizmet sunumu
yapılıp yapılmadığı, hizmetin muhatapları arasında yabancıların olup olmadığı varsa hangi
dillere yönelik dil desteğinin sunulduğu, hizmet ile ilgili bilgilendirici internet adresi ve sıkça
sorulan sorular bölümünün ilgilileri bilgilendirici mahiyette oluşturulup oluşturulmadığı
yönünde veri toplandı.
2.2.9.1.Dijital Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm İhtiyaçlarına Yönelik Toplanan
Verilerin Değerlendirilmesi
Hizmet Türleri
Hizmet Türü; Bakanlık ve ilgili kurumların sunmuş olduğu Ana
Hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmet türleri ve altında bulunan hizmet türü miktarları;
Danışma 8 adet, Denetim 13 adet ve Genel 518 adet olmak üzere dağılmaktadır. Hizmet
türlerinin dağılım grafiği Görsel 15’de gösterilmiştir.
2.2.9.1.1.
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Hizmetlerin Türlerine Göre Dağılım Grafiği
600
400
Toplam

200
0
Ana Hizmet (Danışma)

Ana Hizmet (Denetim)

Ana Hizmet (Genel)

Görsel 15. Hizmetlerin Türlerine Göre Dağılım Grafiği
2.2.9.1.2. Hizmetlerin Sınıflandırması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik konuları Bilişim, Çalışma, Eğitim,
Genel İdari, İktisadi/Ekonomi, Sağlık, Sigorta ve Sosyal olmak üzere 8 ayrı sınıfta
değerlendirilmiştir. Görsel 15’de gösterilen verilerin incelenmesi neticesinde, hizmetlerin genel
ana hizmet türü altında Çalışma, Sosyal, Sigorta ve Genel İdari hizmet sınıfında yoğunlaştığı
görülmektedir. Sınıflandırmaların türler içinde dağılımı Görsel 16’da sunulmuştur.

Hizmet Sınıflandırma Tiplerinin Hizmet Türlerine Dağılımı
Miktarları
160
150
140
129
120

111
Bilişim
100

Çalışma
Eğitim

80

Genel İdari

74

İktisadi/Ekonomi
Sağlık
60

Sigorta
Sosyal

40
29
20

12

9
2

5
1

8
4

4

0
Ana Hizmet (Danışma)

Ana Hizmet (Denetim)

Ana Hizmet (Genel)

Görsel 16. Hizmet Sınıflandırma Tiplerinin Hizmet Türlerine Dağılımı Miktarları
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2.2.9.1.3. Hizmetlerin İşlem Tiplerine Dağılımı
İşlem tipleri faaliyetlerin sınıflandırma altında daha net olarak
tanımlaması için yapılmış bir gruplama olduğu görülmüştür. Toplam çalışma içinde 31 adet
işlem tipi tespit edilmiş, İdari ve Sosyal İşler, Mali İşler, Sorgu İşlemleri ve Başvuru İşleri,
işlem tiplerinde yoğunluğun arttığı görülmüştür. İşlem tiplerinin sınıflandırmalara dağılım
oranları Çizelge-6’da gösterilmiştir.

1

1

1
2

2

2

1

18

1

2

2

16

6

47

4

1

3

1

6

1

16

1

6

1

2

2

3

1

2
1

1

6

2

2

8

1

2

5

9

9

1

19

7

1

1

9

1

2

1

1

2

10

1

1

1

29

15
2

5

2

7

4

2

1

4

1

2

2

2

25

5

7

1

6

1

15

1

3

60

134

3

10

5

3

1

1

2

28

3

1

3

1

13

3

37

1

3

3

4

21

2

5

4

11

3

7

25

106

1

10

1
4

1

10

5

1

12

14

1

4
4

2

Genel Toplam

Sosyal

Sigorta

Sağlık

İktisadi/Ekonomi

Genel İdari

Eğitim

Bilişim

Satır Etiketleri
Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

Çalışma

Çizelge 6. İşlem Tiplerinin Sınıflandırmalara Dağılım Çizelgesi

6

12

1

1

11

1

5

1

47

2

8 161

15

1

2

4

83

12

29 112 129

538

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021
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2.2.9.1.4. Hizmetlerin Çevrimiçi (İnternet/e-Devlet Kapısı Hariç Kendi
Sunucuları) Olarak Sunum Durumu
Hizmetlerin işlem tiplerine göre çevrimiçi yani kurumun kendi
imkanları dahilinde sunucuları vasıtasıyla internet sitesi (web) üzerinden sunduğu hizmet
miktarı 56 adet olarak tespit edilmiştir. Bu miktar genel miktara oranı %10,41’dir. Bu
hizmetlerin İdari ve Sosyal İşler, Başvuru İşleri ve Sorgulama İşlerinde yoğunluk gösterdiği
görülmüştür. İşlem tiplerine göre hizmetlerin çevrimiçi sunum durumu Görsel 18’de
gösterilmiştir.
Çizelge 7. İşlem Tiplerine Göre Hizmetlerin Çevrimiçi Sunum Durum Çizelgesi
Hizmet çevrimiçi (internet-kendi sunucuları) olarak
sunuluyor mu?

İŞLEM TİPLERİ

EVET

9

ORANI
0,00%
0,00%
19,15%

HAYIR
1
1
38

ORANI
100,00%
100,00%
80,85%

Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

3

18,75%

13

81,25%

Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

1

16,67%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
10,45%
33,33%
40,00%
0,00%
9,52%
20,00%
9,09%
0,00%
3,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
17,02%
0,00%
10,41%

5
6
7
5
19
9
4
6
10
3
120
2
6
3
19
4
10
7
102
10
1
15
1
11
3
39
2
482

83,33%
100,00%
87,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
66,67%
100,00%
89,55%
66,67%
60,00%
100,00%
90,48%
80,00%
90,91%
100,00%
96,23%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
60,00%
82,98%
100,00%
89,59%

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri

1

5
14
1
4
2
1
1
4

2
8
56

GENEL
TOPLAM

GENEL
ORAN

1
1
47

100,00%
100,00%
100,00%

16
6
6
8
5
19
9
4
6
15
3
134
3
10
3
21
5
11
7
106
10
1
15
1
11
5
47
2
538

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021
2.2.9.1.5. Hizmetlerin e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunum Durumu
İşlem tiplerine göre e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)
aracılığıyla hizmet sunumuna yönlendirilmiş hizmet miktarının 166, sunulmayan hizmetin ise
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372 olduğu tespit edilmiştir. Sunulmayan hizmetlerin genel miktara oranı ise %69,14 olduğu,
bu hizmetlerin İdari ve Sosyal İşler, Mali İşler ve Başvuru İşlerinde yoğunlaştığı görülmüştür.
Dijital hizmetlerin yoğun olarak sunum aracı olarak kullandığı e-Devlet Kapısı ve Çevrimiçi
Sunucuları (Web) miktarlarını incelediğimizde; bazı hizmetlerin hem e-Devlet Kapısı hem de
Çevrimiçi sunulduğu, bazı hizmetlerin sadece e-Devlet Kapısı, bazı hizmetlerin ise sadece
Çevrimiçi olarak sunulduğunu görmekteyiz. Bu durumu rakamlarla ifade etmek gerekirse, eDevlet Kapısı üzerinden 372 hizmetin aynı zamanda 46 hizmet çevrimiçi olarak, Çevrimiçi
olarak sunulan 56 hizmetin aynı zamanda e-Devlet Kapısı ile 10 hizmet sunumu gerçekleştiği
görülmüştür. Sonuç olarak 326 hizmet e-Devlet Kapısı, 46 hizmet ise Çevrimiçi olarak
sunulduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin e-Devlet Kapısı Sunum Çizelgesi Çizelge 8’de
sunulmuştur.
Çizelge 8. Hizmetlerin E-Devlet Sunum Durum Çizelgesi
E-Devlet Sunumu
Yapılan Hizmet
Miktarı

İşlem Tipleri

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

Sunulan
E-Devlet
Sunulmayan
Hizmetin
Sunumu
Hizmetin
Toplam Hizmet
Toplam
Yapılmayan
Toplam
Miktarı
Hizmete Oranı Hizmet Miktarı Hizmete Oranı

25
6
1
3
2

1
44
1
2
2
3
6
20

2
6
1
41
166

0,00%
0,00%
53,19%
37,50%
16,67%
50,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%
32,84%
33,33%
20,00%
0,00%
9,52%
60,00%
54,55%
0,00%
18,87%
0,00%
0,00%
13,33%
0,00%
54,55%
20,00%
87,23%
0,00%
30,86%

1
1
22
10
5
3
6
5
19
9
4
6
14
3
90
2
8
3
19
2
5
7
86
10
1
13
1
5
4
6
2
372

100,00%
100,00%
46,81%
62,50%
83,33%
50,00%
75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
93,33%
100,00%
67,16%
66,67%
80,00%
100,00%
90,48%
40,00%
45,45%
100,00%
81,13%
100,00%
100,00%
86,67%
100,00%
45,45%
80,00%
12,77%
100,00%
69,14%

1
1
47
16
6
6
8
5
19
9
4
6
15
3
134
3
10
3
21
5
11
7
106
10
1
15
1
11
5
47
2
538

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021
2.2.9.1.6. Hizmet Sunum Şekillerinin İşlem Tiplerine Dağılımı
Hizmetlere 9 farklı başvuru imkânı bulunduğu tespit edilmiştir. eHizmetler; hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı ve hizmet sunum kanalı bileşenlerinden oluşan, bilgi
ve iletişim teknolojileri kullanılarak sunulan hizmetler olarak düşünüldüğünde bu çalışmada eHizmetler, E-Devlet Kapısı, İnternet Üzerinden, Ortak Bilgisayar Programı, Kiokslar, E-posta
adresleri ve Çağrı Merkezi olarak kabul edilmiştir. e-Hizmet sunumu yapılmayan başvuru
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şekilleri ve adetleri şu şekildedir. Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden 308 adet, Hizmeti
Sunmakla Görevli Personel aracılığıyla 25 adet, Birim Evrak Servisi Üzerinden 157 hizmet
sunumu yapılmaktadır. e-Hizmetler ve Dijital olarak sunulmayan işlem tiplerinin dağılımı
Çizelge 9’da, e-Hizmet sunumu yapılmayan işlem tipleri dağılımı Çizelge 10’da, e-Hizmet
sunumu yapılan işlem dağılımı Çizelge 11’de sunulmuştur.

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

PROCEEDING BOOK

İşlem Tiplerine Oranı

Çağrı Merkezi(170)

İşlem Tiplerine Oranı

E-Posta Adresi

İşlem Tiplerine Oranı

Kiosklar üzerinden

İşlem Tiplerine Oranı

Ortak Bilgisayar Programı

İşlem Tiplerine Oranı

İnternet üzerinden

İşlem Tiplerine Oranı

E-Devlet üzerinden

İşlem Tiplerine Oranı

İşlem Tiplerine Oranı

İşlem Tiplerine Oranı

Birim Evrak Servisi üzerinden

İŞLEM TİPLERİ

Hizmeti Sunmakla Görevli
Personel

BAŞVURU ŞEKİLLERİ

Genel/Kurum Evrak Servisi
üzerinden

Çizelge 9. Hizmet Sunum Şekillerinin İşlem Tiplerine Göre Genel Dağılımı
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1,30%
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1,27%
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2
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1,95%
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1,27%
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0,00%

2

2,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,81%

1

1,20%

0,00%

0,00%

0,00%

6
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0,00%
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0,00%
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0,00%

0,00%

1
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Çizelge 10. Hizmetin e-Hizmet Sunumu Şeklinde Yapılmayanlar
İşlem Tipleri
Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

Genel/Kurum Evrak Servisi
üzerinden

Birim Evrak Servisi
üzerinden

Hizmeti Sunmakla Görevli
Personel

1
29
8

9
1

9

2

2

2
6
2
4
6
15
3
91
1
3
3
18
4
6
2
67
7
1
12

2
5
1
2
1
2
1
47

1
1
1

1
3

2
1
5

4
4
6
1
308

1

5
1
60
1
1
2
1
1
3
1

1

157

25

3

2

1
1

2
2

1
2
2

1
1
3

1
2

44
1
2

2
5
5
1
16
1
5

2
3
6

2
1
1

1

20

5

6

2

1

6
1
41

2
9

166

83

1

Kiosklar
üzerinden

1

Çağrı
Merkezi(170)

17
5
1

Ortak Bilgisayar
Programı

25
6
1
3
2

E-Posta Adresi

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

İnternet
üzerinden

İşlem Tipleri

E-Devlet
üzerinden

Çizelge 11. E-Hizmetler ve Hizmet Miktarının İşlem Tiplerine Göre Dağılımları

3
1
3

1
3
1

1
2

16

15

1

5

1
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2.2.9.1.7. Hizmet Sunucuları ve Paydaşların (Başvuran ve Sonucundan
Yararlanan) İşlem Tipi Bazındaki Durumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sunulan hizmetlere 33 ayrı
başvuru yapan kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişi tanımlanmıştır. Sunulan toplam 538
hizmetten, Vatandaşlar 336 adet hizmete başvuru yapabilirken onu 112 hizmetle Özel Sektör,
104 hizmetle Diğer Kamu Kurumları, 64 hizmetle Sivil Toplum Kuruluşları, 61 hizmetle
Yabancılar izlemektedir. Diğer paydaşlar ise Çizelge 13’de gösterilen miktarlarda hizmet
sunumuna başvuru yapabilmektedirler.
Yapılan başvuru sonrasında, Vatandaşlar 363, Kamu Kurumları 191,
Özel Sektör 145, Sivil Toplum Kuruluşları 92, Yabancılar 60 ve Kamu Personeli 56 başlatılan
işlemin sonucundan faydalanmaktadır. Diğer paydaşlar ise Çizelge 14’de gösterilen miktarlarda
başlatılan hizmetlerin sonucundan faydalanmaktadır.
İşlemi başlatan paydaşların başvuru yaptıkları ve sonucundan
faydalandıkları hizmetlere bakıldığında (Örneğin Vatandaşlar 336 hizmete başvuru yaparken,
363 hizmetin sonucundan faydalanmaktadır) miktarların aynı olmadığını görmekteyiz. Bu
sisteme başvuru esnasında ve sürecinde alınan verilerden farklı paydaşların da fayda
sağladığını, bazı işlemlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik hizmet sunucularının başvuru
yapılmaksızın resen işlem başlattığını göstermektedir. Ne kadar işlemin sadece resen, sadece
başvuru ve hem resen hem başvuru yapılarak başlatıldığını gösterir çizelge Çizelge 12’dedir.
Çizelge 12. İşlem Tiplerine Göre Hizmetlerin Başlatılma Usullerinin Dağılım Çizelgesi
He m Re se n He m
Başvuruyla

İŞLEM TİPLERİ

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Ge ne l Toplam

Sade ce Başvuruyla

1
6

1
3
5
1
4
2
6
1
23
2
5
1
3
19
2
1
3

1
1
91

41
14
4
4
5
2
1

4
9
2
91
2
3
3
16
3
7
2
77
4
10
1
7
4
47
363

Sade ce Re se n

Ge ne l Toplam

1

1
1
47
16
6
6
8
5
19
9
4
6
15
3
134
3
10
3
21
5
11
7
106
10
1
15
1
11
5
47
2
538

2
2
1
3
13
8

20
1
5

1
1
5
10
4
2
4

1
84
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Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam
Özel Sektör (Başvuran)

HİZMET İŞLEM TİPLERİ
Vatandaşlar (Başvuran)

1
39
11
1
4
2
4
5
1
8
5
1
1
1
3
6

2

8
2
83
2
2
2
9
3
9
2
84
1
1
6

4
3
46
4
3
3
2
24
2
2
2
10
2
4
1
16

3
7

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

1
3
1

1
5
1
4
2
5
1
15
1
3
2
5
2
1
1
3
1
1
2
3

1
1
1
2

3
1
3

336 112 104
1

1

15
1
1
1
1
1
2

12
4
1
5

17
1

1
3

2
1
9
1
1

9

3
2
1
1
1
1
2

2
5
5
1
7
1
1
1
6
1
1
2
3
2
2
6
1
1
1
4

3
2
1

1
2
11
4
1
2
4

64
61
57
46
45

2
2

2
1
27

3
1
1
3
1

2

4

4
9
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1
1
1

3

1
1

1
3

2
1
1
1

2
1

1
1

8

1
1

1

3

3
1

1

1
1
4
1

1

Almanya'da Ve Belçika'da Çalışması
Bulunanlar (Başvuran)

Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Tarımsal
Faaliyette Bulunanlar (Başvuran)

İşkazası Sonucunda Malul Kalan Sandık
Üyesi (Başvuran)

Daha Önce Kamuda Atamaya Esas Hizmeti
Olanlar (Başvuran)

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 12. Maddesi, Geçici 192
Ve 218. Maddeleri İle Ek 71 Ve Ek 76.

4(A),4(B), 4( C) Sigortalıları (Başvuran)

4(A),4(B), 4( C) Kadın Sigortalıları (Başvuran)

Diğer Kamu Personeli (Başvuran)

Kamu Kurumları (Başvuran)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunun 4-C Kapsamındaki Ve
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Sigortalılar Veya Hak Sahipleri (Başvuran)

Sigortalılar (Başvuran)

Özürlü Vatandaşlar (Başvuran)

Tarımsal Faaliyeti Sona Erenler (Başvuran)

Sosyal Güvenlik Kurumu (Başvuran)

233,399 Sayılı Khk Kapsamında Kitler De Ve
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalışan Personel
(Başvuran)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci
Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Sigortalı

Hak Sahipleri (Başvuran)

İhale Konusu İşler İle Özel Bina İnşaatı
İşverenleri (Başvuran)

İşçiler (Başvuran)

Üniversiteler (Başvuran)

TAHKİM KURULUŞLARI (Ulusal/Uluslararası)
(Başvuran)

Birleşmiş Milletler Kuruluşları (Başvuran)

Cumhuriyet Savcılıkları (Başvuran)

Noterler (Başvuran)

Yabancı Kuruluşlar (Başvuran)

Kamu Personeli (Başvuran)

Odalar/Birlikler (Başvuran)

2
1
10
5

Kurumun Diğer Birimleri (Başvuran)

25
1
3
1
7

Yabancılar (Başvuran)

2
2
12

Sivil Toplum Kuruluşları (Başvuran)

2
2
3

Diğer Kamu Kurumları (Başvuran)
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Çizelge 13. Hizmetlerin Resen/Başvuru İle Başlatan Paydaşları ve İşlem Tiplerine Göre Dağılım Miktarları
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3
3
6
2
1
2
3
2

1
3

8

1

2
5

1
1
3
2

1

18

13
1

1
2
1
2
1
10

1
2

3
5

4
2
363 191 145

Diğer Kamu Kurumları

Diğer Kamu Personeli

Daha Önce Kamuda Atamaya Esas
Hizmeti Olanlar

Tarımsal Faaliyeti Sona Erenler

İşkazası Sonucunda Malul Kalan
Sandık Üyesi

Noterler

1

2

1
1
1

1

1

1
1
1

3

1

1
1
3

1

1

1

2

4

1
1

1

1

1

2
1

3
2
4

2
4

3

2

1

2

1

1

1

1

3

1
4

5

2

1

1
1
5

1

1
1

10

Kendi Adına Ve Hesabına
Bağımsız Tarımsal Faaliyette

Kurumun Diğer Birimleri

Odalar/Birlikler

Hak Sahipleri

233,399 Sayılı Khk Kapsamında
Kitler De Ve Kadro Karşılığı
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 12.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4

Özürlü Vatandaşlar

Sigortalılar Veya Hak Sahipleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4-

Sigortalılar

Üniversiteler

Cumhuriyet Savcılıkları

İşçiler

İhale Konusu İşler İle Özel Bina
İnşaatı İşverenleri

Birleşmiş Milletler Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu

1

4(A),4(B), 4( C) Kadın Sigortalıları

4
5
2
2
38
3
2
3
9
3
4
3
21
2
1

2

1
1
1

Almanya'da Ve Belçika'da
Çalışması Bulunanlar

1
1
1
8
3
4
5
3
1
27

2
1
1
1

Yabancı Kuruluşlar

1
1
3
17

2
4

Kamu Personeli

1
4
2

Yabancılar

1
7
5

4(A),4(B), 4( C) Sigortalıları

4
5
8
2
110
2
4
2
8
3
11
5
76
6
1
10
1
6
4
34

1
1
7
5
2
2
4
1
17
2
3
5
12
2
48
2
8
3
13
2
6
5
12
8
1
8

Sivil Toplum Kuruluşları

1
21
11
2
5
1
3
17

Özel Sektör

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

Kamu Kurumları

İŞLEM TİPLERİ

Vatandaşlar

Çizelge 14. Başvuru Yapılan Hizmetlerin Sonucundan Faydalanan Paydaşları ve Miktarları

3
1
4
1
92

1

2

2

3

9

4

60

56

2
1
33

1
1
17

3

2

1

1

1

1

3

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021

1

1

1

2

1

6

3

4

3

1

2

1

1

1

8
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2.2.9.1.8. Yabancı ve Yabancı Kuruluşların Başvuru Yapabilecekleri Hizmet
Durumu
Hizmet sunucuları tarafından KAYSİS’e tanımlı 88 hizmetin yabancı
ve yabancı kuruluşlara sunulduğu tespit edilmiştir. Bu hizmetlerin 61 adeti doğrudan
yabancılara, 27’si ise yabancı kuruluşlara sunulan hizmetler olduğu görülmüştür. İşlem tipi
bazında yabancılar ve yabancı kuruluşların başvurabileceği hizmet miktarları Çizelge 15’de
gösterilmiştir.
Çizelge 15. Yabancı ve Yabancı Kuruluşların Başvuru Yapabilecekleri Hizmet Durumu

İŞLEM TİPLERİ

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

YABANCILARIN
BAŞVURABİLECEĞİ
HİZMETLER

YABANCI
KURULUŞLARIN
BAŞVURABİLECEĞİ
HİZMETLER

1
2
3

1
1

3
1
2

2
2

1

3

1

1
1
3

15
1
1
1
1
1
2
12

1
1
4

4

2
11
61

2
1
27

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021

2.2.9.1.9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Bölümünün Çevrimiçi Sitedeki Durumu
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Hizmet sunucuların sayfaları incelendiğinde SSS bölümlerinin
yeterince beslenmediği, site yapılışında en çok talep edilen bazı soruların yanıtlarının
yerleştirildiği sabit alanlar haline geldiği görülmüştür. Sürekli yeni sorun ve sorulara cevap
verebilecek aktif yapıda olmadığı görülmüştür. 538 hizmetten 163 hizmet için SSS bölümü
hazırlanmışken 375 hizmet için bu bölümde yer verilmediği görülmüştür. İşlem tiplerine göre
sıkça sorulan sorular bölümü durum çizelgesi Çizelge 16’da sunulmuştur.
Çizelge 16. Çevrimiçi Sitede Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Bölümüne Verilen Yer Durumu
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) çevrimiçi sitesinde mevut mu?

İşlem Tipleri

Arşiv İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Başvuru İşleri
Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)
Bilgi Sistemleri
Bilgi Talep İşleri
Bilişim İşleri
Danışmanlık İşleri
Denetim İşleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri
Eğitim İşleri
Görevlendirme İşleri
Görüş Verme İşleri
Hukuki İşler
İdari ve Sosyal İşler
İhale işleri
İlan/Duyuru İşleri
İtiraz İşleri
İzin/Onay/Yetki İşleri
İzleme ve Takip İşleri
Kayıt İşleri
Koordinasyon İşleri
Mali İşler
Mevzuat İşleri
Muhasebe İşlemleri
Personel İşleri
Proje İşleri
Raporlama/İstatistik İşlemleri
Sağlık İşleri
Sorgulama İşleri
Tanıtım ve Yayın İşleri (Panel, Konferans vb.)
Genel Toplam

Evet

16
5
1
1

36

3
2
4
1
72
1

3
1
17
163

Hayır

Genel Toplam

1
1
31
11
6
5
8
4
19
9
4
6
15
3
98
3
10
3
18
3
7
6
34
9
1
15
1
8
4
30
2
375

1
1
47
16
6
6
8
5
19
9
4
6
15
3
134
3
10
3
21
5
11
7
106
10
1
15
1
11
5
47
2
538

Kaynak: KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) – Erişim : Eylül 2021
2.2.9.1.10. SGK verilerine göre Sigortalı (Aktif/Pasif) Kişi ve Kamu / Özel İşyeri
Miktarları
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Sunulan hizmetin hacimsel büyüklüğünün görülmesi maksadıyla
SGK Veri sayfasından alınmış olan Eylül 2021 genel toplam miktarları Çizelge 17’de, ayrıntıları
Çizelge 18’de gösterilmiştir.
Çizelge 17. Aktif/Pasif Sigortalı ve İşyeri Miktarlarını Gösterir Çizelge
Gösterge

Kategori

Değer

Şehir

2021.09

Aktif Sigortalılar

Sigortalı, Aktif, Toplam (4a, 4b, 4c)

Kişi

Türkiye

24.791.126

Pasif Sigortalılar

Sigortalı, Pasif, Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (4a, 4b, 4c) (Kişi)

Kişi

Türkiye

13.562.156

İşyeri

SGK, Kamu İş Yeri Sayısı

Adet

Türkiye

45.990

İşyeri

SGK, Özel İş Yeri Sayısı

Adet

Türkiye

2.016.421

Kaynak : https://veri.sgk.gov.tr/
Çizelge 18. Aktif/Pasif Sigortalı Durumu Ayrıntılı Dağılımı Gösterir Çizelge
Gös te rge
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,
Sigortalı,

Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Aktif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,
Pasif,

De ğe r

Toplam (4a, 4b, 4c)
Toplam (4a)
Toplam (4b)
Toplam (4b) (Tarım Hariç)
Toplam (4b) (Tarım)
Toplam (4c)
Zorunlu Sigortalı (4a)
Zorunlu Sigortalı (4b)
Zorunlu Sigortalı (4b) (Tarım ve Muhtar Hariç)
Zorunlu Sigortalı (4b) (Tarım)
Zorunlu Sigortalı (4c)
Tarım Sigortalısı (2925 S.K.) (4a)
Çırak (4a)
Stajyer ve Kursiyerler (4a)
Muhtar (4b)
Diğer Sigortalılar (4a)
Diğer Sigortalılar (4c)
İsteğe Bağlı Sigortalı (4b)
İsteğe Bağlı Sigortalı (4b) (Tarım Hariç)
İsteğe Bağlı Sigortalı (4b) (Tarım)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (4a, 4b, 4c) (Kişi)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (Kişi) (4a)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (Kişi) (4b)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (Kişi) (4b) (Tarım Hariç)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (Kişi) (4b) (Tarım)
Toplam Aylık ve Gelir Alanlar (Kişi) (4c)
Yaşlılık Aylığı Alanlar (4a)
Yaşlılık Aylığı Alanlar (4b)
Yaşlılık Aylığı Alanlar (4b) (Tarım Hariç)
Yaşlılık Aylığı Alanlar (4b) (Tarım)
Yaşlılık Aylığı Alanlar (4c)
Malüllük Aylığı Alanlar (4a)
Malüllük Aylığı Alanlar (4b)
Malüllük Aylığı Alanlar (4b) (Tarım Hariç)
Malüllük Aylığı Alanlar (4b) (Tarım)
Malüllük Aylığı Alanlar (4c)
Vazife Malüllük Aylığı Alanlar (4c)
Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar (4a)
Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar (4b)
Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar (4b) (Tarım Hariç)
Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar (4b) (Tarım)
Ölüm Aylığı Alanlar (Haksahibi) (4a)
Ölüm Aylığı Alanlar (Haksahibi) (4b)
Ölüm Aylığı Alanlar (Haksahibi) (4b) (Tarım Hariç)
Ölüm Aylığı Alanlar (Haksahibi) (4b) (Tarım)
Ölüm Aylığı Alanlar (Haksahibi) (4c)
Sürekli İş Göremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Haksahibi) (4a)
Sürekli İş Göremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Haksahibi) (4b)
Sürekli İş Göremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Haksahibi) (4b) (Tarım Hariç)
Sürekli İş Göremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Haksahibi) (4b) (Tarım)

Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi

2021.09
24.791.126
18.528.385
3.126.645
2.596.053
530.592
3.136.096
16.275.150
3.001.496
2.443.461
530.592
3.135.413
28.966
308.705
1.598.114
27.443
302.533
683
125.149
125.149
0
13.562.156
8.480.623
2.708.664
1.934.447
774.217
2.372.869
6.057.383
1.660.617
1.157.374
503.243
1.586.273
75.125
21.694
15.471
6.223
26.639
14.658
81.647
350
258
92
2.169.963
1.024.710
760.368
264.342
745.299
96.505
1.293
976
317

Kaynak : https://veri.sgk.gov.tr/

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-625-7341-76-9

www.selcukkongresi.org

Page | 593

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

2.2.9.2. Mikro Düzey Dijitalleşme Ölçümü Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik tematik alanının e-Dönüşüm kapsamındaki son
durumunu ortaya koymak maksadıyla yapmış olduğum seminer çalışmasında hizmet verilerini
büyük oranda KAYSİS verilerinden faydalanılarak toplanmış ancak KAYSİS’de yer alan bir
kısım verinin güncelliğini yitirdiği görülmesi nedeniyle Bakanlık, SGK, MYK ve İŞKUR
çevrimiçi web sayfaları Google, Yandex ve Bing arama motorlarından faydalanılarak taranmış,
gereksiz hizmet sunumları (çalışma ve sosyal güvenlik alanına girmeyen) listeden çıkartılmış ve
bu çalışmanın ekinde yer alan veri tabanı çizelgemiz oluşturulmuştur.
Tüm ülkeyi kapsayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik konusu sayısal olarak
değişkenlerin dans ettiği bir alan olduğunu yukarıda vermiş olduğum veriler ışığında
anlayabiliriz. Sigortalı (çalışan), işveren, kamu ve emekli olmak üzere 4 ana gruptan
oluşmaktadır. Aktif ve pasif faydalanan sayısı toplam 38.353.282 kişidir, ülke nüfusu 83.614.362
olduğu düşünüldüğünde 45.261.080 kişinin sigortalı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası ile sosyal
güvence altında olduğu sonucu doğmaktadır. Bu durum hacimsel olarak çok büyük bir kitleyi
temsil etmesi nedeniyle tüm unsurlarıyla hatasız ve hızlı işlem yapılması için e-dönüşümün
zorunlu ve vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bakanlık, SGK, MYK ve İŞKUR olarak çalışma ve sosyal güvenlik alanında
e-Dönüşüm için güzel çalışmaların olduğu aşikardır. Bunlardan en önemlisi Vatandaş, Doktor,
Hastane, Eczane, Genel Sağlık Sigortası’nı (SGK) bir bütün olarak kapsayan ve e-Dönüşüm’de
bir dönüm noktası olan MEDULA sistemidir. MEDULA sistemi içinde toplanan verilerin aynı
zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden sorgu sağlanması, belge oluşturulması vatandaş, kamu
kurumları, özel sektör vb. paydaşlarını da içine alan ve kapsayan bir düzen oluşturmuştur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında işlem tipine göre İdari ve Sosyal İşler,
Mali İşler, Başvuru İşleri, Sorgu İşleri işlemlerinde e-Hizmetlerin ve hizmetlerin yoğunlaştığı
görülmektedir.
Bu hizmetlerden hiçbir dijital sunumu yapılmayan sadece Genel/Kurum
Evrak Servisi üzerinden 173 hizmetin, sadece Birim Evrak Servisi üzerinden 29 hizmetin, sadece
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel tarafından 3 hizmetin verildiği görülmüştür. Toplamda 538
hizmetten 205 hizmetin hiçbir şekilde e-Dönüşüme dahil edilmediği bunun genel hizmet
miktarına oranı ise %38,10 olduğu görülmüştür. Özellikle bu oranın İdari ve Sosyal İşler ile Mali
İşler işlem tipi altında yer alan hizmetlerde yoğunlaştığı, hizmetlerin e-Devlet Kapısına
yönlendirmelerin uygun olacağı kıymetlendirilmiştir.
Yabancı ve Yabancı Kuruluşlara yönelik sunulan çevrimiçi hizmetin yok
denilecek kadar az olduğu görülmüştür. KAYSİS verilerinde Yabancıların başvurusu ile
başlatılabilecek hizmet sayısı 61, Yabancı Kuruluşların ise 27 olduğu görülmektedir. Ancak eHizmetler kapsamında Türkçe haricinde çevrimiçi hizmet, içerik ve SSS bölümü tespit
edilmemiştir. Yabancılara yönelik içerik, e-Hizmet, SSS tüm sunucularda geliştirilmeli sadece
İngilizce içerik dışında ülkemizde yurtdışından geliş iş hayatına dahil olabilecek Rusça ve
Arapça gibi bölgesel dillere de yer verilmelidir.
Sıkça Sorulan Sorular ve hizmetler ile ilgili içerik bulunmasında zorluklar ve
kısıtlılık mevcuttur. Çevrimiçi bilgilendirme içerikleri daha açıklayıcı, net ve e-Hizmetlere
yönlendirici mahiyette dizayn edilmeli, SSS bölümleri ise bu içeriklerin içerisinde ya da hemen
soru akla geldiğinde ulaşılabilir olmalıdır. SSS bölümü içerisinde ayrıca paydaşların aklına gelen
soruyu aramaları gerekmekte bu ise ayrı bir hizmettin alınmasında gecikmeye neden olmaktadır.
e-Devlet Kapısı dışındaki hizmet sunumları 4 ayrı çevrimiçi sitede
(Bakanlık,SGK,İŞKUR,MYK) dağınık olması, çevrimiçi sunumların SGK sitesinde bile e-SGK
ve SGK olarak ikiye ayrılması gibi hususları hizmetten özellikle ilk defa fayda sağlayacak
paydaşların hizmete ulaşımında sorunlar yaratabileceği değerlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik paydaşlarının tek bir çatı altında toplanmasının ortak bir noktadan sunumu
gerçekleştirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
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3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Çalışmamızda, 6 uluslararası düzeyde, 8 ulusal düzeyde ve 1 mikro düzeyde araştırma ele
alınmış dijital dönüşüm ölçümleme, araştırma, kamusal doküman ve inceleme çalışması
incelenmiştir.
Japonya’nın ilk defa Haziran 2016’da ortaya koyduğu Toplum 5.0 kavramı da insanların
rahat ve konforlu bir yaşam sürmeleri için farklı yaş ve koşullardaki kişilerin çeşitli potansiyel
ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ekonomik ve sosyal boşlukları azaltmak için ürün ve
hizmetlerin kolayca sağlanacağı insan merkezli bir toplum amaçlamaktadır. [29]
Bu kapsamda, çalışmamızın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Geleceğin bizler
tarafından inşa edileceği düşünüldüğünde bugünden sağlam temeller üzerine kurmamız gereken
dijital dönüşüm için ölçümleme çalışmalarını da doğru endeksler üzerinden kurgulamalıyız.
Toplum, Ekonomi ve Devlet aktörleri ve bu aktörleri destekleyen Dijital Kaynaklar ve hizmet
sunumu açısından bir araya getiren Yaşamsal Hizmetler ölçümlemede önemli eksenlerdir.
Çalışmamızın asıl amacı olan; Türkiye’ye özgü ölçümleme modeli nasıl olmalıdır? Sorusuna
endeks modelleri üzerine çalışmamın olgunlaşması sonrasında ayrıntılı olarak tezimde yer
vereceğim.Özet olarak;
Çizelge 19. Uluslararası Araştırmalarda İncelenen Dijital Dönüşüm Boyutları
OECD
DGI

OECD
Going

BM EDGI

AB

WASEDA

WEF NRI
2021

Tasarım Olarak
Dijital

Erişim

Çevrimiçi Hizmetlerin
Kapsamı ve Kalitesi

İnsan Sermayesi

Ağ Altyapısı

Teknoloji

Veriye Dayalı
Kamu Sektörü

Kullanım

Telekomünikasyon
Altyapısının Gelişme
Durumu

Bağlantı

Yönetim Optimizasyonu

İnsanlar

Platform Olarak
Devlet

Yenilik

Doğal İnsan Sermayesi

Dijital Teknolojinin
Entegrasyonu

Ulusal Portal Durumu

Yönetim

Varsayılan Olarak
Açık Olma

İş

Dijital Kamu
Hizmetleri

Devlet BİT Başkanı
Aktiviteleri

Etki

Kullanıcı
Odaklılık

Sosyal

e-Devlet Desteği

Proaktiflik

Güven

Açık Devlet (Açık Veri)

Pazar Açıklığı

Siber Güvenlik
Gelişmiş İnternet ve
İletişim Teknolojinden
Faydalanma

Özellikle uluslararası çalışmaların endeksler bazlı olarak yoğunlaştığı, sürdürülebilir
ölçümleme yapısı oluşturulduğu görülmüştür. Endeks bazlı çalışmaların öncesinde tavsiye ve
toplantı kararları, uzman görüşleri, araştırma raporları, tez çalışmalarının olduğunu ve uzun bir
hazırlık süreci sonrasında endeks yapılarının ortaya konulduğunu, endeks yapılarının öncelikli
olarak dokümantasyon aşaması sonrasında uygulanabildiği ve sonuç alınabildiğini görmekteyiz.
Türkiye’de ise Haziran 2022’de Türkiye Bilişim Derneği sahipliği,
T.C.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve paydaşların desteği ile hazırlanan Dijital
Türkiye Endeksi haricinde ölçümleme odaklı bir çalışma tespit edilememiştir.
Ülkemizde de birçok eylem ve kalkınma planı, araştırma raporu, proje çalışması olduğu
bunların sonucunda ise tam bir endeks yapısının halen uygulamaya geçilemediği görülmektedir.
Ancak süreç itibariyle endeks yapısı üzerinde çalışmaların yoğunlaşması, ülkemize özgü bir

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-625-7341-76-9

www.selcukkongresi.org

Page | 595

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

ölçümleme yapısının uluslararası platformlarda deneyimlenmiş endeks yapılarını da dikkate
alarak, milli bir yapıyla ortaya koymamız gerekmektedir.
Dijital dönüşüm ve olgunluk seviyelerini ölçmeye çalışırken, dijitale dönüşümü
engelleyen ve/veya yavaşlatan unsurların da ölçülmesi ve düzeyine göre müdahale edilmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Dijital dönüşüme engel olması muhtemel davranışları şu şekilde sıralamak mümkün;
bütün organizasyonlarda farklı düzeylerde ortaya çıkma ihtimali olan atalet (organizational
inertia) yani Değişime Direnç durumu ortaya çıkabilir ve direnç seviyeleri ölçülmelidir. Dijital
dönüşüm öncesi, dönüşümden sonra ortaya çıkabilecek olumsuzlar ön alınmak suretiyle ortadan
kaldırılabilecek gerekli altyapı hazırlanma durumu ölçülebilir. Örneğin, TCDD’nin şehirlerarası
ve Belediyelerin metro ve banliyö trenlerinde sürücüsüz ve yapay zeka teknolojisini kullanan
trenleri temini durumunda vatman ve makinistlerin işsiz kalmaları (engellenmeli), işçi
sendikalarının ve sektörle ilgili diğer odaların bu duruma sert sosyal tepkileri, siyasiler üzerindeki
baskı kurulması gibi etkilere yol açabilir ve buna yönelik karar vericilerin atacakları adımları
iptal etmeleri, ötelemeleri dijital dönüşümü ortadan kaldırabilir ya da yavaşlatabilir. Diğer bir
husus Şeffaflığa Karşı Direnç gösterme olarak değerlendirelbilir. Örneğin gelir vergisi
beyannamesi göre elde edilen kazanç üzerinden alınmaktadır. Bu durum bazı mükelleflerin az
vergi vermek için gelirini daha düşük gösterme eğiliminde olmalarını sağlayabilir. Dijital
dönüşümün sonrasında (tüm alım ve satımların zorunlu olarak blok zincire kayıt edilmesinin
zorunlu hale gelmesi gibi) vergi kaçıramayacağını düşünen mükellef bu teklojinin
uygulanmaması yönünde eylem gösterebilir. [30] Bir diğer konu dijital dönüşüm konusunda
Nitelikli Personel Eksikliği’dir.TÜSİAD yaptığı araştırmada yatırım maliyeti ve yatırımın geri
dönüş belirsizliği sonrasında yetkin çalışan yetersizliğinin en büyük engel olarak ortaya
koymuştur. Raporda dijital dönüşüm sonrasında ortaya konulan yeni üretim teknolojilerinin
mevcut iş gücüne ek değer yaratan uzun vadeli eğitim programlarının oluşturulması ihtiyacına
vurgu yapılmıştır [26].
Uluslararası Dijital Dönüşüm araştırmalarında İnsan ya da Toplum (Kullanıcı-İnsan
Sermayesi-İnsanlar), Veri (Şeffaf-Paylaşıma Açık-Hesap Verilebilir-Açık Veri-Verinin
İşlenmesi ve Katma Değer Yaratılması), Erişim (Bağlanabilirlik-Erişebilirlik-Telekom
Altyapısı), Devlet (Kamu-Yönetim-Destek), Teknoloji (Platform Olarak Devlet-YenilikGelişmiş İnternet Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanma-Teknoloji), Siber Güvenlik (GüvenSiber Güvenlik) ve Etki (Sonuç-Çıktı) olarak ortaya çıkmaktadır.
Çizelge 20. Türkiye’de Özgü Endeks Modeli Varsayımı
9 Endeks

Açıklama

TOPLUM

Süper akıllı toplum (Toplum 5.0) olma yolunda hazırlık durumunu tespiti,

VERİ

Açık veri, şeffaflık, yeniden kullanılabilirlik durumu, katma değer yaratma kapasitesin tespiti,

KAPSAYICILIK

Dijital dönüşümün toplumda hangi sektörleri içine aldığı ve oranlarının tespitini,

ERİŞİM

Birey, kamu kurumu, KİT ve özel sektörün telekominikasyon yeterliliğinin tespitini,

DEVLET DESTEĞİ VE
YÖNETİMİ

Kamu BİT Başkanı ve karar vericilerin politika, prosedür ve süreçleri dijital olarak yeniden ele
alma, düşünme, tasarlama, basitleştirme, katılımı artırma gibi destek ve yönetim becelerinin
durumunun tespitini,

TEKNOLOJİ

Mevcut, ileri teknoloji (Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Bulut Teknolojileri, Blok Zincir vs) ve
yeni çıkan/çıkacak teknolojilere yaklaşım ve kullanım durumunun tespitini,

DİRENÇ VE ENGELLER

Değişime ve şeffaflığa direnç ile nitelikli personel eksikliği gibi direnç ve engellerin tespiti ve
dönüşümün hızının yavaşlamasına etkisi, ortadan kaldırma ve olumsuz etkilere hazırlık durumunun
tespitini,

SİBER GÜVENLİK

KVKK ve diğer uluslararası bireysel güvenlik esasları çerçevesinde siber güvenlik hazırlık
durumunun tespitini,

ETKİ (ÇIKTI)

Etki endeksi, dijiital dönüşümün ekonomik, sosyal ve insani etkisini üç düzeyde değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
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Uluslararası ve ulusal çalışmaları ışığında 9 endeks olabilirliğini ortaya koymaya çalıştık.
Bu endeksler ileri çalışmalarımda alt endekslerin oluşturulması, soru bütünlüğü ve ölçme
metodolojisi oluşturulması ile daha olgun bir çalışmaya dönüştürmek üzere çalışmalarımız
devam etmektedir. Çalışmalarımız neticesinde Türkiye’ye özgü bir ölçme modeli nasıl olmalıdır?
Sorusuna daha net bir cevap verebilecek, sonrasında yapmayı planladığımız ölçüm neticesinde
sonuçları ortaya koyarak sürdürülebilir bir endeks modeli oluşturmayı planlamaktayız.
Sonuç olarak, temellerini bu çalışma ile atmış olduğumuz endeksleme (ölçümleme)
çalışması, yapılması muhtemel diğer çalışmalar içinde bir başlangıç ve yol gösterici, fikir verici
çalışma olması açısından önemli olduğunu değerlendirmekteyiz.
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RIZA PAŞA’NIN ESMÂ-İ TÜRKİYYE ADLI SÖZLÜĞÜNÜN SALİH VEHBİ
TARAFINDAN YAPILAN ARAPÇA TERCÜMESİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Mustafa İsmail DÖNMEZ
Selçuk Üniversitesi - 0000-0002-0315-7615
ÖZ
Rıza Paşa’nın yazdığı Türkçe isimler sözlüğü olan Esmâ-i Türkiyye basıldıktan sonra büyük
ilgi görmüş ve pek çok baskısı yapılmıştır. Bu ilginin sonucu olarak Bağdatlı Salih Vehbi
tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir. Ayrıca onu temel alan daha geniş bir sözlük
hazırlanmıştır. Mütercim Bağdatlı Salih Vehbi, öğrencilerinin çoğu Arap olan Şam Îdâdîsi’nde
imlâ, rik’a ve ta’lim-i kıraat dersleri veren Arap asıllı bir zattır. Bu çalışmada onun tercümesi
yeniden yazım bağlamında incelenecektir. Her iki eserin metin dışı önsöz, sonsöz, takriz
bölümleri ve metinleri incelenecek, sebeb-i telif ve sebeb-i tercümeleri ortaya konmaya
çalışılacaktır. Mütercimin eserini nasıl betimlediği, tercümede nasıl bir yöntem izlediği,
kullandığı çeviri stratejileri, kavramlar ve terminoloji ortaya konmaya çalışılacaktır. Tercüme,
Osmanlıca birincil kaynakla karşılaştırılarak metni aşan ögeler tespit edilmeye çalışılacaktır.
Türkçeden Arapçaya tercüme edilen eser, Osmanlıdaki tercüme kavramı ve uygulamalarını
tespit etmek ve çeviri arkeolojisine katkı sağlamak amacıyla irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Çeviri Tarihi, Yeniden Yazım, Salih Vehbi, Esmâ-i
Türkiyye Tercümesi

THE ANALYSIS OF THE ARABIC TRANSLATION BY SALIH VEHBI OF RIZA
PASHA'S DICTIONARY TITLED ESMÂ-İ TÜRKİYYE

ABSTRACT
Esmâ-i Türkiyye, a dictionary of Turkish names written by Rıza Pasha, attracted great attention
after it was published and many editions were composed. As a result of this interest, it was
translated into Arabic by Salih Vehbi from Baghdad. In addition, a more comprehensible
dictionary based on it was prepared. The translator Salih Vehbi from Baghdad has an Arab
origin and taught spelling, reqa and ta’lim-i kıraat (reading exercises) at Damascus High School
(Şam Îdâdîsi) where most of his students were Arabs. In this study, his translation will be
examined in the context of rewriting. The paratextual preface, epilogue, takriz and texts of both
works will be examined, and the reasons for copyright and translations will be attempted to be
determined. It will be attempted to reveal how the translator describes his work, what method
he follows in translation, the translation strategies, concepts and terminology he adopts. The
translation will be compared with the Ottoman primary source, and the elements that exceed
the text will be attempted to be determined. The work translated from Turkish to Arabic will be
examined in order to determine the concept and practices of translation in the Ottoman Empire
and to contribute to translation archaeology.
Keywords: Translation Studies, Translation History, Retranslation, Salih Vehbi,
Translation of Esmâ-i Türkiyye
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1.GİRİŞ
Gürçağlar (2014) çeviribilimde çeviri tarihi kavramını iki farklı anlamda ele almıştır.
Birincisi çeviri etkinliklerinin geçmişi ile ilgili toplanan bilgilerin bütünüdür. Diğeri, çeviri
etkinliklerinin geçmişini yazarken kullanılan yöntemler ve tarih üzerine oluşan üstsöylemi
inceleyen bir araştırma alanı, yani çeviri tarihi yazımıdır. Gürçağlar’a göre çeviri tarihi,
çeviribilim için nihai bir hedef olmaktan çok genel çeviri olgularına ilişkin bir bilgi toplama
aracıdır. Anthony Pym, çeviri tarihi alanını üçe ayırır. Bu üç alt alan birbiriyle ilişkili ve
bağımlıdır. Çeviri arkeolojisi: kim ne zaman neyi nasıl nerede kimin için çevirdi? Nasıl bir etki
doğurdu? sorularının yanıtı olabilecek araştırmalar. Tarihsel eleştiri: çevirinin tarihsel
ilerlemeyi nasıl sağladığına ya da engellediğine ilişkin söylemlerdir. Açıklayıcı araştırmalar:
Neden? Sorusunun yanıtıdır. (Aktaran Gürçağlar, 2014) Lieven D’hulst’a çeviri tarihçilerinin
üzerinde durduğu alanları şu sorularla ortaya koymuştur: Kim? Ne? Nerede? Kimin yardımıyla?
Neden? Nasıl? Nasıl bir etkiyle? (akt. Gürçağlar, 2014) Osmanlı odaklı çeviri tarihi
çalışmalarında Saliha Paker ve Zehra Toska önemli bir yerde durmaktadır. Paker, Türkiye’de
çeviri tarihi araştırmalarına kültürel hafızayı kurcalama, unutulan veya silinen olguları
hatırlatma işlevi yükler. Ona göre Osmanlı tercüme etkinlikleri pek çok ara formu ve metin
türlerini de içerecek geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Toska’ya göre “telif” sayılan
eserler kadar “tercüme” sayılan eserlerin de incelenmesi gereklidir. Çevirmenlerin eserlerinde
izledikleri stratejilerin ortaya konması, tercüme eserlerin kültür mirasımızdaki yeri açısından
son derece önemlidir. (Demircioğlu, 2016)
30 Mart 1864 tarihinde diğer unsurlara göre yoksul ve geri kalmış müslüman halk çocuklarının
eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye adlı bir dernek
kurulmuştur. Dernek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere telif ve tercüme
yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırlatmıştır. Bunlar, dernek tarafından
1873’de İstanbul’da açılan Dârüşşafaka’nın yanında birçok resmî okulda da okutulmuştur.
Dernek tarafından bastırılan Rızâ Paşa’nın hazırladığı Esmâ-i Türkiyye adlı sözlük büyük ilgi
görmüştür. 1317 (1899) yılında 14. baskısı yapılmış, eser Sâlih Vehbî tarafından Arapçaya
tercüme edilerek Türkçesiyle birlikte basılmıştır (Şam 1311, 1318). Aynı sözlük Hüseyin
Remzi tarafından genişletilerek Ünsü’l-lugāt adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 1305). (Ayhan ve
Maviş, 1994)
Tespit edilebildiği kadarıyla Rıza Paşa’nın büyük ilgi gören Esmâ-i Türkiyye adlı
sözlüğü hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Keza bu eseri Arapçaya tercüme eden Salih
Vehbi’nin hayatı ve tercümesi hakkında da bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, yazar
ve mütercimin eserleri ele alınacaktır. Bu eserler çeviribilim, sözlükbilim, Türkoloji, Türk Dili,
yabancılara Türkçe öğretimi gibi farklı disiplinlerini ilgilendirmektedir. Bu disiplinlerde
yapılacak olası farklı çalışmalara kolaylık olması açısından Rıza Paşa’nın metni çeviri yazı
olarak çalışmanın son bölümüne eklenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada kaynak metin Esmâ-i Türkiyye ile Arapça tercümesi karşılaştırmalı olarak
bütünüyle çözümlenmiştir. İlk olarak yazarın hayatı, eserleri ve çalışmaya konu olan eseri ve
önemi hakkında bilgiler verilmiştir. Tespit edilebildiği alanyazında incelenmeyen bu eser
çeviriyazı olarak çalışmanın sonuna eklenmiştir. İkinci olarak daha önce herhangi bir akademik
bir çalışmada yer verilmediği tespit edilen mütercimin hayatı başta Osmanlı Arşivi belgeleri
olmak üzere birincil kaynaklardan yararlanılarak detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Bulgular
bölümünde yazar ve mütercimin hayatı, metin dışı önsöz, sonsöz, takriz, tenbih gibi başlıklar
altında sunulan bilgilere yer verilerek telif ve tercüme sebeplerine, varsa yöntemlerine dair
bilgilere temas edilmiştir.
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Belçikalı Çeviri Kuramcısı André Lefevere çeviriyi orijinal bir metnin yeniden yazımı
olarak tanımlamıştır. “Translation is, of course, a rewriting of an original text. All rewritings,
whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such manipulate
literature to function in a given society in a given way. Rewriting is manipulation, undertaken
in the service of power…” (Lefevere 2003: xi) Ona göre çeviri, orijinal bir metnin yeniden
yazılmasıdır. Tüm yeniden yazımlar amaçları ne olursa olsun belirli bir ideolojiyi ve poetikayı
yansıtır ve belli bir toplumda belli bir şekilde edebiyatın işleyişini düzenler. Yeniden yazım
güce hizmet edecek bir manipülasyon, düzenleme ve değiştirmedir. (Lefevere 2003: xi) Berk
(1992: 164) terimi “yeniden yazma” başlığı altında şu şekilde aktarmıştır: “(İng. Rewriting,
Alm. Wiederschriben). André Lefever’in ortaya attığı (1982, 1992) ve kaynak metinlerin
üzerinde değişiklikler yaparak bunların kültürlerarası dolaşımını sağlayan çeviriler, özetler,
açımlamalar, edebiyat tarihleri ve antolojileri ve eleştirel yorum ve açıklamaların da içinde
bulunduğu türleri kapsayan terim.” Yabancı dille yazılmış tüm metinlerin aktarımı Lefever’e
göre yeniden yazımın (rewriting) bir türü sayılmaktadır. Lefever’e göre (2003: xi) yeniden
yazımlar, yeni kavramlar, yeni metin türleri ve yeni araçlar sunar. Çevirilerin yanı sıra filimler
ve çocuk kitapları ya da çizgi romanların ve edebî şablonların yeniden yazılması bunlardan
birkaçıdır. Aynı şekilde eleştiri, haber, sözlük maddeleri, özetler ve içerik yazılar da meta
metinler olarak bu başlık altında değerlendirilmektedir. Bu metinler edebiyat ve kültürün
yapılanmasına etki etmektedir. (akt. Arı 2016: 33)
Eserini “tercüme” olarak adlandıran Bağdatlı Salih Vehbi’nin metne müdahaleleri
karşılaştırmalı olarak çözümlenerek tercümesinin bir yeniden yazım olup olmadığı da ortaya
konmaya çalışılacaktır.
3. BULGULAR
Bu başlık altında öncelikle yazar Rıza Paşa’nın, ardından mütercim Salih Vehbi’nin hayatına
yer verilecektir. Daha sonra Esmâ-i Türkiyye metni ve tercümesinin incelenmesiyle ulaşılan
bulgular paylaşılacaktır.
3.1 Müellif Rıza Paşa’nın Hayatı
Esma-i Türkiye adlı eser Hüseyin Rıza Paşa’nın (Yakova 1839 – İstanbul 1904) eseridir. Bu zat
Ramazanoğlu ailesinden Vezir İsmet Paşa’nın oğludur. Rıza Bey/Paşa gerek resmi gerekse
hususi, sağlam bir tahsil gördükten sonra muhtelif ve müteaddit devlet vazifelerinde bulunmuş,
valilik ve nazırlık gibi görevler yapmış mühim bir devlet adamı olduğu gibi ilmî kimliği ve
yazdığı kitaplarla da temayüz etmiştir. Hususi kütüphanesi devrinin en önemli şahıs
kütüphanelerinden biri idi. Bu kütüphane daha sonra paşanın varislerinden satın alınarak
İstanbul Üniversitesi’ne intikal etmiştir. Rıza Paşa mükemmel Arapça ve Farsça bilirdi. Üç
lisanda şiirleri vardır.
Esma-i Türkiye adlı eserin 1309 (1893) yılında basılan nüshasında, mukaddime
kısmında şu ifadeler kullanılmaktadır:
“Yeni okuyup yazmaya başlamış olan çocukların imlayı
öğrenmeleri yani harfleri birleştirip bir kelime ve sözün nasıl
yazılacağını bilmeleri için bu eser yazılmıştır. Bu eserde bir araya
getirilen kelimeler hep isimler yani adlar olup kolay bilinip
bulunması için de gökyüzüne ve gökyüzünde olan varlıklara dair
isimler hep bir arada, yeryüzüne ve yeryüzünde olan şeylere dair
isimler de yine hep bir arada olacak şekilde grup grup yazılmıştır.
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İşte çocuk (öğrenci), yazmak istediği bir kelimenin nasıl
yazılacağını öğrenmek için, o kelime hangi şeyin ismi ise, onu,
ait olduğu grupta aramalıdır. Mesela “güneş” kelimesini
gökyüzüne mahsus isimler kısmında aramalıdır. Eğer yiyecek
veya içecek şeylere dair bir isim arıyorsa o kısımlara bakıp
bulmalı ve orada nasıl yazılmışsa ona bakarak yazmalıdır.”
Eserde, öğrencilerin bilmesi gereken isim cinsinden en yaygın kelimeler bir araya
getirilmiş olmakla birlikte sonradan en çok kullanılan fiiller/mastarlar da esere ilave edilmiştir.
1309 yılı baskısında isimler bitip fiillere geçilmeden önce buna dair şu ifadeler
kullanılmaktadır:
“Yeni başlayanlara imla usulünü öğretmek üzere Türkçe isimler toplandığı gibi bu fayda
bir kat daha genişletilmek için, bu defa Medhal-i Kavâid-i Osmaniye’de bulunan Türkçe
mastarlar da esere ilave edilmiştir.”
Bu eser Ahmed Cevdet Paşa’nın defalarca basılmış olan Medhal-i Kavâid adlı eseridir.
3.2 Mütercim Salih Vehbi’nin Hayatı (1856/57 – 1904)
Aslen Arap olan Salih Vehbi Efendi, İbrahim Ağa isminde birinin oğludur. Hicri 1273
(1856-57) yılında Bağdat’ta dünyaya geldi. Bağdat’ta sıbyan mektebinde temel bilgileri
okuduktan sonra hususi tahsil gördü. Bu hususi tahsil meyanında Bağdat’ta bazı müderrislerden
sarf, nahiv, mantık, hadis ve usul gibi aklî ve naklî ilimleri okuduğu ifade edilmektedir (BOA,
MF.MKT, 219/52, Lef 2). Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini konuşup yazabilirdi. Esmâ-i
Türkiyye Tercümesi adıyla Türkçeden Arapçaya bir lügat kitabı tercüme ettiği gibi Muhtasaru
Kifâyeti’l-Mürîd Fî İlmi’t-Tecvîd, Arapça-Türkçe Kırâat-ı Müfîde ve yine bir sütunu Arapça
diğer sütunu Türkçe Mebde-i Sarf-ı Osmânî adlı eserleri telif ederek bastırdı. Nahiye müdürlüğü
için İntihâb-ı Memurîn Komisyonu’ndan intihapname aldı ve böylece istediği takdirde nahiye
müdürlüğü yapma hakkına sahip oldu (BOA, DH.SAİD.d, 124/315.).
Salih Vehbi’nin telif ve tercüme toplamda dört adet eseri olup bunları Suriye Maarif
Meclisi’nden verilen ruhsatnamelerle Şam’da bastırdı. Basma hakları kendisinde bulunan bu
eserlerden Esmâ-i Türkiyye Tercümesi, Kırâat-ı Müfîde ve Mebde-i Sarf-ı Osmânî’nin
imtiyazlarını otuz lira mukabilinde, Muhtasaru Kifâyeti’l-Mürîd Fî İlmi’t-Tecvîd’in imtiyazını
ise meccanen Suriye Maarif Meclisi’ne bıraktı (BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 2).
Salih Vehbi Efendi, 1870 yılında 13 yaşında iken Bağdat’ta memuriyet hayatına başladı
ve 1886 yılına kadar 16 yıl boyunca bu şehirde devlet memuru olarak muhtelif görevlerde
bulundu. 1889 yılı sonlarında Şam’a gelerek Suriye Maarif Muhasebe Memuru oldu ve vefatına
dek 14 sene kadar bu görevi yürüttü.
31 Ağustos 1888’de açılış merasimi yapılarak eğitim öğretim hayatına başlayan Şam
Mekteb-i İdadisi’nin Salih Vehbi Efendi’nin hayatında önemli bir yeri vardı. Salih Vehbi, 23
Mayıs 1890 tarihinde Esma-i Türkiyye Tercümesi adlı eserine yazdığı mukaddimede, Şam İdadi
Mektebi’nde “Esmâ-i Türkiyye”, “İmlâ”, “Rik‘a” ve “Ta‘lîm-i Kıraat” öğretmeni olduğunu
ifade etmektedir. Aşağıda görüleceği üzere İstanbul’dan Suriye’ye geldikten sonra hem Maarif
Muhasebe Memuru hem de Şam İdadi Mektebi’nde öğretmen olarak göreve başladığı
anlaşılmaktadır.
Salih Vehbi Efendi gözlerinde çıkan bir hastalıktan rahatsızdı. Suriye Vilayeti’ne
yazdığı Ocak 1894 tarihli bir arzuhalde, senede birkaç kere gözlerine “ârız olmakta olan”
hastalığın “şu günlerde” şiddetlendiğini, tedavi için üç ay süreyle İstanbul’a gitmesine izin
verilmesini istedi (BOA, MF.MKT, 198/70.).
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Salih Vehbi’nin Bağdat’tan sonra en uzun süre ikamet ettiği şehir Şam’dı. Ömrünün
geriye kalan yıllarını bu şehirde geçirdi ve 18 Mayıs 1320 (31 Mayıs 1904) tarihinde Şam’da
vefat etti. (BOA, ŞD, 1044/56; MF.MKT, 791/70.) Salih Vehbi Efendi, Esma Hanım’la evli
olup Muhammed Mehdi ve Muhammed Hayri adında iki oğlu vardı. Muhammed Mehdi, babası
hayatta iken devlet memuriyetine başladı. Muhammed Mehdi, 1874 yılında Bağdat’ta doğdu,
1895 yılında Suriye Vilayeti Defter-i Hakani Kalemi’nde memur oldu (BOA, DH.SAİD.d,
88/425). Salih Vehbi vefat edince küçük oğlu Muhammed Hayri ile hanımına 46’şar kuruştan
toplam 92 kuruş maaş bağlandı (BOA, ŞD, 1044/56, Lef 1).
Bağdatlı Salih Vehbi, Osmanlı Arşivi’nde bulunan sicill-i ahval kaydına göre (BOA,
DH.SAİD.d, 124/315) 22 Şubat 1870 tarihinde on üç yaşında 50 kuruş maaşla Bağdat Rüsumat
(Gümrük) Nezareti Tahrirat Kalemi mukayyid muavinliği ile devlet memuriyetine başladı.
Aradan iki aya yakın bir zaman geçtikten sonra, 19 Nisan 1870’te 20 kuruş zamla yani 70 kuruş
maaşla tahrirat kaleminin mübeyyizliğine tayin edildi. Bir ay sonra 23 Mayıs’ta maaşı 80 kuruşa
çıkarıldı. Aynı sene 22 Haziran’ında yani yine bir ay aradan sonra bu defa ilk memuriyeti olan
tahrirat mukayyid muavinliğine geri döndü ve maaşı 100 kuruşa çıkarıldı.
1870 yılının sonunda, 29 Aralık 1870’te Salih Vehbi, 120 kuruş maaşla yine Bağdat
Rüsumat Nezareti’nin tahrirat mübeyyizliğine getirildi. 17 Haziran 1871 tarihinde yapılan
tenkihat (Bütçeyi düzenlemek üzere memur maaşlarından yapılan indirimler) sırasında maaşı
100 kuruşa indirildi. İki ay kadar sonra 22 Ağustos 1871’de yine 120 kuruş maaşla Bağdat
Rüsumat Müdürlüğü tahrirat kâtipliğine tayin edilmişse de 31 Aralık 1871’de bu memuriyetin
lağvedilmesi üzerine açıkta kaldı. 13 Ocak 1872’de 150 kuruş maaşla Bağdat Birinci Belediye
Dairesi muharrerât ve ilâmât mübeyyizliğine tayin edildi. Bu durum göstermektedir ki Salih
Vehbi Efendi, Bağdat Rüsumat Nezareti/Müdürlüğü’ndeki görevlerinden –bu kurumun ortadan
kaldırılması üzerine– ayrılarak yine Bağdat’ta ancak farklı bir kurumda, Bağdat Belediyesi’nin
Birinci Dairesi’nde göreve başlamıştır. Bağdat büyük bir şehir olduğu için aynı İstanbul gibi
şehirdeki belediye hizmetleri birkaç farklı belediye tarafından yerine getirilmekte ve bu
belediyeler birinci daire, ikinci daire, üçüncü daire şeklinde isimlendirilmekteydi. (Soydemir
ve Erkan, 2006). Ne var ki burada vazifesi uzun sürmedi ve 5 ay sonra 12 Haziran 1872
tarihinde istifa etti.
13 Temmuz 1872 tarihinde Salih Vehbi’nin kısa süreliğine Bağdat’tan ayrılarak Necef’e
gitti ve Necef Karantinası gardiyanlığına (bekçilik) 200 kuruş maaşla tayin edildi. Beş ay kadar
sonra 13 Aralık 1872’de aynı maaşla Bağdat Karantinası gardiyanlığına (bekçilik) tayin edildi
ve doğduğu şehre döndü. 13 Mart 1873’te 300 kuruş maaşla Bağdat Karantinası ikinci
kâtipliğine tayin edilen Salih Vehbi Efendi bu vazifeyi 6 buçuk yıl gibi uzunca bir süre yürüttü.
23 Ağustos 1879’da 750 kuruş maaşla Bağdat Karantinasının birinci kâtipliğine terfi etti. Uzun
yıllar sürdürdüğü bu görevde iken 13 Eylül 1885’te maaşı bin kuruşa çıkarıldı.
30 Mayıs 1886’da 3 bin kuruş maaşla Yemen açıklarında bulunan Hudeyde Sancağı’na bağlı
Kamaran Adası karantina başkâtipliğine tayin edildi. Kısa bir müddet çalıştıktan sonra buranın
iklimine uyum sağlayamadığı gerekçesiyle istifa etti. Bu konuda farklı kayıtlar bulunmaktadır.
(BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 1; BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 2; BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 5).
İstifa ettikten sonra da üç seneye yakın herhangi bir resmi memuriyete tayin edilmeyip açıkta
kaldı. (BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 1) ; (BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 2).
Bağdat’tan ikinci defa ayrılarak oldukça uzak bir yere göreve gitmek onun ufkunu
oldukça açmış olmalıdır. Zira bir sonraki vazifesinin İstanbul’da olduğunu görüyoruz. 6 Nisan
1889’da 300 kuruş maaşla İstanbul’da Şehremaneti Maarif Muhasebeciliği muavinliğine tayin
edildi. Daha önce yüksek maaşlı görevlerde bulunmuş olmasına rağmen böyle düşük maaşlı bir
muavinlik görevini kabul etmesi, devlet merkezinde olmak ve burayı bir atlama taşı olarak
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kullanmak istemesiyle izah edilebilir. Nitekim çok geçmeden Suriye’ye gitti ve yüksekçe bir
maaşla Maarif Müdürlüğü bünyesinde yeni bir göreve başladı. Uzun yıllar Rüsumat (Gümrük)
ve Karantina idarelerinde çalıştıktan sonra Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesine
geçti. Burada, eğitimcilik ve ilim adamlığı yönünü, mekteplerde verdiği dersler ve yazıp
bastırdığı kitaplarla gösterdi. 29 Aralık 1889 tarihinde 1200 kuruş maaşla Suriye Maarif
Müdürlüğü muhasebe memurluğuna tayin edildi. 25 Ekim 1892’de de 200 kuruş maaşla ek
memuriyet görevi olarak Şam Mekteb-i İdadisi hüsn-i hat (rik‘a) muallimliğine tayin edildi.
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan ötürü 3 Kasım 1896’da
muallimlik maaşı 150 kuruşa, 13 Mart 1897 tarihinde yapılan düzenlemelerde de muhasebe
memurluğu maaşı 1080 kuruşa, hat muallimliği maaşı da 135 kuruşa indirildi (BOA,
DH.SAİD.d, 124/315; Atatürk Kitaplığı, 55964). Mektepteki İmlâ dersinin de ona verilerek bu
ders için de ayrıca 150 kuruş maaş tahsis edildi (BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 1).
1309 Mart’ı başından (13 Mart 1893) itibaren üç ay süreyle Suriye Maarif Müdürlüğü
vazifesine vekalet etti (BOA, MF.MKT, 176/135; MF.MKT, 173/49.). 8 Eylül 1314 (20 Eylül 1898)
tarihinde boş olan Şam Mekteb-i İdadisi usul-i defterî muallimliği görevi de ona verildi. (BOA,
MF.MKT, 383/40, Lef 11)

Suriye Maarif Müdürü Halil Kemal Bey tarafından Maarif Nezareti’ne yazılan 7
Muharrem 1311 (20 Temmuz 1893) tarihli bir yazıda, “Suriye Maarif Muhasebe memuru Salih
Vehbi Efendi bendeleri Şam-ı Şerif’e ulaştığından beri memur olduğu işleri en güzel şekilde ve
hakkıyla yerine getirmekte, defter ve kayıtları muntazaman tutup vazifesini gayretle yapmakta”
denilerek taltif edilmeye layık olduğu ifade edilmektedir. Yazının devamında, bu gibi
memurların taltif edilmesinin şevk ve gayretlerini artıracağı söylendikten sonra Salih Vehbi’nin
de uhdesine münasip bir rütbenin tevcih edilmesi hususunda Maarif Nazırının müsaade ve
delaleti rica ve istirham olunmaktadır (BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 1.).
Suriye Maarif Müdürlüğünden yazılan 21 Temmuz 1309 (2 Ağustos 1893) tarihli bir
yazıda Maarif Müdürü Halil Kemal Bey, kendisi görevle İstanbul’a gittiği için yerine altı ay
süreyle Meclis-i Maarif azasından Mustafa Vâsıf Efendi’nin, 1309 Mart’ı başından (13 Mart
1893) itibaren de üç ay süreyle Salih Vehbi Efendi’nin vekalet ettiğini ifade etmektedir. Halil
Kemal Bey, bu iki kişinin kıdemlerine ve vazifelerini yapmakta gayretli olmalarına nazaran
fevkalade tahsisatından ve ihtiyat tertibinden bunlara görev yaptıkları süre için vekalet maaşı
verilmesine müsaade edilmesini, bu uygun görülmezse rütbe veya nişan verilerek münasip
şekilde taltif edilmelerini arz etmiştir (BOA, MF.MKT, 176/135.).
Salih Vehbi’ye bu şekilde Suriye Maarif Müdürlüğü tarafından bir rütbe tevcihi
istenmesi üzerine durumu araştırılmaya başlanmıştır. Maarif Nezareti’nin Muhasebe Kalemi 17
Ağustos 1309 ( 29 Ağustos 1893) tarihinde yazdığı mütalaada şu ifadeleri kullanmaktadır:
“Güzel hizmet ve gayretinden bahisle taltifi beyan olunan muhasebe memuru Salih Vehbi
Efendi’nin iktidar ve gayreti, Suriye’ye tayin edildiğinde, seleflerinden gayet karışık bir halde
devredilen kayıt ve hesapları kısa süre içinde nizam ve intizam altına alması ve düzenli olarak
göndermekte olduğu defter ve cetvellerin tam istenilen şekilde olmasıyla sabittir. İş başarma ve
liyakat itibarıyla akranlarından üstün olup bu gibi güzel hizmet ve gayretleri görülen
memurların taltifleri ise devletin büyüklüğünün bir gereğidir. Tasdikli tercüme-i hal evrakı da
alınmış olup kendisinin rütbe-i râbia (dördüncü rütbe) ile taltif edilmesi münasiptir. Gereğinin
yapılması sizin yüce görüşünüze bağlıdır.” (BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 1.)
Bu yazışmalardan bir sonuç çıkmaması üzerine 28 Teşrin-i Sani 1309 (10 Aralık 1893)
tarihinde Suriye Maarif Müdürü Halil Kemal Bey, Maarif Nezareti’ne bir yazı daha yazar. Bu
yazısında, Salih Vehbi’nin Şam’a gelmesinin üzerinden dört sene geçtiğini, bu süre zarfında
onun memuriyetine ait bütün defter ve kayıtları fevkalade hususi bir intizam ile tutmakta ve
daima gayret gösterip hiçbir gecikmeye mahal bırakmamakta olduğunu belirttikten sonra yirmi
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seneden fazla devlet hizmetinde bulunduğundan ödüllendirilmeye hak kazandığını söyler. Salih
Vehbi’nin daima görülmekte olan hizmet ve gayretine karşı taltif edilmesi için yaptığı aracılığın
ve yazdığı arizaların neticesiz kalmasından dolayı kendisinin mahcup olduğunu da sözlerine
ekler. Son olarak bu gibi devlet memurlarının padişah hazretlerinin sayesinde taltiflerinin daima
şükran ve iftiharla görüleceğini ifade edip adı geçenin de münasip bir rütbe ile sevindirilmesi
hususunda Maarif Nazırının müsaadesini bilhassa arz ve istirham eder (BOA, MF.MKT, 219/52,
Lef 3.).

5 Şubat 1309 (17 Şubat 1894) tarihinde taltif meselesiyle alakalı olarak Maarif
Nezareti’nden Suriye Vilayetine bir yazı yazılmıştır. Bunda, Maarif Muhasebe Memuru Salih
Vehbi Efendi’nin vazifesindeki gayret ve çalışkanlığından bahisle münasip bir rütbe ile
taltifinin Suriye Maarif Müdürlüğü tarafından bildirildiği, adı geçenin 1285 (1870) senesinden
beri muhtelif devlet hizmetlerinde istihdam edilmiş olduğunun tercüme-i hal varakasının
tetkikinden anlaşıldığı ifade edilmiştir. Yazının devamında Suriye Valisine hitaben “bu konuda
sizin de değerlendirmenize lüzum görüldüğünden Salih Vehbi Efendi’nin taltife layık olup
olmadığını bildirmeniz rica olur” denilmektedir. (BOA, MF.MKT, 196/21, Lef 2.)
Öte yandan Maarif Nezareti’nin bu yazısından bir hafta önce, 5 Şaban 1311 (10 Şubat
1894) tarihinde, konuyla ilgili Suriye Valisi Şerif Mehmed Rauf Paşa imzasıyla Maarif
Nezareti’ne bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda, Vilayet Maarif Muhasebe Memuru Salih Vehbi
Efendi’nin ehliyet ve dirayeti ile vazifesinde görülen gayret ve çalışkanlığı hasebiyle taltife
müstahak olduğu, bu gibi muktedir ve ehil devlet memurlarının ödüllendirilmesinin devletin
şanından bulunduğu ifade edildikten sonra adı geçenin, güzel hizmetleriyle övülmeye değer
mesaisine mükafat olarak uhdesine râbia rütbesi tevcih edilmek suretiyle taltifi rica edilmiştir
(BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 1.). Maarif Nezareti, Suriye valisinden Salih Vehbi hakkında
değerlendirme istemeden önce vilayet, Salih Vehbi hakkında Maarif Nezareti’ne bilgilendirme
yapmış ve taltif edilmesini talep etmiştir.
Çok geçmeden nezaretin mütalaa isteyen yazısı kendisine ulaşınca, Suriye Valisi Rauf
Paşa, 7 Ramazan 1311 (13 Mart 1894) tarihinde Maarif Nezareti’ne hitaben şu yazıyı yazmıştır:
“Taltifi hakkındaki mütalaamın bildirilmesi, 11 Şaban 1311 (17 Şubat 1894) tarihli ve 61
numaralı yazınızla irade buyrulan Maarif Muhasebe Memuru Salih Vehbi Efendi’nin görevce
gayret ve güzel hizmeti görülmekte olduğundan, uhdesine râbia rütbesinin tevcih edilerek taltifi
hususunu geçende sizlere arz etmiştim. Bu konuda emir ve irade sizindir.” (BOA, MF.MKT,
219/52, Lef 2.)

Suriye valisinin bu mütalaası üzerine Maarif Nezareti’nin Muhasebe şubesinden 5 Nisan
1310’da (17 Nisan 1894) yazılan notta, valinin mütalaasına değinildikten sonra Salih Vehbi’nin
rütbe-i râbia ile taltifinin uygun olduğu değerlendirmesi yapılmış ve öncelikle adı geçenin
tercüme-i hal evrakının görülmesi icap ettiği belirtilmiştir. (BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 2.)
Dört ay kadar sonra, 16 Ağustos 1310 (28 Ağustos 1894) tarihinde Maarif Nezareti’nden
Suriye Vilayeti’ne konuyla ilgili yazılan diğer bir yazıda, Maarif Muhasebe Memuru Salih
Vehbi’nin râbia rütbesiyle taltifine dair yapılan bildirim üzerine ellerine ulaşan tercüme-i hal
evrakının incelendiği ve taltifi hususunun Babıâli’ye arz edildiği ifade edilmiştir. (BOA,
MF.MKT, 219/52, Lef 4.)

Mesele artık karar ve icra mercii olan Babıâli’ye yani Başbakanlık’a kadar intikal etmiş
demektir. Ancak her nasılsa ve nedense Salih Vehbi Efendi’nin râbia rütbesiyle taltifi hususu
gerçekleşmez. Konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmaz. Aradan iki seneden fazla bir zaman
geçer. Suriye Vilayeti Maarif Müdürlüğünden Maarif Nezareti’ne bir yazı daha yazılır. Bu defa
yazıyı “Hamîd” isminde bir müdür yazıp imzalamıştır. Halil Kemal Bey görevden ayrılmıştır.
Yeni Suriye Maarif Müdürü Hamîd Bey 17 Şaban 1314 (21 Ocak 1897) tarihli yazısında şöyle
demektedir:
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“Müdürlüğümüzün muhasebe memuru Salih Vehbi Efendi’nin güzel hizmetlerine
mükafat olarak uhdesine râbia rütbesi tevcih edilmesi hakkında daha önce Suriye Vilayetinden
yapılan bildirime cevaben gelen 16 Ağustos 1310 (28 Ağustos 1894) tarihli ve 22 numaralı
yazınızda, adı geçenin taltifi hususunun Babıâli’ye iletildiği ifade edilmişti. Aradan iki sene
geçtiği halde bu tevcih henüz terviç buyrulmamıştır. Salih Vehbi’nin görevini ifa hususunda
görülen gayret, ihtimam ve ehliyetine mükafat olarak râbia rütbesi ile taltifi hususunda yüce
inayet ve delaletiniz istirham olunur.” (BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 5.)
Bu yazı üzerine 6 Şubat 1312’de (18 Şubat 1897) Maarif Nazırına hitaben yazılan bir
mütalaada, “Suriye Maarif Muhasebe Memuru Salih Vehbi Efendi’nin güzel hizmetine mükafat
olarak râbia rütbesiyle taltifine müsaade buyrulması tekiden inhâ olunuyor” denildikten sonra
adı geçenin 1305 (1889) tarihinden beri Maarif hizmetinde olup gayret ve hüsn-i hizmeti
görüldüğünden râbia rütbesi ile taltifi arz ve iltimas olunmuşsa da şimdiye kadar Babıâli’ye bir
şey yazılmamış olduğu ifade edilmektedir. “Sa‘y u gayretleri müşâhede olunan” bu gibi
kişilerin şevk ve gayretlerini kırmamak için lütfen arz ve iltimas olunduğu üzere taltifi
hususunun Babıâli’ye iletilmesi nazır paşadan rica edilmektedir ( BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 5.).
Meselenin daha önce Babıâli’ye iletildiğini bildiren yazının müsvedde halinde kaldığı,
Babıâli’ye konunun hiç arz edilmediği de buradan anlaşılmaktadır.
22 Teşrin-i Sani 1313 (4 Aralık 1897) tarihinde Maarif Nezaretinden Babıâli’ye hitaben
bir yazı yazılır. Bu yazıda, Maarif mensubu birçok kişi ile birlikte Salih Vehbi’nin de “hüsn-i
îfâ-yı vazîfe husûsunda gayret ve ikdâmları meşhûd olmasına ve kıdem ve ehliyetlerine binâen
umûr-ı me’mûrelerinde tezyîd-i mesâilerini mûcib olmak üzere” taltifleri hususu tekrar edilir.
(BOA, MF.MKT, 219/52, Lef 7.) Bu yazı neticesinde Salih Vehbi’nin râbia rütbesiyle taltifinin
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki;
7 Teşrin-i Sani 1316 (20 Kasım 1900) tarihinde Sadaret’e (Babıâli) yazılan başka bir
yazıda, diğer birkaç kişi ile birlikte Suriye Maarif Muhasebe Memuru Salih Vehbi Efendi’nin
de kıdem, ehliyet ve güzel hizmetlerinden dolayı taltife değer olduğu ifade edilmekte ve Salih
Vehbi’ye terfian sâlise rütbesinin verilmesi istenmektedir. (BOA, MF.MKT, 536/40.) Buradan
Salih Vehbi Efendi’nin zaten râbia rütbesine sahip olduğu, râbiadan sâliseye çıkarılması
istendiği sonucu çıkmaktadır. Kuvvetle muhtemel yukarıda gördüğümüz 4 Aralık 1897 tarihli
yazıdan sonra kendisine râbia rütbesi verilmiş olmalıdır. Ne var ki sâlise rütbesini de alıp
almadığına dair başka bir vesikaya tesadüf edilememiştir.
3.3 Esmâ-i Türkiyye Tercümesinin İncelenmesi
Esma-i Türkiye Bağdatlı Salih Vehbi tarafından 1306 (1890) yılında Esma-i Türkiye
Tercümesi adıyla Arapçaya tercüme edilmiş ve bastırılmıştır. Eserin dördüncü baskısı, 1318
(1902) yılında Şam’da el-Feyhâ Matbaası’nda yapılmıştır. Mütercim eserin bir nüshasını subay
ve aynı zamanda devrin şöhretli ediplerinden olup o yıllarda Şam’da bulunan Kurmay Yarbay
Manastırlı Rıfat Bey’e takdim etmiştir. Rıfat Bey de esere dair mütercime hitaben bir tezkire
yazarak göndermiştir. Eserin başına konulan bu tezkirede Manastırlı Rıfat Bey şunları
yazmıştır:
“Azizim. Hediye ettiğiniz Esmâ-i Türkiye Tercümesi’ni baştan sona okudum. Siz Arap
çocukları için faydalı olacağını düşünmüş de tercüme etmişsiniz. Ben ise Türk çocukları için
daha faydalı olacağını gördüm. Bu sebeple iki büyük faydayı toplamış olduğunuzdan dolayı
sizi cidden tebrik ederim. Baki.
“Levh ü Kalem’i yaratan Cenab-ı Hak sa‘yini meşkûr etsin”
Dımaşku’ş-Şâm, 6 Teşrinievvel 1306 (18 Ekim 1890)
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Erkân-ı Harbiye Kaymakamı (Kurmay Yarbay) Manastırlı Mehmed Rıfat”
Salih Vehbi Efendi, eserine yazdığı ve Besmele ile başladığı mukaddimesinde şöyle
demektedir:
“Büyük hakan ve muazzam padişah, Allah’ın yeryüzündeki
gölgesi, sultan oğlu sultan, Gazi Sultan İkinci Abdülhamid Han –
Allah ona bolca ihsan ettiği nimetlerini daim kılsın– Efendimiz
Hazretlerinin maarife hasredilmiş devirlerinde Osmanlı ülkesinin
her yerinde pek çok iptidaî (ilkokul), rüşdî (ortaokul) ve idadî
(lise) mektepleri inşa edildiği gibi Şam-ı Şerif’te de benzeri
olmayan mülkî/sivil bir mekteb-i idadî inşa edilmiştir. Bütün
maaş, yiyecek ve giyecekleri ve diğer masrafları Maarif
Sandığı’ndan karşılan bu mektep yatılı olup, padişahımızın
cüluslarına tesadüf eden 1304 yılı Ağustos ayının on dokuzuncu
(31 Ağustos 1888) günü açılış merasimi yapılmış ve sırf ilim ve
maarifi yaymak için padişahımızın isabetli iradesiyle meccanen
talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır.
Padişah hazretlerinin yüce gölgesinde mezkur mektepte bugün
“Esmâ-i Türkiye”, “İmlâ”, “Rik‘a” ve “Ta‘lîm-i Kıraat”
öğretmeni olduğumdan ve mektepteki talebenin çoğu benim gibi
Arap çocuğu olduklarından, Esmâ-i Türkiye’nin (Türkçe
isimlerin) Arapça karşılıklarını ders sırasında elimden geldiğince
anlatmakta isem de talebenin ısrarları üzerine bunları Arapçaya
tercüme etmeye başladım. Bu tercümeden âcizane maksadım
marifet göstermek olmayıp evlâd-ı vatana hiç olmazsa bu yolda
bir hizmette bulunmaktır. Bundan dolayı fazilet ve vicdan
sahiplerinin, dikkatli nazarlarına tesadüf edecek hata ve
noksanlarımı iyi niyetime hamlederek ayıplayıp eleştirmek yerine
düzeltip tashih etmeye himmet ve inayet buyurmalarını istirham
ederim. Muvaffakiyet Allah’tandır.”
11 Mayıs 1306 (23 Mayıs 1890) Dımaşku’ş-Şâm
Suriye Maarif Muhasebe Memuru Bağdatlı Salih Vehbî
Eserin 123. sayfasında Maarif Nezareti’nden (Milli Eğitim Bakanlığı) Suriye Maarif
Müdürlüğüne gönderilen 4 Teşrinievvel 1306 (16 Ekim 1890) tarihli bir mektubun sureti yer
almaktadır. Mektupta şöyle denilmektedir:
“Maarif Muhasebe Memuru Salih Efendi’nin hazırladığı Esmâ-i Türkiye Tercümesinden
bir nüshanın gönderildiğine dair yolladığınız mektubun muhtevası malumumuz oldu. Mezkur
eser de elimize ulaşarak beğeniye değer bulundu. Bundan dolayı kendisine tarafımızdan
memnuniyetimizin beyan olunması için bu cevapnameyi yazdık.”
Bu mektubun hemen altında yazdığı çok sayıda eserle edipler arasında seçkin bir yer
kazandığı söylenen Ancûrîzâde Selim Efendi’nin yazdığı Arapça manzum bir takriz yer
almaktadır.
Koller’e göre çevirmen metindeki varlığını iki şekilde gösterebilir: Bunlardan biri
formüle edilmiş çeviri kuramıdır. Burada çevirmen çeviri edimindeki kararları hakkında bilgi
verdiği dipnotlar ve önsözler aracılığıyla kendisini ortaya koyar. (akt. Staniszewska 2011: 101)
Bu bölümde mütercim Bağdatlı Salih Vehbi’nin tercümede nasıl bir yol izlediği alt başlıklar
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halinde sunulacaktır. Mütercim Salih Vehbi eserini doğrudan “tercüme” olarak nitelendirmiş
ve “Esmâ-i Türkiyye Tercümesi” olarak adlandırmıştır.
Mütercim, çalışmasının sonunda “uyarı” başlığı altında Esmâ-i Türkiyye’de yer alan
birçok kelimenin yaşadığı dönem itibarıyla yazın dilinde karşılığı olmadığını, bu yüzden yaygın
olan dil/konuşma dilinde karşılıklara başvurduğunu dile getirmiştir. Zorunlu hallerde bu yola
başvurmanın bir mahzuru olmadığını belirtmiştir.
• Mütercim bazı kelimelerin Arapça tercümesinde eş anlamlı kelimelere yer vermiştir.
Fikir vermesi açısından bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
األلوهية”; “Tanrılık: ،الواحد ،الفرد ”; “Bir, yalnız:الرحيم ،الرؤف ”; “Acıyan:عظمة ،جاللة ،كبرياء “Ululuk:
اإليمان”; “İnanmak: ،يمين ،قسم ،حلف ”; “And:إفطار ،فطر ”; “İftar:الموجد ،البارئ ” “Var eden:الربوبية
;”ذنب ،معصية ”; “Suç:دعاء ،مناجات ”; “Dua:ثواب ،األجر ”; “Sevap:نبي ،رسول ”; “Peygamber,التصديق
;”vتجربة ،فحص ،اختبا ”; “İmtihan:عبادة ،تعبد ”; “Tapmak:نصيحة ،موعظة ”; “Vaaz:قرآن ،مصحف “Kuran:
دواة”; “Hokka: ،تلميذ صناعة ،متعلم ،خريج ”; “Çırak:مجد ،ساعي ”; “Çalışkan:دوارة ،فرجار ،بركار “Pergâr:
” ; “Müzakere:قرطاس ،ورق ” ; “Kâğıt:علم ،فن ”; “İlim:كالم ،قول ”; “Söz:معلم ،أستاذ ”; “Hoca:محبرة
فارس” ; “Atlı: ،كاتب ،خطاط ” ; “Yazıcı:ختم ،طابع ” ; “Mühür:حبر ،مداد ” ; “Mürekkeb:مذاكرة ،مدارسة
سنان ” ; “Temran:لواء ،راية ” ; “Bayrak:انهزام ،تشتت ” ; “Bozgunluk:مصالحة ،صلح ” ; “Barış:خيال
”لواء ،علم ” ; “Sancak:خيمة ،بيت شعر ،سرادق ،مضرب ” ; “Çadır:نهب ،سلب ” ; “Çapul:الرمح ،نصل الرمح
” ; “Bugün:بكرة ،غدوة ” ; “Erken:قهب ،جليد ” ; “Buz:تفتيش ،تحري ” ; “Yoklama:قلعة ،حصن ; “Kale:
; ”حضيض ،سفح ” ; “Dağ eteği:صحراء ،برية ” ; “Ova:الليلة ،هذه الليلة ” ; “Bu gece:اليوم ،هذا اليوم
; ”سوجر ،صفصاف ” ; “Söğüt:شجر ،خشبة ” ; “Ağaç:لؤلؤ ،در  ” ; “İnci:دمس أي أرض رملية“Kumsal:
خروب ” ; “Keçiboynuzu:حنطة ،قمح ،بر ” ; “Buğday:غرب ،حور ” ; “Kavak:خوطة (غرس)“Fidan :
; ”جنينة ،روضة ” ; “Bahçe:الكراث ،األخربط ” ; “Pırasa:قصطلة ،كستنة (” ; “Kestane:خرنوب) ينبوت
” :ساقية (خرق) ”; “Ark:غرفة ،عريش ” ; “Çardak:مزرعة ،حقل ” ; “Tarla:بستان ،الفردوس ،الجنة “Bostan:
”القارب ،الزورق ” ; “Sandal (filika):الزبد ،الرغوة ” ; “Köpük:بركة ،عرم ” ; “Bend:مرسى "مينا" “İskele:
; ”زاوية ،تكية ،خانقاه ” ; “Tekiyye:بيت ،دار ” ; “Ev:سفان ،نجار ” ; Marangoz:مقذاف ،مجذاف ; “Kürek:
سكة ”; “Şümendüfer:طاحون ،رحى ” ; Değirmen:محبس ،سجن ” ; “Hapishane:طريق ،شارع “Cadde:
” ; “Duvar:قرية ،ضيعة ” ; “Köy:أيوان ،قصر ” ; “Köşk:ثكنة ،مسكن الجنود ” ; “Kışla:الحديد ،محجة الحديد
; ”منخل ،غربال ” ; “Elek:نورة ،كلس ،صاروج ” ; “Kireç:سلم ،معراج ،مرقاة ” ; “Nerdüban:الجدار ،الحائط
قصعة والجمع ” ; “Çanak:ملحفة ،شوذر ” ; “Çarşaf:مرآة ،سجنجل ” ; “Ayna:شوبق ،محالج ،مرقاق “Oklava:
”مشمعة "مصباح شمع" ” ; “Şamdan:فرش "أثاث" ” ; “Döşeme:زئاط ،جرس ،جلجل ” ; “Çıngırak:قصع "إناء"
لمعة” ; “Parıltı: ،وسادة ،مخدة ” ; “Yastık:محل النوم ،تخت ” ; “Yataklık (karyola):ظرف ،ماعون ; “Kap:
; ”الرعب ،الجفلة ” ; “Ürkme:الدفة (اللوح)  ” ; “Kürek:الراحة ،الكف” ; “Avuç:موم ،شمع ” ; “Mum:نور
; ”خرس ،بكامة ” ; “Dilsizlik:أبكم ،أخرس ” ; “Dilsiz:ولد ،صبي ”; “Oğlan:الخذرفة ،الهذيان “Sayıklama:
”امرأة ،زوجة ” ; “Karı:الحيرة ،الوله ” ; “Şaşkınlık:الحيران ،الواله ” ; “Şaşkın:البالهة ،الحماقة “Sersemlik:
”الرواح ،الذهاب ” ; “Gidiş:جمال ،مالحة ،حسن ” ; “Güzel:جميل ،مليح " ،حسن" ” ; “Güzel:بنت ،بكر ; “Kız:
” ; “Utanma:عدم رغبة ،عدم ميل ” ; “İsteksizlik:طلب ،رغبة ،ميل ” ; “İstek:الرحم ،التوجع /الشفقة ; “Acıma:
”الجواد ،السخي ” ; “Cömert:الجودة ،السخاء ،السماحة ” ; Cömertlik:الغم ،الغصة ،الكرب ” ; “Tasa:الحياء ،الخجل
; ”الساخط ،الغضبان ،المغتاظ ” ; “Dargın:السخط ،الغضب ،الغيظ ” ; “Dargınlık:الطبيعة ،السجية ; “Huy:
”اإلبن ،الولد ” ; “Oğul:الخادم ،األجير ” ; “Uşak:الحدة ،السورة ” ; “Kızgınlık:التحمل ،االصطبار “Katlanma:
الطحين” ; “Un: ،أم الزوجة (حماة) ” ; “Kaynana:األقارب ،العترة ” ; “Hasım:التناسل ،النسل ،الذرية ; “Döl döş:
”كنافه "قطايف" ” ; “Kadayıf:المقلو "المقلي" ” ; “Kavurma:لبن "حليب" ” ; “Süt:الدقيق
• Bazı kelimelerin tanımına yer vererek tercümeyi genişletmiştir. Bunlardan bazıları
şunlardır:
”; “Hadis:الحافظ هو الذي يحفظ القرآن أو مقدارا معلوما من الحديث ”; “Hafız:الجماعة الثالثة وما فوقها “Cemaat:
”; “Şeyh:األحكام اإللهية التي تبلغ إلى الخلق بوساطة الرسول ”; “Şeriat:ما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم بأنواعه
الفرض ما فرضه هللا تعالى ”; “Farz:هم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ”; “Sahabe:الكبير في العلم أو في السن
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;” المذهب في العرف العام أقوال المجتهدين المستنبطة من الكتاب والسنة وإجماع األمة والقياس ”; “Mezheb:علينا
الملة بمعنى الجماعة والطائفة وتنسب ”; “Millet:المسلم هو الذي يؤمن باهلل ومالئكته وكتبه وجميع رسله “Müslüman:
”; “Vakıf:ما يخطب عليه الخطيب ”; “Minber:للدين والشارع كلمة اإلسالم وكملة عيسى وموسى عليهما الصالة والسالم
رئيس ”; “Papa:اسم الكتاب المنزل على رسول هللا عيسى عليه السالم ”; “İncil:الوقف هو ما يوقف على األوالد وغيرهم
كبير أسافقة (”; “Mitripolid:أسقف) أي رئيس روحاني عند النصارى ”; “Piskopos:الملل الكاثوليكية عن النصارى
(توراة) ”; “Tevra:أكبر ريس روحاني بعد البابا عند النصارى ”; “Patrik:وهو فوق األسقف رتبة ولكن ال حكم له عليه
;”الحواريون أصحاب عيسى عليه السالم ”; “Havâriyyûn:اسم الكتاب المنزل على رسول هللا موسى عليه السالم
” ; “Funda:الملق وهي األرض المستوية ”; “Düzlük:الزبور الكتاب المنزل على نبي هللا داود عليه السالم “Zebur:
إكليل الجبل” ; “Biberiye: ،الكالء ،العشب ،الحشيش ” ; “Ot:جلوز ،فندق ،بندق ” ; “Fındık:خلنج هوه ضغث المقشة
الرق بالضم الماء الرقيق في البحر أو الوادي وبالفتح إلخ قاموس وهو الماء ”; “Sığ:الباقالء ،الفول ” ; “Bakla:عبيران
”الحبل الغليظ الذي يعمل من القنب ” ; “Halat:قلس وهو الحبل الذي يربط به السفينة ” ; “Palamar:الذي لم يكن عميقا
جمة وهو مجمع ” ; “Sentina:قرية وهي الخشبة التي يربط بها الشراع ” ; “Seren:مقاط وهو الحبل الرفيع ; “Sicim:
”سلوقية وهو مقعد الربان من السفينة ” ; “Kamara:ناخذا (ربان) وهو رئيس المالحين ” ; “Kapudan:الماء في السفينة
بيت ” ; “Konak :العمارة محل معد للطلبة وللتالميذ ” ; “İmaret:سطحة ظهرالمركب في العرف العام ; “Güverte:
المحل ” ; “Divanhane:المحل الذي يشرب فيه القهوة وهو معلوم ” ; “Kahvehâne:كبير ويأتي بمعنى المنزل والمحط
”خشب الذي يصلح للعمارة ” ; “Kereste:المحل الذي يوضع فيه أثاث ابيت ” ; “Yük:المعد للديوان (وهو البيت البراني)
مرجل ” ; “Kazan:صحن من حديد خاص لرفع القشور وأمثاله "” ; “Takatuka:فخارة" وهو قدر الخذف ; “Çömlek:
قزم محركة (نغاش) ” ; “Cüce:القبس بفتحتين كالمقباس شعلة خشب الصنوبر ” ; “Çıra:والجمع مراجل وهو القدر الكبير
; ”األثط بفتحتين قليل شعر اللحية (كوسج) ” ; “Köse:ما ينسب للمرأة من األحوال ” ; “Karılık:وهو قصير القامة جدا
الراب ” ; “Üvey baba:الرابة زوجة األب غير األم ” ; “Üvey ana:الربيب ابن الزوجة لزوجها األول “Üvey oğul:
” :الربيبة بنت الزوجة لزوجها األول ” ; “Üvey kız:األخ ألم أو ألب ” ; “Üvey karındaş:زوج األم غير األب
أخ الزوجة ،أب الزوجة (حم) مثل يد و(حما) كعصا هذه األلفاظ العربية تطلق على أقارب الزوج مثل األب واألخ “Kayın:
(طفشلة) ” ; “Baklava:الطحين الذي يعمل منه الحلوى ” ; “İrmik:والعم وعلى أقارب الزوجة أيضا (مصباح) باختصار
”مشروب "وهو يطلق على غير ما أسكر من األشربة" ” ; “Şerbet:نوع من الحلوى معروف
• Arapça tercümede ses birimleri olan hareke olmadığı için farklı şekillerde okunması
muhtemel kelimelerin harekelerini açıklayıcı notlar düşmüştür:
بطيخ أصفر ” ; “Kavun:عليق بالضم وتشديد الالم المفتوحة ”; “Böğürtlen:الملك بفتح الالم أحد المالئكة “Melek:
; ”الدوالب بالضم والفتح أختري ” ; “Çarh:النمير بالفتح ماء عذب أي حلو (” ; “Tatlısu:الخربزة) بالكسر وبضم الباء
”زر ،أزرار ” ; “Düğme:الزبدة الضم ” ; “Tereyağı:الجشاء بالضم والمد ” ; “Geğirme:مردى بالضم “Gönder:
• Yukarıdaki tanımlamadan farklı olarak tercümede bazı kelimeleri açımlayarak
genişletmiştir.
;”اإلقامة للصلوات “; Kâmet:البيت المعظم ،بيت هللا ،كعبة ”; “Kabe:يوم الحشر ،يوم النشر(الساعة) “Kıyamet:
عيد النصارى ”; “Paskalya:اسم نبينا صلى هللا عليه وسلم ”; “Muhammed:محراب ،مصلى اإلمام “Mihrab:
سفط "قرطالة” ; “Sepet: :حبل ويقال لحبل الخيمة طنب ” ; “İp:رئيس (قائد) زعيم غير نظامي (”; “Başbuğ:باعوث)
الخالة (أخت ” ; “Teyze:الكبر "في السن" ” ; “Büyüme:يقال لمجموع عظام الصدر ” ; “Kaburga:لسفط الفاكهاني
” ; “Soy sop:الرذيل (الدني) عديم األصل ” ; “Soysuz:نسب (أصل) ” ; “Soy:العمة (أخت األب) ” ; “Hala:األم)
أيم والجمع أيامي عزبة” ; “Dul: ،الحفيد (ولد الولد) ” ; “Torun:الخال (أخ األم) ” ; “Dayı:أنساب (أقارب) ذرية
”مأكول معلوم ” ; “Börek:العم (أخ األب) ” ; “Amca:أرملة ،ثيب (غير ذات زوج)
• Bazı kelimelerin hem sözlük anlamını hem de terimsel anlamını vermiştir. Kullandığı
ifadelerden mezhep olarak Hanefî olduğu anlaşılmaktadır.
”الواجب قد يكون بمعنى الفرض لغة وفي اصطالح فقهائنا الحنفية هو ما دون الفرض كصالة الوتر “Vacip:
• Tercümede kelimelerin etimolojisine dair bilgiler vermiştir. Bazen kelimelerinin hangi
dilden olduğunu belirtmiş, bazen kökenini belirtmeden yabancı bir kelime olduğunu
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söylemiştir. Bazen de dil belirtmeden Arapçaya sonradan girdiğini ifade etmiştir. Aşağıda bu
değerlendirmelerden örnekler sunulmuştur:
“Hristiyan” kelimesini açıklarken İsa Mesih’e mensup anlamında olduğunu ve İsa isminin
Yunancada “Hristos” olduğunu belirtmiştir. Hristiyan: مسيحي وهو نسبة إلى عيسى عليه السالم ألن اسمه
)”في اليونانية (خرستوس
“Billur” kelimesinin Arapça karşılığını çoğul formuyla birlikte vermiş ve bu kelimenin بلور
şeklinde Arapçaya girdiğini ifade etmiştir. Kelimenin hangi dilden Arapçaya geçtiğini
belirtmemiştir. Tespit edildiği kadarıyla bu kelime aslında Farsçadır.
Çinko anlamındaki “Tutya” kelimesinin karşılığını  توتياءolarak zikrettikten sonra bunun
Arapçaya farklı dillerden giren bir kelime olduğunu ifade etmiştir. Ancak, hangi dilden
geldiğini açıklamamıştır.
“Fıstık” kelimesinin karşılığını  فستقolarak belirtmiş ve “piste” kelimesinin Arapçaya girmiş
hali olduğunu belirtmiştir. Kelimenin kökenine dair bilgi vermemiştir. “Piste” Farsçada fıstık
anlamındadır.
“Fasulye” kelimesinin çevirisinde aslının Rumca olduğunu belirtmiştir. هي نوع من اللوبياء
“Pancar” kelimesinin karşılığı olarak zikrettiği  الشوندرkelimesinin Arapça asıllı olmadığını
belirtmiş ama kökenine dair bilgi vermemiştir.
“Mülhiye” kelimesinin Arapçada  ملوخياolarak ifade edildiğini ve Lehce-i Osmânî müellfine
göre aslının Yunanca olduğunu belirtmiştir.
“Portakal ve Turunç” kelimelerini tercüme ederken Lehce-i Osmânî sözlüğüne atıfta bulunarak
bunun Portekiz’den gelen bir meyve olduğu için bu ismi aldığını, aşısız olanlarına “turunç”
dendiğini aktarmış ve ilgili sözcüğe müracaat edilmesini söylemiştir.
“Papatya” kelimesinin tercümesinde  أقحوانve ) بابونج (بابنونةkelimelerini vermiş ikincisinin
Arapça asıllı olmadığını belirtmiştir.
“İbrik” kelimesini çoğuluyla birlikte zikredip Arapçaya giren yabancı bir sözcük olduğunu
ifade etmiştir.
“Fulya” kelimesini  ورد البصلolarak tercüme etmiş, Lehce-i Osmânî’deki bilgilere nazaran
yabancı bir sözcük olduğunu ifade etmiştir.
“Menekşe” kelimesini  بنفسجolarak çevirmiş bunun  بنفشهkelimesinden Arapçaya geçtiğini
belirtmiştir. Ancak, “benefşe” ifadesinin kökenine değinmemiştir. Bu kelime Farsçadır.
“Pusula” kelimesinin karşılığının  راهنامهnin Arapçaya girmiş şekli olan  راهنامجolduğunu
belirtmiştir. Bu kelime Farsça asıllıdır.
“Fabrika” kelimesinin iş yeri anlamında yabancı bir kelime olduğunu, şu an onun yerine Farsça
“kârhâne” kelimesinin kullanıldığını belirtmiştir.
“Fener” kelimesinin Yunanca olduğunu belirtip ek bilgiler vermiştir: "كلمة يونانية ويتلفظ فيه بـ "فنر
من دون ألف وهو المعمول من الورق أو الكرباس المشمع
“Tül” kelimesinin Fransızca olduğunu belirtmiştir: الشفوف بالضم (تول) مصطلح كلمة فرنساوية وهو خيط
”القطن
“Kuruş” kelimesinin Almanca olduğunu belirtmiştir.
• Gramerle ilgili bilgiler vermiştir.
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“Ördek” kelimesini  االوزةolarak çevirmiş sonundaki “ ”ةharfinin tekillik göstergesi olduğunu
belirtmiştir.
• Fıkhu’l-luğa/dil felsefesi kaynaklarından “Faydalı bir bilgi” başlığı altında bilgiler
vermiştir.
• Bağdatlı olan mütercim tercümede Bağdat, Şam ve Beyrut lehçelerindeki karşılıkları
da zikretmiştir. Bunu yaparken farklı ifadeler kullanmıştır: “Şam ıstılahında”, “Şam lügatinde”,
“Şam lehçesinde”, “Şam örfünde”. “Bağdat lügatinde” Bazen sadece “mustalah” ifadesiyle
yerel kullanıma dikkat çekmiştir. “Avam dilinde” ifadesiyle bilgiler aktarmıştır. “Örfte” “Örf-i
âmda” “bazı yörelerin ıstılahında” “Beyrut ıstılahında” gibi ifadelerle yerel kullanımlara yer
vermiştir.
Şam Istılahı / Şam Lügati / Şam Örfü / Şam’da Ona … Denir
Şam Istılahı
“Entari” kelimesinin Şam ıstılahında/lehçesinde karşılığının  القنبازolduğunu ifade etmiştir. ;
“Çarık” kelimesinin karşılığını açıklayarak  الخصف النعل ذات الطراقolarak vermiş, Şam ıstılahında
 زربولkullanıldığını belirtmiştir. ; “Hırka” kelimesinin karşılığını ) البادة (خرقةolarak zikretmiş
Şam ıstılahında buna  مضربيةdendiğini belirtmiştir. ; “Kalay” kelimesinin karşılığının dil
kitaplarında “ ”رصاص أبيضŞam ıstılahında ise “ ”قصديرolduğunu belirtmiştir. ; “Pastırma” القديد
“ ; (أشراره) في اصطالح الشام كذا أفاده البعضPoğaça” kelimesini Şam ıstılahında da böyle anıldığını
belirtmiştir. )“ ; طرموس وفي اصطالح الشام (بغاجهPaça” kelimesinin karşılığını  الكراعolarak
zikrettikten sonra Şam ıstılahında buna  مقادمdendiğini belirtmiştir. ; “Çörek otu: الحبة السوداء وفي
“ ; ”اصطالح الشام حبة البركةŞalgam” karşılığı olarak  السلجم، الشلجم، الثلجمkelimelerine yer vermiş Şam
ıstılahında karşılığının  اللفتolduğunu belirtmiştir. ; “Aşure” yi tanımlayarak çevirmiş ardından
Şam ıstılahındaki adını zikretmiştir: ما يطبخ من القمح والفول وغيرهما من أنواع الحبوب بسكر أو دبس عاشر
“ ; محرم وفي اصطالح الشام "حبوب" أفاده البعضKaymak” “ ; "القشدة" وفي اصطالح الشام قشطةKıyma”
“ ; "المخذع" أي المقطع صحاح وفي اصطالح الشام مفرومŞehnişîn” kelimesinin karşılığı olarak  غرفةyi
zikrettikten sonra Şam ıstılahında buna  بروزdendiğini ifade etmiştir. ; “Balkon” kelimesinin
karşılığını Ahterî’ye atıfla zikretmiştir. Ardından Şam ıstılahında buna  روشنdendiğini ifade
etmiştir: “ ; الشرفة بالتحريك والضم مع تسكين الراء لغة أختريAlçı” kelimesinin karşılığı olarak ،جص
 جبصkarşılıklarını vermiş ve aslının Arapça olmadığını belirtmiştir. Şam ıstılahında buna جبصين
dendiğini eklemiştir.; “Kanca” kelimesinin karşılığını açıklayarak çoğuluyla birlikte
zikrettikten sonra Şam ıstılahında buna  كالبةdendiğini belirtmiştir: كلوب والجمع كالليب والمراد هنا
“ ; العصا التي في رأسها حديدة (عقفاء) أي عوجاءKuşak: “ ; ”في اصطالح الشام زنارZımpara” kelimesinin
karşılığının Mehmed Hafîd Efendi’nin Galatât adlı eserinde zikrettiğine göre  سنباذجolduğunu,
kendi araştırmasına göre de bu karşılığın bir türü olduğunu ifade etmiştir. Şam ıstılahında bunun
karşılığının  ورق الزجاجolduğunu belirtmiştir. Buradaki “ıstılah” ifadesi “Şam Lehçesi”
anlamında olmalıdır.

Şam Lügati
“Meşe” karşılığında “Şam lügatinde  سنديانşeklindedir. Burhân-ı Kâtı‘ tercümesinde de öyledir.
Bunun meyvesine  بلوطdenir.”
Şam Örfü
“Fıskiye” kelimesinin çevirisini  فوارةolarak yapmış Şam örfünde buna  نوفرةdendiğini
belirtmiştir.
Şam’da Ona … Denir
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“Kırlangıç” kelimesini  الخطافolarak çevirmiş Şam’da ona  سنونوdendiğini belirtmiştir.
Bağdat Istılahı / Bağdat Lügati
“Entari” kelimesinin Bağdat ıstılahında/lehçesinde karşılığının  زبونolduğunu ifade etmiştir.
“Karpuz” karşılığı olarak  بطيخ أخضرifadesini kullanmış sonra Bağdat lügatinde  رقىdendiğini
belirtmiştir. “Sal” kelimesinin karşılığını çoğuluyla  أرماث، رمثolarak zikredip Bağdat lügatinde
buna  كلكdendiğini ifade etmiştir.
Beyrut Istılahı/Lehçesi
“Dondurma” kelimesi için doğrudan bir karşılık zikretmeyip açıklayarak bilgi vermiştir.
Ardından Beyrut ıstılahında/lehçesinde buna  بوزهdendiğini isim vermediği bir kişiye atıfla
belirtmiştir. لبن أو غيره يجمد بواسطة الثلج وفي اصطالح بيروت (بوزه) أفاده البعض
Mustalah
Bu ifadeyle yerel kullanımları kastettiği anlaşılmaktadır.
“Çorba” kelimesinin karşılığını Ahterî ve Mir’âtü’l-lügât’e atıfla  المرقolarak zikretmiş شوربا
kullanımının “mustalah” olduğunu belirtmiştir.
“Ispanak:  ”اسفناخ "سبانخ" مصطلحKanaatimizce buradaki “mustalah/yerel kullanım” ifadesiyle
“ısfanakh/isfinakh” kullanımını kastetmiştir.
“Domata/domates:” karşılığı olarak  باذنجان إفرنجيifadesine yer vermiş  بنادورهkullanımının
mustalah/yerel kullanım olduğunu belirmiştir. Ancak, burada nereye özgü bir kullanım
olduğunu söylememiştir. Bugün Şam lehçesinde bu kelime kullanılmakta olduğu için
muhtemelen Şam lehçesi kastedilmiştir.
“Sucuk” kelimesinin karşılığını Mir’âtü’l-lügât ve Ahterî’ye atıfla zikretmiştir:  مرآة:"حوية
"عصيبة" لهجة
.

Örf:

“Don” kelimesinin karşılığında örfte kaydıyla  لباسolarak zikretmiştir.
“Halı” kelimesini karşılığını zikrettikten sonra örfte “seccade” dendiğini eklemiştir. "بساط "طنفسة
”سجاده في العرف
“Pencere” kelimesinin karşılığının örf-i âmda ) الشباك (الطاقةolduğunu belirtmiştir.
“Yoğurt” kelimesinin karşılığını Ahterî ve Sıhâh’a atıfla zikretmiş örfte kullanılan kelimeyi de
zikretmiştir: )(الروب) بالفتح والضم أختري وفي الصحاح (الرائب) (الخاثر) وفي العرف (اللبن
“Fıçı, varil” için  فنطاسkarşılığını zikrettikten sonra  برميلkarşılığını “mustalah” notuyla
vermiştir.
“Kor-köz” جرة (بصة) في اصطالح الشام (ولعة) في اصطالح بعض الجهات
“Bulgur” kelimesinin “mustalah” olduğunu belirtmiştir. (البربور) جشيش (برغل) مصطلح
“Turşu, salata” kelimesini  مخللolarak çevirmiştir. “ ”صالطةifadesini “mustalah” olarak
eklemiştir.
“Kurabiye” kelimesi için bir karşılık zikretmeden açımlayarak “meşhur bir tatlı” demiş
ardından  غريبةkarşılığını “mustalah” olarak zikretmiştir .
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“Şilte” kelimesini  فراشolarak zikrettikten sonra örfte  شلتهdendiğini zikretmiştir.
Müteâraf
Kelimelerin yaygın ve bilinen karşılıklarına dair bu notu düşmüştür.
“Çizme” kelimesinin karşılığını  الجرموق بالضمolarak zikretmiş, müteâraf olanın  جزمةolduğunu
eklemiştir.
“Çamaşır” kelimesinin karşılığı olarak  اللباسkelimesini zikretmiş bazen giysi denince
“müteâref” olan anlamıyla  سروال، قميصde denebileceğini belirtmiştir.
• Eksiltili çeviriler
“Hamursuz” Kamûs-ı Türkî’ belirtildiğine göre “mayasız ekmek” demektir. “Hamursuz
Bayramı” ise “İsrâilîlerin hamursuz ekmek yedikleri bir îd-i mahsusları” şeklinde açıklanmıştır.
Mütercim “Hamursuz” kelimesini mayasız ekmek anlamını vermeden doğrudan “Yahudilerin
Hamursuz Bayramı” olarak zikretmiştir.
• Arapça çeviride kelimelerin çoğul formlarına yer vermiştir.
“Kilise” kelimesinin çevirisinde Hristiyan mabedi olduğunu çoğulunun  كنائسolduğunu
belirtmiştir. ; |“Saksı” kelimesinin çevirisinde  الشقيفةve çoğulunu  شقفolarak zikretmiştir. ;
“Pınar” kelimesinin çevirisinde " منبع "ينبوعve çoğulunu  ينابيعolarak zikretmiştir. ; “Sel”
kelimesinin çevirisinde  السيلve çoğulu  سيولu zikretmiştir. ; “Su yolu”  قناةve çoğulu  قنواتı
zikretmiştir. ; “Göl” “ ; الغدير والجمع غدرانRâf: “ ; ”رف والجمع رفاف ورفوفBardak: ،كوز والجمع أكواز
“ ; ”قدحPerde: " رواق، سرادق،“ ; ”ستر والجمع ستور وأستارPeşkir, havlu: منديل والجمع مناديل (ممسحة وجه
)“ ; ”وأيدTekne: “ ;”إجانة والجمع إجانينÇuval :“ ; ”جوالق والجمع جواليقSaç ayak: ; ”منصب والجمع مناصب
“Şişe: “ ; ”قارورة والجمع قواريرSandık: “ ; ”صندوق والجمع صناديقTas: “ ; ”طاس والجمع أطواس أخرتيDiş:
“ ; ”السن والجمع أسنانGülünç: “ ; ”المضحك والجمع مضاحكEvlad: ”اإلبن والجمع أبناء وبنون الولد والجمع أوالد
• Bazı kelimelerin tekil formlarını zikretmiştir.
“Hardal: “ ; ”خردل الواحدة خردلةArmut: “ ;”كمثرى والواحدة كمثراةAğaç kavunu: كباد-”أترج الواحدة أترجة
; “Ceviz, koz: “ ; ”مفردة جوزة والجمع جوزاتKıvılcım: “ ; ”الشرار واحدته شرارةMeşale: مشعلة واحدة
; ”المشاعل
• İki anlama gelebilecek kelimelerin iki karşılığını da yazmıştır.
“Karalama” kelimesini “karalamak işi” anlamında  تسويدile “El alıştırmak için tekrar tekrar
yazılan yazı” anlamında  مسودةile tercüme etmiştir.
“Nişan” kelimesini “hedef, alamet, iz” gibi anlamlarını da dikkate alarak “ غرض، عالمة،”هدف
şeklinde çevirmiştir.
“Saat” kelimesinin hem “zaman” hem de “astronomik saat” anlamına gelebileceğini ifade
etmiştir.
Asıl metnin on birinci bölümünde “Yer Yüzüne ve Ona Münsaip Olan Şeylere Dair” başlığı
altında ele alınmasına rağmen “Yol” kelimesini “Genellikle yerleşim alanlarını birbirine
bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi” anlamında  طريقşeklinde, “Bir amaca
ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem” anlamını dikkate alarak  منهجşeklinde
çevirmiştir. Başlık ilk anlam için karine olmasına rağmen mecaz anlamı da dikkate alarak çeviri
yapmıştır.
“Kabak” kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki olup geniş bir
anlama sahiptir. Mütercim bunun dar anlamındaki karşılıklarına yer vermiştir. Bu bitkinin
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birçok türü olduğunu ifade edip  الكوسة، القرع،“ اليقطينbalkabağı” ve sebze olan “kabak”
anlamındaki karşılıklarını vermiştir.
“Örtü” kelimesinin karşılığı olarak  سترة، سترkelimelerini vermiştir. Arından “yüz örtüsü”
anlamında  غشاوةve kadınların başlarını örttükleri şey anlamında  غفارkelimelerini zikretmiştir.
“İtmek” kelimesinin imlasının Arapçada iki anlama muhtemel olduğunu belirtmiştir. الدفع و العمل
“Isınmak” kelimesinin hem alışmak sıcak duruma gelmek anlamlarını zikretmiştir: التدفي وقد
يكون بمعنى التعود
• Mütercimin tercümede atıfta bulunduğu kaynaklar şunlardır:
Osmanlı kazaskerlerinden Mehmed Hafîd Efendi’nin (ö. 1226/1811) asıl adı ed-Dürerü’lmüntehabâtü’l-mensûre olan galatâta eseri.
Mütercim Âsım Efendi’nin (ö. 1819) Burhân-ı Kātı‘ Tercümesi.
Ahmed Vefik Paşa’nın (ö. 1891) Lehce-i Osmânî adlı lügati.
Nazım b. Mehmed’in Tercümânu’l-luğât adlı eseri.
Muslihuddin Mustafa’nın (ö. 968/1560-61) Ahterî adlı sözlüğü.
Arapça’ya girmiş (dahîl), Arapçalaşmış (muarreb) kelimeler hakkında Şehâbeddin Ahmed elHafâcî’nin (ö. 1069/1659) Şifâʾü’l-ġalîl adlı eserine yazar adını zikretmeden atıfta
bulunmuştur.
Nasr el-Hûrînî’nin (ö. 1291/1874) es-Sıhâh hamişine atıfta bulunmuştur. Burada kastedilen
yazarın el-Cevherî, Tâcü’l-luġa ve Sıḥâḥu’l-ʿArabiyye (Bulak 1282) adıyla neşrettiği ve “elFevâʾidü’n-nâfiʿa fi’l-luġati ʿumûmen ve fi’ṣ-Ṣıḥâḥi ḫuṣûṣan” başlıklı bir bölüm kaleme aldığı
neşir olmalıdır.
Müellifini ve tam adını zikretmeden Misbâh adlı bir esere atıfta bulunmuştur. Bu eser, Feyyûmî
Ahmed b. Muhammed’in el-Miṣbâḥu’l-münîr fî ġarîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfiʿadlı eseri
olabilir.
Mehmed Esad’ın Mir’âtü’l-luğât adlı lügati.
Bazı çevirilerde yararlandığı sözlüğün adını zikretmiştir:
es-Sıhâh:
“Burçak: “ ; ”جلبان شيء يشبه الماش كما في الصحاحPirinç: “ ; ”شبه هو نوع من النحاس كما في الصحاحÇavdar:
“ ; ”(علس) نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر واحد كما في الصحاح
“Yonca” kelimesini çevirisinde  ذنب الخيل، رجل األرنبkarşılıklarını vermiş ve Lehce-i Osmânî’de
böyle geçtiğini belirtmiştir. Tespit edildiği kadarıyla ilgili sözlükte geçen kullanım sadece رجل
 األرنبdir. Buna kesrayla  فصفصةve  الرطبةda dendiğini aktarmıştır. Nasr el-Hûrînî’nin es-Sıhâh
hamişinde Kâmûsu’l-Muhît şerhinden aktararak buna  القتdendiğini de belirtmiştir. Burhân-ı
Kâtı‘ tercümesinden aktararak bunun tohumuna  بذر الرطبةdendiğini söylemiştir.
“Öksüz: اليتيم (العجي) الولد الذي تموت أمه واألنثى (عجية) صحاح
“Urgan:  كرور،كر
Lehce-i Osmânî:
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Sâhibu’l-lehce ifadesiyle Ahmed Vefik Paşa’nın (ö. 1891) Lehce-i Osmânî adlı sözlüğünü
kastetmiştir.
“Revani: “ ; ”نوع من الحلوى والصحيح (روغني) لهجهKenevir” kelimesinin tercümesinde bu kelimenin
aslının Arapça olmadığını belirtmiştir. ve Burhân-ı Kātı‘ mütercimi Asım Efendi’ye atıfta
bulunmuştur: “Kenevir: ”(كنب) معرب وهو بذر القنب كما ذكره صاحب اللهجة وعاصم أفندي مترجم برهان القاطع
; ““Saray: “ ; ”قصرKandil-lamba: ); ”قنديل (قنديل إفرنجي) كذا ذكره صاحب اللهجة وفي العرف العام (المبة
“Pestil: “ ; ”فرانقGülünç: “ ; ”المضحكة كذا في اللهجة وفي األختريEngin” kelimesini çevirisini لجة
olarak zikretmiştir. Avam dilinde “engin” için “umman” ifadesini kullanıldığını belirtmiş ve
Lehce-i Osmânî’de bu şekilde geçtiğini belirtmiştir. Bu bilgi ilgili sözlüğüm “umman”
maddesinde geçmektedir
Kâmusu’l-Muhît:
“Girdap:“ ; ” الدوارة بالضم ما تحرك أو دارKalafat: “ ; ”جلفظة ويقال لعامله جلفاظHavyar: الصعقر كبرقع بيض
“ ; ”السمك قاموسPirinç: ““ ; ”شبه هو نوع من النحاس كما في القاموسKaramuk:  الشيلم بفتح المهن، الشولم،الشالم
)“ ; ”الزوان يكون في البر (قاموسŞalvar, dizlik: “ ; ”السروال (الشروال) قاموسDeniz:  البحرolarak çevirip
Kâmusu’l-Muhît’e atıfta bulunarak “ ; ”اليمHâtıl: ; ”العرقة محركة الخشبة تعترض بين ساقي الحائط
“Kârgîr: ““ ; ”النباء الحجري وفي القاموس األعقد البناء المعقود له عقود عطفت كاألبوابSavak” kelimesinin
karşılığı olarak  حوض المقسمve  سواقيkarşılıklarını, “savat” kelimesi için de  شريعة،شرعة
karşılıklarını vermiştir. Lehçede  سقايةnin de kullanıldığını belirtmiştir. Bu bilgiyi Kamus’a
atıfla yapmıştır.” ; ““Sofra: “ ; ”سفرة – (مائدة) وفي القاموس (المائدة) الطعام والخوان عليه الطعامSürahi:
 صراحي إناء بلوري،“ ; ”الصراحية آنلية للخمرKuşak: ”بالكسر حزام ككتاب ما حزم به قاوموس
Ahterî
“Ferace: ““ ; ”الفروج أختريKaftan: “ ; ”العباءة والجمع عباآت أختريUçkur: ”(التكة) بالكسر والجمع تكك أختري
; “Baston: “ ; ”(العكازة) (عصا) أختريBulaç” “ ; ”عصيدة والجمع عصايد أختريReçel: يصار والجمع رواصير
)“ ; ”أختري (مربىSamsa” karşılığını Aherî ve Lehce-i Osmânî’ye atıfla zikretmiştir: ذكر األختري
"السنبوسق" بالقاف وذكر صاحب اللهجة "السنبوسه" بالهاء وقال بعض األدباء السنبوسك بالكاف وهو نوع من الطفشلة
““ ; ”أعني البقلوىBumbar:“ ; ”العصيب أختريGirdap: “ ; ”الدردور بالضمAta, dede, büyükbaba: الجد أب
"“ ; ”األب وأب األم والجمع جدود وأجداد "أختريEnse: “ ; ”القفاء بالفتح وبالقصر أختريGülünç: المضحكة كذا في
““ ; ”اللهجة وفي األختريLokanta ‘otel’:”النزل بفتحتين المنزل والدار
Misbâh
“Uruba: “ “ ; "لباس" والجمع لبس مثل كتاب وكتب مصباحYumurta البيض وجمعه بيوض (الواحدة بيضة) والجمع
; ”بيضات مصباح
“Lokanta ‘otel’” Ahterî ve Misbah’a atıfla  النزل بفتحتين المنزل والدارşeklinde çevirmiştir.
“Sürme” kelimesinin karşılığını  مترسolarak zikretmiştir. Ardından isim vermeden bir edibe
göre  متراسda denir demiştir.
“Savak” kelimesinin karşılığı olarak  حوض المقسمve  سواقيkarşılıklarını, “savat” kelimesi için de
 شريعة، شرعةkarşılıklarını vermiştir. Lehçede  سقايةnin de kullanıldığını belirtmiştir. Bu bilgiliyi
Misbah’a atıfla yapmıştır. ; “Gerdanlık: ”العقد بالكسر القالدة
Tercümânu’l-lüğât
“Mantar” kelimesinin çevirisinde  الكمأة، شحمة األرض، العسقولeş anlamlılarına da yer vermiştir.
Ayrıca kitabın kenar kayıtlarına dipnot düşerek “Tercümede zikrettiklerim dışında
Tercumânu’l-luğât adlı eserde  فطرkelimesini de gördüm. Bu da bir tür mantardır,” ifadesini
kullanmıştır. ; “Pencere” kelimesinin karşılığının Tercumânu’l-luğât’ta  هوه، روشن، روزنهolarak
geçtiğini zikretmiştir. ; “Havlu” kelimesini وسط الدارolarak ve Tercümânu’l-lüğât’a atıfla حوش
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olarak çevirmiştir. ; “Horasan: “ ; الخزف أو األجر المسحوق كالحطين وفي ترجمان اللغة دقيق الخزفAlev”
kelimesinin karşılığını  لهبolarak zikretmiş ardından Tercümânu’l-luğât’ta  شواظkelimesini de
gördüğünü eklemiştir. ; “Kuşak:  مشدة ترجمان اللغات، حقاب،”منطقة
Ğalatatü’l-Hafîd
“Çârçûh:  مديع بفتح الميمBu kelimenin müvellede olduğunu/Arapçaya yabancı bir dilden girdiğini
ifade etmiştir.” ; “Muhallebi: ; ”مهلبية
“Tepsi” kelimesini  قمدوز وهي الصينية الصغيرةolarak açıklayarak aktarmıştır. Ğalatâtu’l-Hafîd ve
Ahterî’de karşılığının  ديسق بالفتحolduğunu belirtmiştir.
“Harar” kelimesinin karşılığını  غرارةolarak zikretmiş Ğalatâtu’l-Hafîd’de  غرارşeklinde
olduğunu belirtmiştir.
Mir’âtü’l-lüğât
“Yufka: “ ; ”صريقةÇârçûh بديع. Bu kelimenin Arapçaya sonradan girdiğini belirtmiştir.” ;
““Yufka: ““ ; ”الرقاقYasdığaç: “ ; ”ثقيبة وهي خشبة يفتح عليها العجين كذا في مرآة اللغاتPestil: ; ”فرانق
“Yahni” kelimesini “meşhur bir yemek” olarak ifade etmiş ve Mir’atü’l-lüğât’e atıfla نشيل
karşılığını vermiştir. Bazı yörelerde  يحنيdeğil  يخنيolarak söylendiğini ifade etmiştir. ;
Şifâʾü’l-ġalîl
Arapça’ya girmiş (dahîl), Arapçalaşmış (muarreb) kelimeler hakkında Şehâbeddin Ahmed elHafâcî’nin (ö. 1069/1659) bueserine yazar adını zikretmeden atıfta bulunmuştur.
“Bumbar” kelimesini çevirisinde Şifâʾü’l-ġalîl ve Ahterî’ye atıfta bulunmuştur: العصيب أختري
"(نقانق) أفاده بعض األدباء وفي شفاء الغليل " لقانق
Burhân-ı Kātı‘
“Çavdar” kelimesinin Farsça karşılığı ديو كندم.”
Kaynak İsmi Vermeden Atıfları
Bazen yazar ya da eser ismi zikretmeden atıfta bulunur. Böyle yerlerde “Bir fazıl zatın dediğine
göre…” gibi ifadeler kullanır.
“Papuş” kelimesini  مداسve adını vermediği bir edibe atıfla  سرموجةşeklinde zikretmiştir.
“Şakâik/şakayık” kelimesinin tercümesinde fazıl bir zatın ifadesine göre bu  شقائق النعمانdan
farklıdır bilgisini vermiştir. “Gelincik” maddesini ise  شقائق النعمانolarak çevirmiştir.
Bazı açıklamalarda sözlükleri referans göstermek yerine “dilcilerin söylediği” şeklinde bir ifade
kullanmıştır.
Örneğin: “Teneke (Ak demir): )”الذي ذكره أهل اللغة (قصدير) وهو (الحديد األبيض
• Tam karşılığını bulamadığı kelimeler hakkında kısaca bilgi vermekle yetinmiştir.
Örneğin, “Üvez” kelimesi için “bir tür meyve” ifadesini kullanmıştır. TDK’de bu kelime
gülgillerden, orta boylu bir ağaç (Pirus sorbus), bu ağacın muşmulaya benzeyen yemişi olarak
yer almaktadır. Resimli Kâmus-ı Osmânî’de benzer anlamda yer almaktadır. Bu kelimenin
Arapça karşılığı  شجرة السمنolarak ifade edilebilir.
“Bir ipe, bir çubuğa geçirilmiş, dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş meyve ve sebze bağı”
anlamındaki “hevenk” kelimesini, doğrudan bir karşılık bulamadığı için tanımlayarak وهو ما
 يجعل كالعنقود من الفواكهşeklinde açıklamıştır.
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“İskarmoz” kelimesi için bir karşılık vermemiş “Kürek takılan şey” olarak tanımlamıştır.
“Bedesten” kelimesi için Arapçası yoktur deyip açıklayarak وهوالسوق الذي يباع فيه األشياء الثمينة
ifadesini kullanmıştır.
“Yalı” kelimesini “kıyıda olan ev” şeklinde tercüme etmiştir.
“Salamura” için doğrudan bir karşılık vermemiş, tanımlamıştır: ما ملح من المأكوالت حفظا له من الفساد
“Sikke” Mevlevî külahı anlamındaki bu kelimeye doğrudan bir karşılık zikretmemiş, anlamını
açıklamıştır: ما يضعه مشايخ الطرق على رؤسهم
“Lapçin” Doğrudan bir karşılık zikretmeyip bir tür pabuç olduğunu ve bunun malum olduğunu
belirtmiştir.
“Yağmurluk” kelimesini aynen “yağmurluk” olarak aktarıp bunun “mustalah” olduğunu
belirtmişti ve tanımını yapmıştır: "ياغمورلق" مصطلح وهو ما يلبس غالبا وقت المطر فوق األثواب
• Daha çok askeri terimlerin karşılığında “terim olup Arapça karşılığı şudur” ifadesini
kullanmıştır.
“Ordu: )“ ; ”مصطلح وفي اللغة العربية (جيشAlay: )“ ; ”مصطلح وفي اللغة العربية (موكبBölük: مصطلح وفي
)“ ; ”اللغة العربية (فرقةSerasker:  رئيس العساكر،“ ; ”مصطلح وفي اللغة العربية أمير الجيشTabur: مصطلح وفي
)“ ; ”اللغة العربية (صف) فوج (كتيبةNefer: ”أحد األنفار العساكر في االصطالح
• Özel isimlerini çeviride değişmeyeceğini belirtip ifadenin anlamına yer vermiştir:
“Geçitresmi: ”رسم كجيد األعالم ال تتغير ومعناه مرور العسكرBurada “geçitresmi” ifadesini “resmigeçit”
şeklinde aktarmış anlamını “Askerlerin geçişi” olarak ifade etmiştir.
“Gümrük” karşılığında kelimeyi aynen aktararak “ ”كمركifadesini kullanmıştır.
• Galatımeşhurları zikretmiştir:
“Hoşab” karşılığını “galatımeşhur olan hoşaf” şeklinde vermiştir.
• Bazı çevirilerde hadislerden örnek vermiştir.
“Eleğimsağma (Alâim-i semâ): ) ”قوس قزح وفي الحديث (قوس هللاGökkuşağı anlamına gelen قوس قزح
ifadesinin hadiste  قوس هللاolarak geçtiğini belirtmiştir.
• Müellif Rıza Paşa Arabi ayların isimleri başlığı altında hicri ayları zikretmiştir.
Mütercim o kısım aynı olduğu için boş bırakmıştır.
• Birden çok anlamı olan kelimelerde asıl metindeki anlam daraltmalarını dikkate alarak
çeviri yapmıştır.
Örneğin, asıl metinde “tepe (dağ başı)” olarak verilmiştir. “Tepe” kelimesi hem küçük dağ hem
bir şeyin zirvesi uç noktası gibi anlamlara geldiği için mütercim burada “dağ başı” ifadesini
dikkate almış ve  ذروةşeklinde çevirmiştir.

SONUÇ
Bağdatlı Salih Vehbi’nin Türkçe isimleri birebir tercüme etmekle yetinmeyip metni
aşarak yeniden yazım bir eser ortaya koyduğu anlaşılmıştır. Arap öğrenciler için yaptığı
tercümede erek okur ve kültürü dikkate alarak yazın dili fasih Arapça dışında Bağdat, Şam ve
Beyrut özelinde konuşma dilinden karşılıklara da yer vererek yerel kullanımları dikkate aldığı
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görülmüştür. İsimlerin Türkçede muhtemel kullanımlarının karşılıklarına yer vererek metni
genişletmiş ve Arapça-Türkçe dillerini öğrenmek isteyen öğrenciler için pedagojik yaklaşımlar
ortaya koymuştur. Manastırlı Rıfat gibi Osmanlı tercüme eleştirmenlerinin övgüsünü kazanmış
bir ismin tercümeye takriz yazması ve eserin Arap çocuklar için faydalı olduğunu ama Türk
çocuklar için daha faydalı olduğunu söylemesi önemlidir.
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EKLER:
1. ESMÂ-İ TÜRKİYYE ÇEVİRİYAZI
Bu bölümde Rıza Paşa’nın Osmanlı Türkçesiyle Arapça harflerle telif ettiği eseri latin
harfleriyle verilmiştir. Dizgide metnin orijinal hali dikkate alınmıştır.
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12- Çalışkan
13- Cetvel
14- Cetvel kalemi
15- Çırak
16- Cüz
17- Cüzdan
18- Çizgi
19- Cevap
20- Harf
21- Hokka
22- Harita
23- Hoca
24- Ders
25- Defter
26- Resim
27- Rakam
28- Satır
29- Söz
30- Sahife
31- Sorma
32- Alem
33- Karalama
34- Kalem
35- Kalemtıraş
36- Kağıt
37- Kitap
38- Kelime
39- Lügat
40- Mecmua
41- Müzakere
42- Mürekkep
43- Makta‘
44- Mektup
–
şukka
45- Mühür
46- Nokta
47- Yazı
48- Yazıcı

5- Poyraz
6- Tipi

PROCEEDING BOOK

3456-

Papas (papaz)
Perhiz
Paskalya
Piskopos
metrepolit
7- Patrik
8- Put
9- Tevrat
10- Çan
11- Havra
12- Havâriyyûn
13- Haç
14- Haham
15- Hıristiyan
16- Hamursuz
17- Zebur
18- Tapmak
19- Kilise
20- Mecusi
21- Manastır
22- Vaftiz

Dördüncü Fasıl
Okuyup Yazmaya
ve Onunla İlgili
Olan Şeylere Dair
1234567-

Ezber
Esre
İmtihan
Ötrü (ötre)
Üstün
Okumuş
Pergâr
(pergel)
8- Posta
9- Bilmez
10- Tarih
11- Tembel
1- Eleğimsağma
(alâim-i semâ)

13- Cemaat
14- Hafız
15- Hadis
16- Hatip
17- Dua
18- Şeriat
19- Şeyh
20- Sahabe
21- Suç
22- Tamu
23- Farz
24- Kamet
25- Kıble
26- Kur’ân
27- Kurban
28- Kulluk
29- Kıyamet
30- Kabe
31- Mihrap
32- Muhammed
33- Mezhep
34- Mescid
35- Müslüman
36- Melek
37- Millet
38- Minber
39- Müezzin
40- Namaz
41- Vâcip
42- Vâiz
43- Vasiyet
44- Vaaz
45- Vakıf
Üçüncü Fasıl
Diğer Dinlere Dair
1- İncil
2- Papa
34- Şiş
35- Tabur

ISBN: 978-605-71767-1-4

Birinci Fasıl
İlahi İsimlere Dair
1- Allah
celle
şânühû
2- Ulu – büyük
3- Ululuk
4- İşiten
5- İşleyen
6- Esirgeyen
7- Acıyan
8- Bağışlayan
9- Bir – yalnız
10- Besleyen
11- Bilen
12- Tanrı
13- Tanrılık
14- Kudretli
15- Gören
16- Mevla
17- Veren
18- Var eden
19- Yardımcı
20- Yaradan
21- Yarlıgayan
(suç
bağışlayan)
22- Yol gösteren
İkinci Fasıl
Dinî İsimlere Dair
1- Abdest
2- Ezan
3- İftar
4- Anmak
5- İmsâk
6- İmam
7- And
8- Uçmak
9- Oruç
10- İnanmak
11- Peygamber
12- Sevap
Beşinci Fasıl
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7- Rüzgâr – yel
8- Sam
9- Sis
10- Soğuk
11- Sıcak
12- Don
13- Kasırga
14- Kıble
15- Karayel
16- Keşişleme
17- Gündoğusu
18- Lodos
19- Hava
20- Yıldız rüzgârı

Sekizinci Fasıl
Günlere ve
Vakitlere Dair
1- Akşam
2- Erken
3- Öğlen
4- Evvelki gece
5- Ay
6- İkindi
7- İlkyaz
8- Pazar
9- Pazartesi
10- Perşembe
11- Bugün
12- Bu gece
13- Bıldır – geçen
sene
14- Bayram

5- Tebeşir
tabâşîr
6- Teneke
7- Tuç2
1
2

–

2- Uçaryıldız
3- Ay
4- Ay ağılı
5- Ay tutulmak
6- Bulut
7- Çiğ
8- Şafak
9- Şimşek
10- Saman uğrusu
11- Kar
12- Kar1
13- Kırağı
14- Kuyruklu yıldız
15- Gök
16- Gök gürültüsü
17- Gök kenarı
18- Güneş
19- Güneş
tutulması
20- Maşrık
21- Mağrib
22- Mehtap
23- Yıldırım
24- Yağmur
25- Yıldız

Yedinci Fasıl
Havaya ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair
1234-

Algımsalgım
Batı
Bora – fırtına
Buz

8- Tepe (dağbaşı)
9- Toz
10- Çamur
11- Çukur

36- Tabya
37- Davul
38- Top
39- Asker – çeri
40- Gazi
41- Kavga – savaş
42- Kavga yeri
43- Kaçak
44- Kalkan
45- Kabza
46- Karakol
47- Kazanç
48- Kazanma
49- Kale
50- Kılıç
51- Kurşun – gülle
52- Kuşatma
53- Kın
54- Geçit resmi
55- Mızrak – kargı
56- Nişan
57- Nefer
58- Nöbetçi
59- Yay
60- Yaya
61- Yaralı
62- Yiğit
63- Yoklama
64- Yürüyüş
Altıncı Fasıl
Gökyüzüne ve
Onunla İlgili Olan
Şeylere Dair

8- Şaban
9- Ramazan
10- Şevval
11- Zilkade

Asker ve Silahlar ile
Bunlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
1- Atlı
2- Ordu
3- Orduluk
4- Esir – tutsak
5- Alay
6- Avcı
7- Ok
8- Yarış
9- Başbuğ
10- Barut
11- Baskın
12- Bölük
13- Boru
14- Bozgunluk
15- Bayrak
16- Pala
17- Pusu
18- Tetik
19- Tüfek – tüfenk
20- Temren
21- Çapul
22- Çadır
23- Casus
24- Çıkmak
25- Hançer
26- Düdük
27- Zırh
28- Zil
29- Serasker
30- Silah
31- Sancak
32- Sınır
33- Süngü
15- Cuma
16- Cumartesi
17- Çarşamba
18- Dün

İki defa yazıldı.
Yani tunç.
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8- Tûtiyâ
9- Demir
10- Civa
11- Çelik
12- Zımpara
13- Kalay
14- Kurşun
15- Mürdesenk
16- Gümüş
17- Kükürt
18- Güherçile

On Üçüncü Fasıl
Muteber Taşlar ile
Bayağı Taşlara Dair
1- Elmas
2- İnci
3- Boncuk
4- Çakıl
5- Zümrüt
6- Sadef
7- Sırça
8- Firuze
9- Mercan
10- Mermer
11- Mıknatıs
12- Yakut

29- Fındık
30- Kavu
31- Karpuz
32- Kabuk
33- Kayısı – kaysı
34- Karadut
35- Kızılcık

PROCEEDING BOOK

12- Çöl
13- Çoraklık
14- Hendek
15- Dere
16- Düzlük
17- Zelzele
18- Taş
19- Taşlık
20- Dağ
21- Dağ eteği
22- Toprak
23- Katı yer
24- Kum
25- Kumsal
26- Kaya
27- Mağara
28- Yer
29- Yeryüzü
30- Yokuş
31- Yol
32- Yumuşak yer

On İkinci Fasıl
Madenlerin ve
Onlarda Olan
Şeylerin İsimleri
1234-

Altın
Bakır
Pirinç
Billur

24- Yulaf
On Altıncı Fasıl
Yemişlere ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair

12- Zilhicce

Onuncu Fasıl
Rumî Ayların
İsimleri
1- Mart
2- Nisan
3- Mayıs
4- Haziran
5- Temmuz
6- Ağustos
7- Eylül
8- Teşrinievvel
9- Teşrinisani
10- Kânunuevvel
11- Kânunusani
12- Şubat

On Birinci Fasıl
Yeryüzüne ve
Onunla İlgili Olan
Şeylere Dair
1234567-

İniş
Orman
Ova
İz
Balçık
Balkan
Bataklık

31- Gürgen
32- Kök
33- Gölge
34- Mersin
35- Meşe
36- Yaprak

ISBN: 978-605-71767-1-4

19- Dün gece
20- Zaman
21- Saat
22- Şimdi
23- Salı
24- Sabah
25- Kuşluk
26- Kış
27- Geçen
28- Gelecek
29- Güz (sonbahar)
30- Gün
31- Gündüz
32- Gece
33- Hafta
34- Vakit – çağ
35- Yatsı
36- Yarın (erte)
37- Yaz
38- Yıl – sene

Dokuzuncu Fasıl
Arabî (Hicrî)
Ayların İsimleri
1234567-

Muharrem
Safer
Rebîulevvel
Rebîussânî
Cemâziyelûlâ
Cemâziyessânî
Receb

On Dördüncü Fasıl
Ağaçlara ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
1- Ihlamur
2- Ardıç
3- Erguvan
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36- Koruk
37- Keçiboynuzu
38- Kiraz
39- Kestane
40- Limon
41- Muşmula
42- Manav
43- Muz
44- Nar
45- Hevenk

1- Armut
2- Erik
3- Ağaç kavunu
4- Elma
5- İncir
6- Üzüm
7- Olmuş
8- Üvez
9- İç
10- İğde
11- Ayva
12- Badem
13- Böğürtlen
14- Portakal
15- Turunç
16- Çekirdek
17- Çilek
18- Ceviz – koz
19- Ham
20- Hurma
21- Hıyar
22- Zerdali
23- Zeytin
24- Şeftali
25- Salkım
26- Unnâb
27- Fıstık
28- Vişne3

On Yedinci Fasıl
Yeşilliğe ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair
Ebegümeci
Ispanak
Enginar
Ot
Bamya
Patlıcan,
bâdincân
7- Biberiye
8- Bakla
9- Pancar
10- Pırasa
11- Pelin
123456-

30- Girdap
31- Köprü
32- Köpük
33- Körfez
34- Göl
35- Liman
36- Yosun

Yirminci Fasıl
Deniz ile Göllere ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair

Yirmi Birinci Fasıl
3
5

123456-

Ark
İskele
Acısu
Ada
Akarsu
Engin

On Beşinci Fasıl
Hububat ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair
1- Arpa
2- Ekin
3- Pirinç
4- Başak
5- Buğday
6- Tohum
7- Biber
8- Burçak
9- Böğrülce
10- Çörek otu
11- Çavdar
12- Hardal
13- Harman
14- Dane
15- Susam
16- Saman
17- Darı
18- Karamuk
19- Kimyon
20- Kendir
21- Kenevir
22- Mercimek
23- Nohut
8- Çimen
9- Hasıl
10- Saksı
11- Fıskiye
12- Kuyu

On Dokuzuncu Fasıl
Çiçeklere Dair

4- Aşı
5- Asma
6- Ağaç
7- Odun
8- Ilgın
9- Üzüm kütüğü
10- Pernal
11- Belesan
12- Budak
13- Çalı
14- Çam
15- Çınar
16- Dal
17- Değnek
18- Defne
19- Diken
20- Zakkum
21- Saz
22- Servi
23- Söğüt
24- Şimşir
25- Taflan
26- Tomruk
–
kütük
27- Fidan
28- Funda
29- Kamış
30- Kavak

12- Tohum
13- Tere
14- Havuç
15- Şalgam
16- Sarımsak
17- Soğan
18- Turp
19- Domates5
20- Fasulye
21- Kabak

Metinde “Fişne” şeklinde.
Metinde “Tomata” şeklinde.
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Gemiye ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair
1234-

Iskarmoz
Urgan
İp
Irgat
bocurgat
5- Palamar
6- Pusula
7- Tersane
8- Tente
9- Demir
10- Çark
11- Çırnık
12- Halat
13- Dümen
14- Direk
15- Zincir
16- Zift
17- Sicim
18- Seren
19- Sintine

7- Oluk
8- Irmak – çay
9- Ilıca – kaplıca
10- Bulanık
11- Bent
12- Pınar
13- Çakıl
14- Çay
15- Çırpıntı
16- Derin
17- Deniz
18- Sel
19- Sünger
20- Su bendi
21- Su
22- Su yolu
23- Sığ
24- Tatlı su
25- Dalga
26- Damla
27- Durgun su
28- Kaynak
29- Kıyı

–

1- Enser – çivi
2- Alçı
3- Hatıl
4- Horasan
5- Sıva
6- Tuğla
7- Kargir
8- Kereste
9- Kerpiç
10- Kiremit
11- Kireç
12- Yapı
13- Kilit

Yirmi Üçüncü Fasıl
Evin Köşe Bucağına
Dair
123456789-

Ahır
Eşik
Ocak
Oda
Baca
Balkon
Pencere
Basamak
Temel

1- Papatya
2- Çiçek
3- Hatmi
4- Haşhaş
5- Zaferan4
6- Zambak
7- Sümbül
8- Şakayık
9- Fesleğen
10- Fulya
11- Karanfil
12- Kantaron
13- Gül
14- Gelincik
15- Lale
16- Leylak
17- Mürver
18- Menekşe
19- Mine
20- Yasemin

12- Han
13- Hastahane
14- Dükkân
15- Değirmen
16- Saray
17- Sokak
18- Şimendifer
19- Şehir
20- İmaret
21- Fabrika
22- Fırın
23- Karakolhane
24- Kışla

22- Kereviz6
23- Kekik
24- Lahana
25- Marul
26- Mühliye7
27- Mantar
28- Nane
29- Yeşillik
30- Yer elması
31- Yonca

On Sekizinci Fasıl
Bağ-Bostan ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
1234567-

Otlak
Bağ
Bahçe
Bostan
Tarla
Çardak
Çayır

20- Sal
21- Sandal - filika
22- Kanca
23- Kayık
24- Kaptan
25- Katran
26- Kalafat
27- Kamara
28- Gemi
29- Gemici
30- Kürek
31- Güverte
32- Gönder

4

Yani safran
Metinde “Kerefis” şeklinde.
7
Metinde “Mülhiye” şeklinde.
6
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14- Çerçeve
15- Anahtar

Yirmi Beşinci Fasıl
Ev Eşyasına Dair

10- Avlu
11- Duvar
12- Divanhane
13- Raf
14- Sürme
15- Şehnişin
16- Saçak
17- Dam
18- Tavan
19- Doğrama
20- Kat
21- Kapı
22- Kapı kanadı
23- Kiler
24- Matbah8
25- Nerdüban9

1- İbrik
2- İskemle
–
sandalye
3- Elek
4- Örtü
5- Oklava
6- Ayna
7- Bardak
8- Perde
9- Beşik
Yirmi Dördüncü
10- Peşkir – havlu
Fasıl
11- Tepsi
Ev Yapısında
12- Tencere
Kullanılan Şeylere
Dair
1- Arka – sırt
10- Karanlık
2- Aza
11- Kıvılcım
3- Ağız
12- Kandil
–
4- Ense
lamba
5- El
13- Kor – köz
6- Alın
14- Kömür
7- İlik
15- Kül
8- Avuç
16- Meşale
9- Öd
17- Mum
10- Avurt
11- Omuz
12- Omurga
Yirmi Yedinci Fasıl
13- Ökçe
Kendilerine Mahsus
14- Ayak
Dilleri Olan Halkın
15- Parmak
İsimlerine Dair
16- Baş – kafa
17- Baldır – bacak
1- Ermeni

25- Kasaba
26- Kule
27- Konak
28- Kahvehane
29- Kütüphane
30- Gümrük
31- Köşk
32- Köy
33- Lokanta – otel
34- Mahalle
35- Medrese
36- Mezarlık
37- Mağara
38- Mektep
39- Memleket
40- Meydan
41- Namazgâh
42- Yalı
43- Yol

49- Kavanoz
50- Kova
51- Kavata
52- Kâse
53- Küp
54- Keçe
55- Kevgir
56- Kürek
57- Küfe
58- Körük
59- Güğüm
60- Leğen
61- Maşa
62- Maşrapa
63- Minder
64- Yatak – döşek

33- Makine
34- Marangoz
35- Vapur
36- Yelken

Yirmi İkinci Fasıl
Şehre ve Şehirde
Olan Şeylere Dair
1- Ev
2- Pazar
3- Bedestan
4- Türbe
5- Tekke
6- Tımarhane
7- Cadde
8- Çarşı
9- Çiftlik
10- Hapishane
11- Hamam

13- Tekne
14- Çarşaf10
15- Cezve
16- Çanak
17- Çıngırak
18- Çuval
19- Çömlek
çölmek
20- Halı
21- Harar
22- Desti
23- Döşeme
24- Dibek
25- Zembil
26- Sacayak
27- Sepet
28- Süpürge

-

8

Mutfak
Merdiven
10
Metinde “çârşeb” şeklinde.
9
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18- Burun
19- Bağırsak
20- Beniz
21- Ben
22- Bel
23- Boş böğür
24- Böbrek
böğrek
25- But
26- Boğaz
27- Boğum
oynak
28- Boy
29- Beyin
30- Bıyık
31- Bilek
32- Boyun
33- Tepe
34- Can
35- Çene
36- Ciğer

-

-

7- Çocukluk
8- Cüce
9- Dilsiz
10- Dilsizlik
11- Zeyrek
12- Zeyreklik
13- Sersem – bön
14- Sersemlik
15- Semiz
16- Semizlik
17- Şaşkın
18- Şaşkınlık
19- Sağır
20- Sağırlık
21- Zayıf
22- Zayıflık
23- Akıl – us
24- Akıllı – uslu
25- Fitne
26- Kadın
27- Karı

PROCEEDING BOOK

2- İslav
3- Tatar
4- Türk
5- Çinli
6- Habeş
7- Rum
8- Siyah Arap
9- Acem
10- Arap
11- Frenk
12- Çingene
13- Kürt
14- Hindi
15- Yahudi

Yirmi Sekizinci
Fasıl
İnsanın Azasına ve
Onunla İlgili Olan
Şeylere Dair

65- Yataklık
karyola
66- Yastık
67- Yasdıgaç
68- Yorgan

–

Yirmi Altıncı Fasıl
Yanıcı Maddelere ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
123456789-

Ateş
Aydınlık – ışık
Odun
Parıltı
Çıra
Duman
Alev
Fener
Fitil

25- Horuldama
76- Gönül – yürek
26- Dirilik
77- Gövde
27- Diri
78- Mide
28- Delilik
79- Meme
29- Deli
80- Yaş
30- Sancı – ağrı
81- Yan
31- Sağlık
82- Yanak
32- Sağ
83- Yüz
33- Sayıklama
34- Susama
35- Susamış
Yirmi Dokuzuncu
36- Tutarak
Fasıl
37- Kaşınma
– İnsana İster İstemez
gidişme
Gelen Hallere Dair
38- Kanma
39- Kanmış
1- Ağırlık
40- Korku
2- Aksırık
41- Korkak
3- Ürperme
42- Kusma
4- Onma
43- Geğirme
5- Öksürük
44- Gevşeklik
6- Ölü

ISBN: 978-605-71767-1-4

29- Sofra
30- Süzgeç
31- Şamdan
32- Şişe
33- Şilte
34- Sahan
35- Sürahi
36- Sandık
37- Tas
38- Takatuka
39- Tava
40- Tabak
41- Tuzluk
42- Dağarcık
43- Fincan
44- Fıçı – varil
45- Kap
46- Kadeh
47- Kaşık
48- Kazan

37- Ter
38- Deri
39- Dil
40- Dudak
41- Dirsek
42- Diz
43- Diş
44- Ses
45- Sinir
46- Şakak
47- Saç
48- Sakal
49- Soluk
50- Taban
51- Topuk
52- Tırnak
53- Dalak
54- Damak
55- Damar
56- Gırtlak
57- Karın
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28- Karılık
29- Kız
30- Güçlü
kuvvetli
31- Güzel
32- Güzellik
33- Köse
34- Yaratılış
35- Yaratılmış

–

Otuz Birinci Fasıl
İnsanın Daima
İşlediği Şeylere Dair
1- Oturma
2- Uyuma
3- İçme
7- Ayran
8- İrmik
9- Bal
10- Pastırma
11- Baklava
12- Peksimet
13- Bulgur
14- Börek
15- Boza
16- Poğaça
17- Bulamaç
18- Bumbar
19- Paça
20- Pestil
21- Pekmez
22- Pelte
23- Peynir
24- Turşu - salata
25- Tereyağı
26- Çorba
27- Helva
28- Havyar
29- Hamur
30- Hoşaf

PROCEEDING BOOK

45- Gülme
46- Gülücü
47- Gülünç
48- Yorulma
49- Yorgun

Otuzuncu Fasıl
İnsanın Yaratılışıyla
İlgili İsim ve
Sıfatlarına Dair
123456-

Erkek
Erkeklik
Oğlan
Çirkin
Çirkinlik
Çocuk

7- Ölüm
8- Unutma
9- Unutkan
10- Uyuşma
11- Uyku
12- Uyumuş
13- Uyanma
14- Uyanık
15- Baygınlık
16- Baygın
17- Bunaklık
18- Bunak
19- Büyüme
20- Titreme
21- Titrek
22- Hıçkırık
23- Hastalık
24- Hasta

58- Kaş
59- Kan
60- Kaburga
61- Kılık
62- Kol
63- Koltuk
64- Kulak
65- Kıl
66- Kirpik
67- Gerdan
68- Geğrek
69- Geniz
70- Kemik
71- Göbek
72- Kürek
73- Göz
74- Göz bebeği
75- Göğüs

28- Dayı
18- Nekes – hasîs
4- İşitme
29- Torun
5- Bakma
30- Dul
6- Çekme
31- Amca
7- Söyleme
Otuz
Üçüncü
Fasıl
32- Familya
–
8- Susma
Hısımlığa ve Onunla
çoluk çocuk
9- Tatma
İlgili Olan Şeylere
33- Karı – harem
10- Kalkma
Dair
34- Kayın
11- Koklama
35- Kayın
ata
12- Gezme
1- Ata – dede –
(kaynata)
13- Gidiş
büyükbaba
36- Kayın
ana
14- Görme
2- Ana
(kaynana)
15- Yatma
3- Adaş
37- Kardeş
16- Yeme
4- Arkadaş
(karındaş)
17- Yürüme
5- Uşak
38- Kız
6- Odalık
39- Kız kardeş
7- Oğul
40- Koca
8- Öksüz
Otuz İkinci Fasıl
41- Komşu
9- Üvey oğul
İnsanın Gönlünce
42- Kişizade
10- Üvey ana
Olan Hallerine Dair
43- Gelin
11- Üvey baba
44- Köle – kul
12- Üvey kardeş
1- Acıma
45- Güvey – damat
13- Üvey kız
2- İstek
46- Yabancı
14- Enişte
3- İsteksizlik
15- Elti
4- Utanma
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31- Reçel
32- Revani
33- Sirke
34- Simit
35- Süt
36- Şerbet
37- Şirden
38- Samsa
39- Salamura
40- Sucuk
41- Tat
42- Tatlı
43- Tarhana

1- At
2- Arslan
3- Eşek – merkep
4- Ağıl
5- Oğlak
6- Öküz
7- İnek
8- Aygır
9- Ayı
10- Beygir
11- Pars
12- Buzağı
13- Boynuz
14- Teke – erkeç
15- Tilki
16- Çakal
17- Hayvan
18- Deve
19- Dişi deve
20- Sansar
21- Sürü
22- Sıpa
23- Sıçan
24- Sırtlan
25- Tavşan
26- Tuzak
27- Tay
11

47- Yenge
Otuz Dördüncü
Fasıl
Yenilen ve
İçilenlere ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
1- Et
2- Ekmek
3- Acı
4- Ekşi
5- Un
6- İçyağı
1- Argaç
2- Arış
3- Astar
4- İpek
5- İşleme
6- İlik
7- Biçme
8- Bez
9- Basma
10- Parça
11- Pamuk
12- Tel
13- Tül
14- Tire
15- Canfes
16- Cep
17- Çitari
18- Çuha
19- Tezgâh
20- Sırma
21- Dokuma
22- Kaytan
23- Kadife
24- Kılaptan
25- Kumaş
26- Kopça
27- Gergef

16- İkiz
17- Baba
18- Bacanak
bâcenâh
19- Büyükana
20- Teyze
21- Hala
22- Döl döş
23- Hısım
24- Dost
25- Soy
26- Soysuz
27- Soy sop

–

12- Cübbe
13- Çarık
14- Çizme
15- Çamaşır
16- Çevre
17- Çorap
18- Hırka
19- Düğme
20- Şerit
21- Sikke
22- Şalvar – dizlik
23- Sarık
24- Aba
25- Don
26- Ferace
27- Kaftan
28- Kuşak
29- Gerdanlık
30- Külah
31- Küpe
32- Kürk
33- Gömlek
34- Kepenek
35- Mintan
–
nimten
36- Lapçın
37- Yaşmak

5- Pişmanlık
6- Tasa
7- Tiksinme11
8- Cömertlik
9- Cömert
10- Huy
11- Düşmanlık
12- Sevinç
13- Dargınlık
14- Dargın
15- Katlanma
16- Kızgınlık
17- Nekeslik

44- Dolma
45- Dondurma
46- Aşure
47- Kavurma
48- Kadayıf
49- Kurabiye
50- Kaygana
51- Kaymak
52- Kıyma
53- Keşkek
54- Gevrek
55- Maya
56- Muhallebi
57- Nardenk
58- Nişasta
59- Yağ
60- Yahni
61- Yemek
62- Yumurta
63- Yufka
64- Yoğurt

Otuz Beşinci Fasıl
Giyilen ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair

Metinde “Tiskinme” şeklinde.
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28- Davar
29- Domuz
30- Akrep
31- Fil
32- Katır
33- Kaplan
34- Karaca
35- Kısrak
36- Koç
37- Kurt
38- Kuzu
39- Kunduz
Kırkıncı Fasıl
Suda Olan
Hayvanlara Dair
1- Istakoz
2- İstiridye
3- Balık
4- Teke
5- Çağanoz
6- Sülük
7- Süline
8- Kurbağa
9- Midye
10- Yengeç

Kırk Birinci Fasıl
Meşhur Balıkların
İsimleri
12345678912

İzmarit
İstavrit
İskorpit
Usturongile12
Uskumru
İlarya
Barbunya
Pisi
Palamut

28- Gezi
29- Yapağı
30- Yırtmaç
31- Yen
32- Yün

Otuz Yedinci Fasıl
Karada Olan
Hayvanlara ve
Onlarla İlgili Olan
Şeylere Dair
52- Kursak
53- Kuş
54- Kuzgun
55- Kuğu
56- Kuluçka
57- Keklik
58- Güvercin
59- Kümes
60- Leylek
61- Martı
62- Hindi
63- Yarasa
64- Yuva

Otuz Dokuzuncu
Fasıl
Böceklere Dair
Arı
Örümcek
İpek böceği
Bit – kehle
Pervane
Pire
Böcek
Tatarcık
–
cibin
9- Tahta biti
12345678-

38- Yağmurluk
39- Yaka
40- Yen
41- Yelek
42- Yeni
43- Yama
44- Yemeni
Otuz Altıncı Fasıl
Urba (Giysi)
Yapılan ve Onunla
İlgili Olan Şeylere
Dair
16- Bülbül
17- Palaz
18- Piliç
19- Bıldırcın
20- Pençe
21- Puhu
22- Tüy
23- Çaylak
24- Hakuran
İshak kuşu
25- Horoz
26- Deve kuşu
27- Serçe
28- Saka kuşu
29- Sülün
30- Şahin
31- Saksağan
32- Sığırcık
33- Tavuk
34- Turna
35- Tuzak – fak
36- Tavşancıl
37- Doğan
38- Toy
39- Toygar
40- Karga
41- Gaga
42- Kaz

–

1- Etek
2- Eski
3- Entari
4- Urba
5- Uçkur
6- Pabuç
7- Baston
8- Bilezik
9- Taç
10- Terlik
11- Takke

40- Kuyruk
41- Koyun
42- Keçi
43- Kedi
44- Kirpi
45- Kertenkele
46- Köpek
47- Köstebek
48- Geyik
49- Mandıra
50- Manda
51- Maymun
52- Yırtıcı hayvan
53- Yılan

Otuz Sekizinci Fasıl
Kuşlara ve Onlarla
İlgili Olan Şeylere
Dair
1234567-

Atmaca
Arı kuşu
İskete
Ağaçkakan
Akbaba
Angut
Av

Bugün “İstrongilos” olarak geçiyor.
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10- Tekir
11- Torik
12- Çinakop
13- Hamsi
14- Kofana
15- Kaya
16- Kefal
17- Gelincik
18- Levrek

10- Çekirge
11- Sakırga
12- Sinek
13- Sivrisinek
14- Karınca
15- Kurt
16- Koza
17- Kene
18- Güve

43- Kartal
44- Karabatak
45- Karatavuk
46- Karakuş
47- Kırlangıç
48- Kafes
49- Kumru
50- Kanat
51- Kanarya

8- Avcı
9- Ördek
10- Üveyik
11- İbik
12- İbibik – çavuş
kuşu
13- Balıkçıl
14- Baykuş
15- Papağan

31- Kalp
Kırk Dördüncü Fasıl
26- Kantar
19- Lüfer
Paraya ve Onunla
32- Geçer akçe
27- Kapan
20- Mercan
İlgili
Olan
Şeylere
33- Lira – altın
28- Kulaç
21- Mezit
Dair
34- Narh
29- Kısa
(Mezgit)
35- Masraf
30- Geniş
1- Akçe – para
36- Vergi – hediye
31- Kile
2- Alacak
37- Veresi
32- Küçük
3- Alışveriş
Kırk İkinci Fasıl
(veresiye)
4- Emanet
Tartı ve Ölçülere ve
38- Yoksul
–
5- Ucuz
Onlarla İlgili Olan
züğürt
Şeylere Dair
6- Ödünç – borç – Kırk Üçüncü Fasıl
39- Züğürtlük
verecek
Sayıya Dair Olanlar
40- Yıllık
1- Adım
7- Ortak
2- Artık
8- İrad
1- Altmış
3- Ağır
9- Aylık
2- Altı
4- Eksik
10- Bedava
3- Elli
Kırk Beşinci Fasıl
5- Endaze
11- Peşin
4- Otuz
Renklere Dair
6- Uzun
12- Pul
5- Üç
7- Okka – kıyye
13- Poliçe
1- Açık
6- On
8- Ölçek
14- Pahalı
2- Esmer
7- İki
9- Ölçü
15- Tüccar
3- Ak
8- Bir
10- Az
16- Hesap
4- Akçıl
9- Beş
11- Beraber
17- Çıkın
5- Al
10- Bin
12- Batman
18- Rehin
6- Pembe
11- Dört
13- Büyük
19- Hisse – pay
7- Boya
12- Sekiz
14- Terazi
20- Değer – baha
8- Beyaz
13- Seksen
15- Çok
21- Hazine
9- Renk
14- Doksan
16- Hafif
22- Zenginlik
10- Siyah
15- Dokuz
17- Denk
23- Zengin
11- Sarı
16- Kırk
18- Dirhem
24- Sermaye
12- Kırmızı
17- Milyar
19- Dönüm
25- Satım
13- Kızıl
18- Milyon
20- Sere
26- Alım
14- Koyu
19- Yetmiş
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15- Güvez
16- Lacivert
17- Mavi
18- Mor
19- Yeşil

27- Kuruş
28- Faiz
29- Kazanç – kâr
30- Gündelik

20- Yedi
21- Yirmi

21- Şinik
22- Tartı
23- Dar
24- Karış
25- Kalın

Kırk Altıncı Fasıl
Taraf ve Yönlere
Yani Köşe ve Bucağa
Dair
1- Art
2- Ara
3- En
4- Alt
5- Alçak
6- Uç
7- Orta
8- Uzak
9- Üst
10- Ön
11- İç
12- Bucak
13- Boy
14- Çevre
15- Hiza
16- Sağ
17- Sol
18- Son
19- Dış
20- Karşı
21- Kenar
22- Yan
23- Yan yana
24- Yakın
25- Yüksek-yüce
***
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[FİİLLER]
Yeni başlayanlara imla usulünü öğretmek üzere Türkçe isimler toplandığı gibi bu fayda bir kat
daha genişletilmek için, bu defa Medhal-i Kavâid-i Osmaniye’de bulunan Türkçe mastarlar da
esere ilave edilmiştir
100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132-

Sermek
Sezmek
Sevmek
Sürmek
Sürümek
Süzmek
Sövmek
Sönmek
Silmek
Sinmek
Şaşmak
Şişmek
Sapmak
Satmak
Saçmak
Sarmak
Sağmak
Salmak
Sanmak
Sarsmak
Savmak
Saymak
Sızmak
Sormak
Susmak
Susamak
Soğumak
Sokmak
Solmak
Solumak
Sunmak
Soymak
Sızmak
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66- Binmek
67- Büyümek
68- Tepmek
69- Tütmek
70- Türemek
71- Çatmak
72- Çakmak
73- Çekmek
74- Çelmek
75- Çürümek
76- Çözmek
77- Coşmak
78- Çökmek
79- Çentmek
80- Çizmek
81- Çisemek
82- Çıkmak
83- Dalmak
84- Değmek
85- Delmek
86- Denemek
87- Düşmek
88- Döşemek
89- Dökmek
90- Dönmek
91- Dövmek
92- Dikmek
93- Dizmek
94- Dişlemek
95- Dikmek
96- Dilmek
97- Dilemek
98- Dinmek

32- Onmak
33- Ölmek
34- Ulumak
35- Ummak
36- Ovmak
37- Uymak
38- Etmek
39- İçmek
40- Ayırmak
41- İtmek
42- Banmak
43- Basmak
44- Bakmak
45- Batmak
46- Bezemek
47- Bitmek
48- Bezmek
49- Budamak
50- Büzmek
51- Burmak
52- Bozmak
53- Boşamak
54- Boğmak
55- Bükmek
56- Bölmek
57- Bulmak
58- Bulamak
59- Bunamak
60- Boyamak
61- Biçmek
62- Pişmek
63- Bıkmak
64- Bilmek
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Türkçe Mastarlar
Senâî (İkili)
1- Atmak
2- Acımak
3- Açmak
4- Adamak
5- Aramak
6- Erimek
7- Azmak
8- Ezmek
9- Esmek
10- İstemek
11- Aşmak
12- Asmak
13- Akmak
14- Ekmek
15- Eğmek
16- Anmak
17- Almak
18- Elemek
19- Emmek
20- Öpmek
21- Ötmek
22- Uçmak
23- Ödemek
24- Urmak (vurmak)
25- Örmek
26- Üremek
27- Uzamak
28- Üzmek
29- Üşümek
30- Okumak
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133- Sığmak

99- Seçmek

65- Bilemek

31- Övmek

17- Aldatmak
18- Alışmak
19- Oturtmak
20- Utanmak
21- Okşamak
22- Örtmek
23- Ürkmek
24- Özlemek
25- Uzanmak
26- Üşenmek
27- Usanmak
28- Uğramak
29- Üfürmek
30- Üflemek
31- Ufalmak
32- Övünmek
33- Ölçmek
34- Üleşmek
35- Ulaşmak
36- Unutmak
37- Avutmak
38- Ovalamak
39- Uyuşmak
40- Oyalamak
41- Uyanmak
42- Oynamak
43- Edinmek
44- Erişmek
45- İşitmek
46- İşlemek
47- Isırmak
48- Islamak
49- Isıtmak
50- İnlemek
51- İlişmek
52- İnanmak

206207208209210211212213214215216217218219220221-

170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205-

134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169-

PROCEEDING BOOK

Yakmak
Yalamak
Yanmak
Yamamak
Yağmak
Yedmek
Yermek
Yıkmak
Yutmak
Yormak
Yüzmek
Yığmak
Yıkmak
Yunmak
Yıkılmak
Yılmak

Sülâsî (Üçlü)
1- Atlamak
2- Acıkmak
3- Aratmak
4- Arınmak
5- Azalmak
6- Eskimek
7- İstemek
8- Esnemek
9- Aşınmak
10- Ağrımak
11- Ağlamak
12- Aksamak
13- Anırmak
14- Aksırmak
15- Ekşimek
16- Anlamak

ISBN: 978-605-71767-1-4

Kanamak
Kopmak
Koçmak
Kocamak
Kurmak
Kurumak
Kusmak
Konmak
Kokmak
Kovmak
Koymak
Kırmak
Kızmak
Kısmak
Kılmak
Kıymak
Geçmek
Kertmek
Germek
Gelmek
Göçmek
Görmek
Küremek
Küsmek
Gülmek
Gömmek
Gitmek
Girmek
Giymek
Varmak
Vermek
Yapmak
Yaymak
Yatmak
Yaramak
Yaşamak

Sıkmak
Sınmak
Sınamak
Sıvamak
Tapmak
Tatmak
Taşmak
Takmak
Dalmak
Taşımak
Tanımak
Taramak
Tutmak
Tuzamak
Doğmak
Dokumak
Donmak
Dalamak
Dolamak
Dolmak
Doymak
Tıkmak
Tıkamak
Dayamak
Kapmak
Katmak
Kaçmak
Kazmak
Kasmak
Kakmak
Kalmak
Kanmak
Kaymak
Kapamak
Kazımak
Kaşımak
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163- Kızarmak
164- Kısalmak
165- Kaynatmak
166- Gecikmek
167- Gebertmek
168- Geçinmek
169- Gerinmek
170- Gezinmek
171- Geğirmek
172- Kükremek
173- Gelişmek
174- Kemirmek
175- Güleşmek
(güreşmek)
176- Köpürmek
177- Küçülmek
178- Güçlemek
179- Gücenmek
180- Gevşemek
181- Gümlemek
182- Güvenmek
183- Gidermek
184- Gicişmek
185- Girişmek
186- Gizlemek
187- Kişnemek
188- Morarmak
189- Yapışmak
190- Yarışmak
191- Yakışmak
192- Yıpramak
193- Yetişmek
194- Yanaşmak
195- Yorulmak
196- Yoğurmak
197- Yumuşamak
198- Yoluşmak

126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162-

Sıçramak
Sararmak
Sızlamak
Savaşmak
Sırıtmak
Sıyırmak
Tartmak
Darılmak
Dadanmak
Dağılmak
Tanışmak
Damlamak
Dokunmak
Kaplamak
Karışmak
Kararmak
Kağşamak
Kanırmak
Kalkmak
Kalkınmak
Kavramak
Kavurmak
Kayırmak
Kaynamak
Kabarmak
Kazanmak
Kamaşmak
Gocunmak
Kudurmak
Korkmak
Kuşanmak
Kurtarmak
Koklamak
Kollamak
Konuşmak
Kovalamak
Koyulmak

89- Çalkamak
90- Çabalamak
91- Çiğnemek
92- Çentmek
93- Çoğalmak
94- Çömelmek
95- Çıkışmak
96- Haşlamak
97- Direnmek
98- Değişmek
99- Delirmek
100- Dinlemek
101- Dürtmek
102- Düzelmek
103- Düşünmek
104- Dirilmek
105- Dizilmek
106- Denilmek
107- Serpmek
108- Seğirmek
109- Süpürmek
110- Sürtmek
111- Sürçmek
112- Sölpümek
113- Sömürmek
114- Söylemek
115- Silkmek
116- Şaşalamak
117- Saplamak
118- Sataşmak
119- Sarsmak
120- Sarkmak
121- Saklamak
122- Sakınmak
123- Sallanmak
124- Salınmak
125- Savurmak

37- Sürülmek
38- Sarmaşmak
39- Sayıklamak

PROCEEDING BOOK
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53- Irlamak
54- Eylemek
55- Ayılmak
56- Patlamak
57- Bağdaşmak
58- Parlamak
59- Barışmak
60- Barınmak
61- Başlamak
62- Başarmak
63- Bağırmak
64- Bağlamak
65- Bitişmek
66- Becermek
67- Bırakmak
68- Birikmek
69- Beslemek
70- Beklemek
71- Benzemek
72- Belirmek
73- Boşlamak
74- Boşalmak
75- Bulaşmak
76- Bulanmak
77- Bunalmak
78- Beğenmek
79- Buyurmak
80- Tepelemek
81- Titremek
82- Tükürmek
83- Tökzemek
(tökezlemek)
84- Tükenmek
85- Çarpmak
86- Çağırmak
87- Çağlamak
88- Çalışmak

Rübâî (Dörtlü)
1- Irgalanmak
2- Evirilmek
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40- Tırmalamak
41- Tıskırmak
42- Tasımlamak
43- Doğrulmak
44- Kıpranmak
45- Kurtulmak
46- Kıskanmak
47- Kullanmak
48- Göndermek
49- Yadırgamak
50- Yassılmak
51- Yaslanmak
52- Yaşlanmak
53- Yaklaşmak
54- Yükselmek
55- Yalvarmak
56- Yuvarlamak

PROCEEDING BOOK
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3- Berkilmek
4- Uzlaşmak
5- Esirgemek
6- Uslanmak
7- Uğraşmak
8- Ağırlamak
9- Aksırmak
10- Aktarmak
11- Eğrilmek
12- İncilmek
13- Öğretmek
14- Öksürmek
15- Eksilmek
16- Eğlenmek
17- İmrenmek
18- İncelmek
19- İncinmek
20- Ayrılmak
21- Uyuklamak
22- Ayıklamak
23- Bağışlamak
24- Benillemek
25- Titsinmek
26- Tüskürmek
27- Tekerlemek
28- Çıldırmak
29- Çemrenmek
30- Çevrilmek
31- Direnmek
32- Tepelenmek
33- Diklenmek
34- Devrilmek
35- Devşirmek
36- Seğirtmek
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